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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian adalah suatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan 

dan menganalisis sampai menyusun laporannya.
1
 Penelitian kualitatif adalah 

suatu kegiatan penelitian dimana peneliti tidak menggunakan angka dalam 

mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasilnya.
2
 

Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut : 

1. Bersifat alamiah, dalam penelitian kualitatif melakukan penelitian 

berdasarkan pada sifat alamiah atau sesuai dengan konteks, hal ini 

dilakukan karena sifat alamiah menghendaki adanya kenyataan-

kenyataan.

                                                           
1
 Cholid Narbuko & Abu Achmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2009) 

hlm. 2 
2
 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2002) hlm. 10 
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2. Manusia sebagai alat (instrumen). Dalam penelitian kualitatif bantuan 

orang lain merupakan salah satu sarana pengumpul data yang utama. 

3. Lebih mementingkan proses daripada hasil. Hal ini disebabkan oleh 

adanya hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih 

jelas apabila diamati dalam proses.
3
 

Menurut Mantja sebagaimana yang dikutip oleh Moleong, penelitian 

kualitatif memiliki 8 ciri, yaitu : 

1. Merupakan tradisi Jerman yang berlandaskan idealisme, humanisme 

dan kulturalisme. 

2. Penelitian ini dapat menghasilkan teori, mengembangkan pemahaman 

dan menjelaskan realita yang kompleks. 

3. Pendekatan bersifat induktif-deskriptif. 

4. Memerlukan waktu yang panjang. 

5. Datanya berupa deskripsi, dokumen, catatan lapangan, dan gambar. 

6. Informannya “maximum variety”. 

7. Berorientasi pada proses. 

8. Penelitiannya berkonteks pada mikro.
4
 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu menganalisis dan 

menyajikan fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan 

disimpulkan.
5
 Jenis penelitian deskriptif juga penelitian yang sifatnya 

menjelaskan situasi atau kejadian-kejadian tertentu dan berusaha untuk 

memutuskan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data.
6
 

Berdasarkan ini peneliti memilih menggunakan jenis penelitian deskriptif. 

                                                           
3
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002) 

hlm. 4-7 
4
 Ibid., hlm. 24 

5
 Syaifuddin Azwar, Metode Penelitian. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) hlm 5 

6
 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Bumi Aksara, 2003) 

hlm. 44 
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Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan 

kualitatif. Data-data yang diperoleh berupa kata-kata tertulis, ucapan lisan, 

bentuk perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi dan 

dokumentasi, maka peneliti menganalisa dengan cara kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang diamati.
7
 Sehingga penulis memilih metode kualitatif 

karena sesuai dengan judul dan rumusan masalah. Dengan kesesuaian itu maka 

dirasa penggunaan metode kualitatif dalam judul “Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Mengatasi Ketidaktertiban Siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang 

Tulungagung” akan dapat mampu mengolah dan menemukan keilmuan yang 

baru. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Batasan pertama yang selalu muncul dalam kaitannya dengan metodologi 

peneliatian adalah tempat di mana proses studi yang digunakan untuk 

memperoleh pemecahan penelitian berlangsung. Penelitian ini dilakukan di 

MTs. Assyafi’iyah Gondang, yang merupakan lembaga pendidikan Islam 

berada dalam naungan Yayasan Mardi Utomo. Sekolah ini terletak di selatan 

pusat kota, terletak di wilayah Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung. 

                                                           
7
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007) 

hlm. 4 
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Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan yaitu 

karena dilihat dari mudahnya akses menuju ke sekolah dan juga keramahan 

dari para guru dalam menerima peneliti, dan penulis juga pernah belajar di sana 

selama satu tahun ajaran 2005/2006. Dan peneliti juga sedikit banyak 

mengetahui bagaimana kondisi siswa di sekolah selama peneliti melaksanakan 

PPL (Praktik Pelaksanaan Lapangan). 

 

C. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif diperlukan karena 

instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Jadi, di 

samping peneliti itu bertindak sebagai instrumen, peneliti juga sekaligus 

sebagai pengumpul data. Karena kedalaman dan ketajaman dalam menganalisis 

data tergantung pada peneliti.
8
 

 Kehadiran peneliti merupakan hal yang paling penting dalam mengamati 

dan mendapatkan data yang valid, sebab penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif yang pada prinsipnya sangat menekankan latar belakang 

yang alamiah dari objek penelitian yang dikaji di MTs Assyafi’iyah Gondang. 

Dalam hal ini peneliti bertindak sebagai pelaksana utama dalam melaksanakan 

penelitian. Kemudian kehadiran peneliti dimulai sejak surat ijin penelitian 

dikeluarkan hingga data yang diperoleh menemukan titik jenuh. 

 

 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 121 
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D. Sumber Data 

Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data yang dimaksud 

dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh. Apabila peneliti 

menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data 

disebut informan, orang yang memberikan informasi. Apabila peneliti 

menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak 

ataupun proses sesuatu. Dan apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka 

dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data. 

Ada tiga tingkatan huruf p dari bahasa Inggris, yaitu : 

1. Person, sumber data berupa orang. Sumber data yang bisa 

memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara. 

2. Place, sumber data berupa tempat. Sumber data yang menyajikan 

tampilan berupa keadaan diam dan bergerak. Keadaan diam misalnya 

ruangan, kelengkapan alat, dan lain-lain, sedangkan keadaan bergerak 

misalnya aktifitas, kinerja, kegiatan belajar-mengajar dan lain-lain. 

Keduanya merupakan objek untuk penggunaan metode observasi. 

3. Paper, sumber data berupa simbol. Sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar atau simbol-simbol lain. 

Dengan pertimbangan ini maka “paper”  bukan terbatas hanya pada 

kertas sebagaimana terjemahan dari kata “paper” dalam bahasa 
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Inggris, tetapi dapat berwujud batu, kayu, tulang, daun lontar dan 

sebagainya yang cocok untuk penggunaan metode dokumentasi.
 9

 

Adapun sumber data yang lainnya yang dapat digali dalam penelitian ini 

terdiri dari sumber data utama yang berupa kata-kata dan tindakan, serta 

sumber data tambahan yang berupa dokumen-dokumen. Sumber dan jenis data 

terdiri dari data dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistik. Sumber 

data dibagi menjadi dua, yaitu : 

1. Sumber data utama (primer) 

Sumber data utama (primer) yaitu sumber data yang diambil 

peneliti melalui wawancara dan observasi. Data primer adalah data 

yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang 

yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang 

memerlukannya. Data primer ini disebut juga data asli atau data baru. 

Contoh : data kuesioner, data observasi dan sebagainya.
10

 Dalam 

penelitian ini sumber data utamanya adalah : 

a. Guru PAI, karena yang paling berperan dalam pendekatan 

langsung terhadap masalah ataupun pelanggaran yang 

dilakukan oleh siswanya dan bisa menjadikan akhlak dan 

kepribadian siswa lebih baik lagi. 

                                                           
9
 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2014) hlm. 172 
10

 Iqbal Hasan, Analisis Data Penelitian dengan Statistik. (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) 

hlm. 19 
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b. Kepala Madrasah, karena sebagai pemimpin juga pemantau 

jalannya proses belajar dan keadaan sekolah serta terhadap 

tata tertib di sekolah. 

c. Siswa, karena siswa sebagai orang yang bersangkutan dalam 

pelanggaran tata tertib peserta didik di sekolah. 

Di sini peneliti mengamati atau mewawancarai orang-orang 

yang merupakan sumber data utama, pencatatan data utama ini 

dilakukan melalui wawancara dan observasi merupakan hasil 

gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya. Wawancara 

oleh interviewer menggali keterangan dari informan-informan di 

lokasi penelitian secara langsung mengenai guru pendidikan agama 

Islam dalam mengatasi ketidaktertiban siswa. 

 

2. Sumber data tambahan (sekunder) 

Sumber data tambahan yaitu sumber data di luar kata-kata dan 

tindakan yakni sumber data tertulis. Data sekunder adalah data yang 

diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini seharusnya atau biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penelitian 

terdahulu. Contoh : data yang tersedia di tempat-tempat tertentu, 

seperti perpustakaan, kantor-kantor dan sebagainya.
11

 Dalam hal ini 

data sekundernya adalah : 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 19 



68 
 

 
 

a. Sejarah Berdirinya MTs. Assyafi’iyah Gondang 

b. Visi, Misi dan Tujuan MTs. Assyafi’iyah Gondang 

c. Struktur Organisasi MTs. Assyafi’iyah Gondang 

d. Data Guru, Staf dan Siswa MTs. Assyafi’iyah Gondang 

e. Sarana dan Prasarana MTs. Assyafi’iyah Gondang 

f. Tata Tertib Peserta Didik MTs. Assyafi’iyah Gondang 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data-data, peneliti menggunakan metode Field 

Research yaitu data yang diambil dari lapangan dengan menggunakan metode : 

1. Observasi 

Matthews and Ross mendefinisikan observasi sebagai metode 

pengumpulan data melalui indra manusia. Indra manusia menjadi alat 

utama dalam melakukan observasi. Menurut John W. Creswell, 

observasi sebagai proses penggalian data yang dilakukan oleh peneliti 

sendiri dengan cara melakukan pengamatan mendetail terhadap 

manusia sebagai objek observasi dan lingkungannya dalam kancah 

riset. Dan menurut Gordon E. Mills, observasi adalah sebuah kegiatan 

yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian 

perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan 
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tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku 

dan landasan suatu sistem tersebut.
12

 

Dari pendapat beberapa ahli diatas, maka peneliti dapat 

menyimpulkan bahwa observasi adalah suatu proses melihat, 

mengamati dan mencermati perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Dan ini merupakan kegiatan mencari data yang dapat 

digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan. 

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi 

menurut Spradley dinamakan situasi sosial, yang terdiri atas tiga 

komponen yaitu : 

a. Place, atau tempat di mana interaksi dalam situasi sosial 

sedang berlangsung. 

b. Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan 

peran tertentu. 

c. Activity, atau kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam 

situasi sosial yang sedang berlangsung.
13

 

Dalam teknik observasi peneliti menggunakan jenis observasi 

non partisipan merupakan peneliti berada di luar subyek yang diamati 

dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Dengan 

demikian peneliti akan leluasa mengamati kemunculan tingkah laku 

                                                           
12

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups : Sebagai Instrumen 

Penggalian Data Kualitatif. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013) hlm. 129-131 
13

 Arikunto,  Prosedur  Penelitian…, hlm. 68 
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yang terjadi.
14

 Metode observasi ini peneliti gunakan untuk meneliti 

secara langsung di MTs. Assyafi’iyah Gondang untuk melihat secara 

peristiwa ataupun mengamati benda, mengamati keadaan siswa yang 

melanggar tata tertib sekolah, mengamati proses guru pendidikan 

agama Islam dalam menyelesaikan masalah pelanggaran tata tertib 

yang dilakukan oleh siswa, serta mengambil dokumentasi setiap 

kegiatan dan ketika proses wawancara berlangsung dari lokasi 

penelitian mengenai Guru Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi 

Ketidaktertiban Siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang Tulungagung. 

2. Wawancara Mendalam 

Salah satu metode pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara mendalam. Menurut Moleong, wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
15

 

Menurut Sugiyono, wawancara mendalam adalah suatu kegiatan 

dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan 

mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden.
16

 

Sugiyono menjelaskan wawancara mendalam yaitu wawancara yang 

bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang 

telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan 

                                                           
14 Suharsimi  Arikunto,  Prosedur  Penelitian  Suatu  Pendekatan  Praktek.  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006) hlm. 109 
15

 Herdiansyah, Wawancara, Observasi…, hlm. 29 
16

 Sugiyono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D. (Bandung: 

Alfabeta, 2011) hlm. 39 
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datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-

garis bersar permasalahan yang akan ditanyakan.
17

 Menurut Burhan 

Bungin wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data 

atau informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Wawancara mendalam dilakukan secara intensif dan berulang-

ulang.
18

 

Digambarkan dalam penelitian ini, wawancara mendalam yang 

digunakan adalah untuk mendapatkan informasi daripada informan, 

sehingga jelas bahwa wawancara dilakukan lebih dari satu orang yaitu 

informan dan peneliti yang di dalamnya berisi percakapan-

percakapan. Dalam wawancara, peneliti mewawancarai sumber-

sumber kunci, yaitu dalam hal ini adalah guru PAI, Kepala Madrasah 

dan Siswa dan beberapa sumber data lain yang terkait mengenai Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Ketidaktertiban Siswa. 

3. Metode Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap 

dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian 

kualitatif.
19

 Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

                                                           
17

 Sugiyono, Metodologi Penelitian…, hlm. 140 
18

 Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001) 

hlm. 157 
19

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta, 2014) hlm. 82 
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atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
20

 

Metode ini penulis gunakan untuk mendapatkan keterangan di 

MTs. Assyafi’iyah Gondang yang meliputi : 

a. Latar belakang objek dan letak geografis MTs. Assyafi’iyah 

Gondang. 

b. Sejarah, Visi dan Misi MTs. Assyafi’iyah Gondang. 

c. Struktur organisasi MTs. Assyafi’iyah Gondang. 

d. Keadaan para pengajar dan siswa MTs. Assyafi’iyah 

Gondang. 

e. Sarana dan prasarana MTs. Assyafi’iyah Gondang. 

f. Tata tertib peserta didik MTs. Assyafi’iyah Gondang. 

Dokumentasi yang peneliti gunakan adalah dengan 

mengumpulkan data yang ada di kantor tata usaha (TU), data 

pelnggaran siswa di kantor BP dan juga data dari guru PAI. Data ini 

penulis gunakan untuk mendapatkan data sebagai pendukung. 

Kemudian penulis juga mengambil beberapa dokumentasi saat 

berlangsungnya proses wawancara, kegiatan dan proses pelaksanaan 

bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan Guru PAI dalam 

Mengatasi Ketidaktertiban Siswa MTs. Assyafi’iyah Gondang. 

 

 

                                                           
20 Arikunto,  Prosedur  Penelitian…, hlm. 206 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.
21

 Proses analisis data 

dalam penelitian ini mengandung tiga komponen utama, yaitu reduksi data, 

penyajian data (display data) dan kesimpulan (verifikasi).
22

 

Gambar 3.1 

Komponen dalam analisis data (interactive model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Sugiyono, Memahami Penelitian…, hlm. 91 
22

 Ibid., hlm. 91 
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1. Reduksi Data 

Istilah reduksi data dalam penelitian kualitatif dapat disejajarkan 

maknanya dengan istilah pengelolaan data dalam penelitian kualitatif. 

Ia mencakup kegiatan mengikhtisarkan hasil pengumpulan data 

selengkap mungkin, memilah ke dalam konsep tertentu, kategori 

tertentu atau tema tertentu. 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Seperangkat hasil reduksi data juga perlu diorganisasikan ke 

dalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara lebih 

utuh. Itu mirip semacam pembuatan tabel atau bentuk-bentuk lain. Itu 

sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan.
23

 

3. Verifikasi (Menarik Kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang belum pernah ditemui sebelumnya. Temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
24

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Data 

Yang dimaksud dengan keabsahan data adalah bahwa setiap keadaan 

harus memenuhi : 

                                                           
23

 Burhan Bungin, Metode Penelitian…, hlm.70 
24

 Sugiyono, Metodologi Penelitian…, hlm. 99 
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1. Mendemonstrasikan nilai yang benar. 

2. Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 

3. Memperoleh keputusan luar yang dapat dibuat tentang konsistensi dari 

prosedurnya dan kenetralan dari temuan dan keputusan-

keputusannya.
25

  

Sedangkan untuk memperoleh keabsahan temuan perlu diteliti 

kredibilitasnya dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

1. Triangulasi 

Yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain dari luar data untuk keperluan pengecekan atau 

pembanding terhadap data. Triangulasi juga dapat dilakukan dengan 

menguji pemahaman peneliti dengan pemahaman informan tentang 

hal-hal yang diinformasikan informan kepada peneliti.
26

 Triangulasi 

dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data 

dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

a. Triangulasi Sumber. Untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber. 

b. Triangulasi Teknik. Untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. 

                                                           
25 Moleong, Metodologi Penelitian…, hlm. 320 
26

 Moleong, Metodologi Penelitian…, hlm. 330 
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c. Triangulasi Waktu. Waktu juga sering mempengaruhi 

kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik 

wawancara  di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, 

belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih 

valid sehingga lebih kredibel. Bila hasil uji menghasilkan 

data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.
27

 

Penerapannya, peneliti membandingkan data hasil pengamatan 

dengan data hasil wawancara serta data dari dokumentasi yang 

berkaitan. Dengan demikian, apa yang diperoleh dari sumber lain 

yang berbeda. Sumber lain yang dimaksud adalah interview dengan 

informan yang berbeda. Informan satu dengan yang lainnya 

dimungkinkan punya pendapat yang berbeda. Maka dalam triangulasi 

peneliti melakukan cross check, konsultasi dengan kepala madrasah, 

guru PAI dan diskusi teman sejawat. 

Triangulasi yang dilakukan meliputi triangulasi sumber data, 

metode bahkan waktu. Triangulasi sumber data dilakukan peneliti 

dengan cara peneliti berupaya untuk mengecek keabsahan data yang 

didapat dari salah satu sumber dengan sumber lain. Dalam hal ini 

peneliti mewawancarai guru PAI, Kepala Madrasah dan siswa. 

Sedangkan triangulasi metode merupakan upaya peneliti untuk 

mengecek keabsahan data melalui pengecekan kembali apakah 

                                                           
27

 Sugiyono, Metodologi Penelitian…, hlm. 127 
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prosedur dan proses pengumpulan data sesuai dengan metode yang 

absah. Di samping itu, pengecekan data dilakukan secara berulang-

ulang melalui beberapa metode pengumpulan data antara lain 

pengamatan atau observasi kemudian wawancara kemudian diperkuat 

dengan hasil dokumentasi. 

2. Pembahasan Teman Sejawat 

Pada saat pengambilan data mulai dari tahap awal (ta’aruf 

peneliti kepada lembaga) hingga pengolahannya peneliti tidak 

sendirian akan tetapi terkadang ditemani kolega yang bisa diajak 

bersama-sama membahas data yang ditemukan. Pemeriksaan sejawat 

berarti teknik yang dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat.
28

 

Informasi yang berhasil digali dibahas bersama teman sejawat 

yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang 

sedang diteliti sehingga peneliti bisa mereview persepsi, pandangan 

dan analisis yang sedang dilakukan. Jadi pengecekan keabsahan 

temuan menggunakan teknik ini adalah dengan mencocokkan data 

dengan sesama peneliti. 

3. Perpanjangan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen kunci. 

Oleh karena itu, kehadiran peneliti sangat menentukan dalam 
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pengumpulan data. Agar data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan  

pengamatan dan wawancara tentunya tidak cukup dalam waktu 

singkat tetapi memerlukan perpanjangan waktu untuk hadir di lokasi 

penelitian hingga data yang dihasilkan menemukan titik jenuh. 

Perpanjangan keikut sertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan 

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.
29

 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Tahap penelitian tentang “Guru Pendidikan Agama Islam dalam 

Mengatasi Ketidaktertiban Siswa di MTs. Assyafi’iyah Gondang”, dibagi 

menjadi lima tahapan, antara lain : 

1. Tahap Perencanaan 

Tahap ini peneliti membuat rencana judul yang akan digunakan 

dalam penelitian yaitu dengan mencari berbagai data dan sumber-

sumber buku di perpustakaan. 

2. Tahap Persiapan 

Peneliti mengajukan judul skripsi “Guru Pendidikan Agama 

Islam dalam Mengatasi Ketidaktertiban Siswa di MTs. Assyafi’iyah 

Gondang” ke Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam, kemudian 

diseminarkan dan mendapat persetujuan dari dosen pembimbing lalu 

bisa dilanjut proses penelitiannya. 
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3. Tahap Pelaksanaan 

Merupakan kegiatan inti dari suatu penelitian. Karena pada 

tahap pelaksanaan ini peneliti mencari dan mengumpulkan data yang 

diperlukan. 

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini penulis menyusun semua data yang telah 

terkumpul secara sistematis dan terinci sehingga data tersebut mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain 

secara jelas. 

5. Tahap Penyelesaian 

Tahap penyelesaian merupakan tahap paling akhir dari sebuah 

penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyusun data yang telah dianalisis 

dan disimpulkan dengan bentuk skripsi, yaitu berupa laporan  

penelitian  dengan  mengacu pada peraturan penulisan skripsi yang 

berlaku di Fakultas Tarbiyah IAIN Tulungagung. 

Tahapan penelitian menurut Lexy J. Moleong meliputi : tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data sampai tahap 

pelaporan hasil penelitian.
30

 Berikut ini penjelasan secara rinci : 

1. Tahap pra-lapangan : 

a. Menentukan fokus. 

b. Menentukan lapangan penelitian. 

c. Mengurus perizinan. 
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d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap kegiatan lapangan : 

a. Memahami latar belakang penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Mengumpulkan data atau informasi yang terkait dengan fokus 

penelitian. 

d. Memecahkan data yang telah terkumpul. 

3. Tahap analisis data, yang terdiri dari analisis selama pengumpulan 

data dan sesudah pengumpulan data. 

Adapun analisis pengumpulan data meliputi kegiatan : 

a. Membuat ringkasan atau rangkuman serta mengedit setiap hasil 

wawancara. 

b. Mengembangkan pertanyaan dan analisis selama wawancara. 

c. Mempertegas fokus penelitian. 

Sedangkan analisis sesudah pengumpulan data, meliputi : 

a. Pengorganisasian data. 

b. Pemilahan data menjadi satu-satuan tertentu. 

c. Pengkategorian data. 

d. Penemuan hal-hal yang terpenting dari data penelitian. 

e. Penemuan apa yang perlu dilaporkan kepada orang lain. 

f. Pengecekan keabsahan data. 

g. Pemberian makna. 
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4. Tahap penulisan laporan, meliputi : 

a. Penyusunan hasil penelitian. 

b. Konsultasi hasil penelitian kepada pembimbing. 

c. Perbaikan hasil konsultasi. 


