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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif, karena 

data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti ( Moleong, 2010: 11 ). Data yang terkumpul berupa hasil 

wawancara dengan guru kelas II SDN Dinoyo 3  yakni didapatkan berupa selama 

kegiatan belajar mengajar berlangsung ada berbagai macam bentuk perilaku siswa 

baik berupa priaku negatif maupun positif, di anatara perilaku negatif yang 

menjadikan perilaku siswa menjadi perilaku nakal yakni sering berbuat gaduh di 

dalam kelas, mencoret dinding kelas, ataupun yang lain sebagainya. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (dalam Herdiansyah, 2010: 9 ) peneltian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Seperti yang 

sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perilaku siswa pada saat kegiatan belajar 

berlangsung ada berbagai macam bentuk perilaku. Pada penelitian ini, peneliti 

membuat suatu gambaran kompleks, laporan yang rinci dari perilaku nakal siswa 

kelas II dengan melakukan penelitian. Oleh sebab itu, peneliti ingin mengkaji 

tentang analisis Teknik Konseling dalam Mengubah Perilaku Anak Nakal pada 

siswa kelas II SDN Dinoyo 3 Malang. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Selama kegiatan penelitian, kehadiran peneliti di lapangan sangat  

diutamakan karena peneliti bertindak sebagai observer atau pengamat sedangkan 

yang berperan sebagai pemberi tindakan yaitu guru kelas 2. Peneliti sebagai 

pengamat maksudnya adalah peneliti hanya mengamati perilaku nakal siswa kelas 

II yang membutuhkan bimbingan secara khusus serta mengumpulkan data. Dalam 

hal ini peneliti berkolaborasi dengan guru kelas II SDN Dinoyo 3 kota Malang.  

 

C. Sumber Data Penelitian 

Untuk mengetahui dari mana data diperoleh, maka perlu ditentukan 

sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian. Sumber data 

yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana data diperoleh 

(Arikunto, 2002: 10). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: 

1. Data primer yaitu data yang didapatkan secara langsung dari subjek dan 

orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan 

atau obyek penelitian. Subyek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 2 

SD Negeri 3 Dinoyo kota Malang dan guru SD Negeri 3 Dinoyo kota Malang. 

2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber 

utama melainkan dari pihak lain seperti teman peserta didik, menelaah dari 

buku-buku, jurnal atau artikel yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
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D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di SDN Dinoyo 3 kota Malang. Peneliti 

memilih lokasi penelitian di SDN Dinoyo 3 Kota Malang disebabkan karena 

belum diterapkannya pelaksanaan teknik konseling terhadap perilaku nakal siswa 

dalam kegiatan belajar menagjar di SDN Dinoyo 3 kota Malang. Waktu penelitian 

akan dilaksanakan pada tahun 2016. 

 

E. Prosedur Penelitian 

Tahap yang ditempuh dalam penelitian meliputi (1) tahap persiapan        

(2) tahap pelaksanaan (3) tahap penulisan hasil penelitian. Rincian kegiatan dari 

tahap-tahap ini adalah sebagai berikut:  

1. Tahap Persiapan. 

a. Mengurus surat ijin penelitian, hal ini bertujuan untuk mendapatkan surat 

ijin penelitian yang akan dilakukan ditempat penelitian dan disahkan oleh 

dinas kabupaten kota malang.  

b. Menentukan lokasi dan setting penelitian, hal ini bertujuan untuk 

menentukan tempat penelitian. 

c. Menyusun instrumen penelitian, pengembangan pedoman pengumpulan 

data dan penyusunan kegiatan secara rinci. 

d. Konsultasi dengan kepala sekolah, hal tersebut dilakukan untuk 

mendapatkan ijin dari kepala sekolah. 

e. Konsultasi dengan guru kelas, hal tersebut dilakukan untuk memperoleh 

data dokumentasi mengenai perilaku nakal siswa selama mengikuti 

kegiatan belajar mengajar. 
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2. Tahap Pelaksanan 

a. Peneliti melakukan kegiatan pengamatan terhadap guru kelas dalam 

memberikan teknik konseling dan mengamati siswa kelas II yakni dengan 

topik ‘’Analisis Teknik Konseling Dalam Mengubah Perilaku Anak Nakal 

Siswa Pada Kegiatan Belajar Mengajar Pada Siswa Kelas 2 SDN Dinoyo 3 

Malang’’. 

b. Peneliti melakukan kegiatan dokumentasi berupa foto guru dan siswa 

dalam kegiatan pelaksanaan teknik konseling dalam kegiatan belajar 

mengajar.  

c. Peneliti melakukan verifikasi data yang artinya setelah melakukan 

pengumpulan data, maka data yang di peroleh kemudian di bagi ke dalam 

data-data kecil yang mana data yang digunakan adalah data hasil 

penelitian melalui teknik pngumpulan data wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi 

3. Tahap Pengolahan Data Hasil Penelitian 

a. Menganalisis data dengan mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh 

dari sumber data dari penelitian.  

b. Mengolah data yang sudah di peroleh pada saat penelitian di lapangan 

c. Menyajikan data yang sudah terkumpul  

d. Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi.  
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Ada beberapa teknik dalam mengumpulkan data, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik yakni, (1) Observasi, (2) Wawancara, dan                

(3) Dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan 

jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung 

(Sukmadinata, 2013: 220). Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi 

berupa observasi terstruktur, yakni observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya 

(Sugiyono, 2013: 205). Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Mei tahun 2016, 

peneliti akan melakukan pengamatan di SDN Dinoyo 3. Dalam hal ini  

pengamatan yang akan di amati yakni perilaku nakal siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar. 

Peneliti akan melakukan pengamatan terhadap siswa kelas II SDN Dinoyo 

3 Malang, yang berkaitan dengan perilaku nakal siswa dalam kegiatan belajar 

mengajar guna memperoleh informasi terhadap jawaban dari rumusan masalah 

yang diteliti. Dalam hal ini peneliti peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian 

saja, namun mencatat segala sesuatu yang berkaitan dengan perilaku nakal siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar, semakin banyak informasi yang didapatkan 

maka semakin banyak data yang dikumpulkan karena dapat mengetahui perilaku 

nakal siswa dalam kegiatan belajar mengajar. 
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2. Wawancara 

Menurut pendapat Moleong (2010: 186) 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. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur, yakni wawancara yang pewawancaranya menetapkan 

sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Peneliti 

melakukan wawancara dengan guru kelas II SDN Dinoyo 3 Malang yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan perilaku nakal siswa 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

3. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi diartikan sebagai 

upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/gambar yang 

tersimpan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah berupa foto-foto hasil observasi dan 

wawancara dengan guru kelas II SDN Dinoyo 3 malang, wawancara yang 

didokumentasikan oleh peneliti adalah wawancara dengan guru kelas yang 

berlangsung di luar kelas pada saat jam istirahat.  
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G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat penelitian yakni peneliti itu sendiri. 

Dalam penelitian ini instrumen yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

 

1. Lembar Observasi 

 Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil dari pengamatan selama 

penelitian berlangsung. Lembar observasi dibuat agar mudah dalam 

mengelompokkan data yang diperoleh dari  hasil pengamatan. Lembar observasi 

ini dikembangkan untuk mengetahui pelaksanaan teknik konseling dalam 

mengubah perilaku anak nakal dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas 

II SDN Dinoyo 3 Malang.  

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan pedoman yang digunakan selama proses 

wawancara yang berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada 

sumber data, yang bertujuan menggali informasi pelaksaan dan kendala 

pelaksanaan teknik konseling yang diterapkan. Pertanyaan yang disiapkan berupa 

seperangkat pertanyaan baku dengan urutan pertanyaan,. Akan tetapi pertanyaan 

dalam wawancara dapat berkembang tanpa pedoman (bebas) tergantung jawaban 

dari sumber data. 
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H. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari 

seluruh responden atau sumber data terkumpul. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian berdasarkan model interaktif yang dikemukakan oleh 

Miles dan Huberman, model tersebut berupa tahapan-tahapan beserta alur dari 

teknik analisis data yang digunakan. 

1. Reduksi Data 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevansi atau keterkaitan data 

dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, analisis data dilakukan dengan 

mengumpulkan data dari wawancara dan dokumentasi yang merupakan hasil 

observasi di lapangan. Data masih berupa bahan mentah yang harus diringkas, 

disusun lebih sistematis serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga 

lebih mudah untuk diterangkan. Penjabaran tersebut dikelompokkan sesuai 

dengan fokus penelitian yang terdapat pada rumusan masalah, bagaimana 

pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah perilaku anak nakal di dalam 

kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II SDN Dinoyo 3 Malang serta apa 

saja kendala pelaksanaan teknik konseling dalam mengubah perilaku anak nakal 

di dalam kegiatan belajar mengajar pada siswa kelas II SDN Dinoyo 3 Malang. 
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2. Display Data

Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data 

sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap 

pokok permasalahan secara detail. Peneliti akan mengklasifikasikan data yang 

diperoleh dari lapangan, seperti hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dengan guru kelas untuk memudahkan proses pengklasifikasian data. 

3. Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dengan cara 

membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan makna yang 

terkandung dalam konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut. Verifikasi data 

dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang 

terkandung dalam konsep-konsep dalam penelitian tersebut lebih tepat. Oleh 

sebab itu, data dari sekolah harus disesuaikan dengan konsep dasar penelitian atau 

rumusan masalah yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, kesimpulan yang 

ada dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. 


