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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang: (1) Jenis dan Pendekatan Penelitian, (2) 

Tempat dan Waktu Penelitian, (3) instrument penelitian, (4) Data dan sumber 

data, (5) Teknik pengumpulan data, (6) Teknik analisis data, (7) Teknik 

keabsahan data, (8) Tahap-tahap penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan 

prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin. Metodologi juga 

merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu 

untuk menggabarkan suatu fenomena atau gejala sosial dengan jalan 

menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian. tetapi 

mendeskripsikan,  menguraikan,  dan menggambarkan  tentang  anlisis faktor-

faktor penyebab kenakalan remaja dan penanggulangannya (di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang). Bagon dan Taylor (dalam Zuriah, 2009:92), 

mendefinisikan metodelogi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara  menurut  Kirk  dan  Miller  

(dalam  Zuriah,  2009:  92),  penelitian kualitatif  adalah  tradisi  tertentu  

dalam  ilmu  pengetahuan  social  yang  secara fundamental bergantng pada 

pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya  sendiri dan berhubungan 

dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya. 
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Menggunakan pendekatan tersebut diharapkan dapat mendeskripsikan 

kejadian dan kenyataan yang sebenar-benarnya tentang hal-hal yang diteliti 

yaitu menganai faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya. Dalam permasalahan tersebut, metode penelitian ini 

dapat membantu untuk mengungkap lebih jauh tentang faktor-faktor penyebab 

kenakalan remaja dan penanggulangannya tersebut. Alasan peneliti dalam 

memilih jenis penelitian kualitatif ini adalah untuk memberikan gambaran 

yang jelas tentang objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada di 

lapangan dan penelitian ini tidak berkaitan dengan statistik. 

B.  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Alasannya 

karena di SMA Muhammadiyah 1 Malang masih banyak sebagian siswa yang 

melanggar aturan Sekolah seperti : berkelahi, bolos Sekolah, merokok, 

berkelahi di area Sekolah, keluar Sekolah tanpa izin, membawa HP waktu 

pelajaran di kelas, membawa yang mengandung alcohol, tidak  mematuhi tata 

tertib Sekolah. 

Sesuai dengan masalah yang akan di teliti, maka penelitian ini akan 

dilaksanakan selama satu bulan atau sejak disetujuinya proposal penelitian dan 

setelah perijinan selesai sampai dengan terselesaikannya penelitian dan 

laporan akhir penelitian. 

C. Instrumen Penelitian 

Instrument  penelitian  merupakan  alat  bantu  bagi  peneliti  dalam 

mengumpulkan  data.  Kualitas  instrumen  akan  menenentukan  kualitas  data  
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yang terkumpul.  Ungkapan  “Garbage  tool  garbage  result”  merupakan  

hubungan  antara instrument  dengan  data. Arikunto (dalam Zuriah, 2009 : 

168) Oleh  karena  itulah,  menyusun  instrumen  bagi  kegiatan penelitian  

merupakan  langkah  penting  yang  harus  dipahami  betul  oleh  peneliti. Hal 

senada juga diungkapkan oleh Margono (dalam Zuriah, 2009 : 168) yang 

menyatakan  bahwa  pada  umumnya  penelitian  akan  berhasil  dengan  baik  

apabila banyak menggunakan instrumen. 

Instrumen dalam penelitian ini meliputi human instrumen, pedoman 

wawancara dan lembar observasi : 

1. Human Instrumen 

Peneliti  sebagai  key  instrumen  atau  alat  peneliti  yang  utama,  yang 

berarti  bahwa  peneliti  berperan  aktif  dalam  membuat  rencana  penelitian, 

proses dan  pelaksana  penelitian serta menjadi faktor  penentu dari 

keseluruhan proses  dari  hasil  penelitian  di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara  dilakukan  untuk  memperoleh  data,  maka  didalam 

melakukan pekerjaan wawancara, pewawancara menggunakan alat bantu. Alat 

bantu  tersebut  berupa  sejumlah  pertanyaan  (ancer-ancer  pertanyaan)  yang 

akan  ditanyakan  sebagai  catatan,  serta  alat  tulis  untuk  menuliskan  

jawaban yang  telah  diperoleh.  Dalam  menggunakan  metode  wawancara  

instrumennya adalah pedoman wawancara. Dalam penelitian ini 

mewawancarai 8 narasumber yaitu Kepala sekolah, waka kesiswaan, guru BK, 

wali kelas dan perwakilan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Malang. 
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3)  Lembar Observasi 

Menurut  Margono  (dalam  Zuriah,  2009  :  173)  observasi  dilakukan 

sebagai  pengamatan  dan  pencacatan  secara  sistematis  terhadap  gejala  

yang tampak  pada  objek  penelitian,  dengan  demikian  lembar  observasi  

sangat penting dalam mendukung pengamatan yang dilakukan peneliti. Dari 

hasil observasi yand didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan 

selama 2 hari dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja yang terjadi di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang masih sering terjadi. Faktor-faktor penyebab 

kenakalan remaja tersebut disebabkan akibat faktor lingkungan dan faktor 

keluarga, pergaulan bebas dan pengaruh teman sebaya, bagi siswa yang 

melanggarnya diberikan hukuman sesuai dengan perbuatan mereka. 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

Data adalah bahan keterangan tentang sumber objek penelitian. 

Menurut Arikunto (2013), data merupakan segala fakta dan angka yang dapat 

dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi adalah 

hasil pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Sumber data 

merupakan salah satu yang paling penting dalam penelitian ini, kesalahan 

dalam  menggunakan  atau  memahami  sumber  data,  maka  data  yang  

didapat tidak  sesuai  dengan  apa  yang  diharapkan. Hal senada juga 

dijelaskan oleh Sugiyono (2009 : 137), sumber data adalah segala sesuatu 

yang dapat memberkan informs mengenai data. Oleh  karena  itu  peneliti  

harus memahami  sumber  data  yang  diperoleh  dari  para  informan.  
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Sedangkan  jenis data yang digunakan dalam pnelitian ini, terdiri dari 2 (dua) 

sumber yaitu data primer  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui  lisan  

(wawancara)  dan  data sekunder  diperoleh  melalui  data  yang  sudah  ada  

misalnya  sudah diarsipkan/dokumentatif.  Penelitian  ini  menggunakan  dua  

jenis  data  yang diperlukan yakni : 

a. Data Primer 

Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh  secara  langsung  melalui 

wawancara  dengan  informan  dilapangan.  Informan  adalah  orang-orang 

yang  terikat  dalam  penelitian  ini.  Informan  yang  dimaksud  adalah  

kepala sekolah, waka kesiswaan Guru BK, wali kelas, siswa-siswi SMA 

Muhammadiyah 1 Malang sebagai  salah  satu  penunjang  dalam  

memperoleh  data informasi yang berkaitan dengan judul penelitian.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah penelitian yang menggunakan data-data yang 

telah  ada,  selanjutnya  dilakukan  proses  analisa  dan  interpretasi  

terhadap data-data  tersebut  sesuai  dengan  tujuan  penelitian.  Sumber  

data  sekunder diperoleh  dari  dokumen  atau  arsip,  antara  lain  berupa  

dokumen-dokumen dan  arsip  di  SMA Muhammadiyah 1 Malang yang  

ada kaitannya  dengan  masalah kenakalan remaja. Data  sekunder  ini  

bermanfaat  sekali  untuk  memperjelas  masalah  dan menjadi lebih 

operasional dalam penelitian ini, karena didasarkan pada data sekunder 

yang tersedia. 
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2. Sumber Data 

Menurut  Arikunto  (2010:172)  yang  dimaksud  dengan  sumber  

data adalah  penelitian  adalah  subjek  dari  mana  data  dapat  diperoleh.  

Sumber  data yang diperoleh secara langsung yaitu dengan melakukan 

wawancara, langsung kepada  subjek  penelitian  sebagai  dasar  pembahasan. 

Menurut Moleong (2007 : 195) sumber data bisa berasal dari sumber-sumber 

tertulis (buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi) 

atau sumber-sumber berupa gambar (foto) dan sumber-sumber data statistic.  

Sumber  data  dalam penelitian  ini  yaitu kepala sekolah, waka kesiswaan 

guru BK, wali kelas dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Zuriah  (2009:171)  penelitian,  disamping  perlu  menggunakan  

metode  yang tepat juga perlu memilih teknik dan alat pengumpulan data yang 

relevan penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang tepat 

memungkinkah diperolehnya data yang objektif. Dalam suatu penelitian selalu 

terjadi proses pengumpulan data. Dalam proses tersebut akan di gunakan satu  

atau beberapa metode. Jenis metode  yang dipilih dan digunakan  dalam  

pengumpulan  data,  tentunya  harus  sesuai  dengan  sifat  dan 

karakteristiknya  penelitian  yang  dilakukan.  Pengumpulan  data  dalam  

penelitian  ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara atau interview menurut Black dan Champion (dalam 

Zuriah, 2009 : 179) adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari 
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semula teknik penelitian  social.  Hal  ini  dikarenakan  bentuknya  yang  

berasal  dari  interaksi verbal antara peneliti dengan responden. Wawancara 

merupakan suatu proses interaksi  dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi penting  yang  di  inginkan  oleh  peneliti  dalam  

kegiatan  wawancara  terjadi hubungan antara dua orang atau lebih. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan wawancara  kepada kepala sekolah, waka 

kesiswaan, guru BK dan wali kelas dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 

Malang. 

Teknik  wawancara  yang  dimaksudkan  untuk  menggali  informasi 

yang  berkenaan dengan faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya. Metode wawancara dengan instrument paduan 

wawancara menggunakan teknik wawancara  mendalam (deph interview) 

adalah  teknik  pengumpulan  data  yang  didasarkan pada  percakapan  secara  

terperinci  dan  intensif  dengan  suatu  tujuan  tertentu. Wawancara  dilakukan  

untuk  mendapat  informasi  menyangkut  masalah  yang diajukan  dalam  

penelitian. Dalam teknik ini lebih memprioritaskan metode wawancara, karena 

dianggap penelitia ini lebih banyak berbicara dengan objek penelitian dalam 

bentuk pertanyaan, agar data-data yang dibutuhkan oleh peneliti benar-benar 

akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. 

2.  Teknik Observasi  

Menurut  Margono  (dalam  Zuriah 2009 : 173) observasi diartikan 

sebagai  pengamatan dan pencacatan secara sistematis terhadap gejala yang 

tampak pada  objek penelitian. Pengamatan dan pencacatan ini dilakukan 



46 
 

terhadap objek  ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa yaitu di SMA 

Muhammadiyah 1 Malang. Tekhnik observasi dilakukan melalui pengamatan 

langsung disertai dengan pendokumentasian. Hal ini dimaksudkan untuk 

menggali informasi yang  berkenaan dengan keadaan lapangan serta informasi 

yang berkenaan dengan  permasalahan penelitian yaitu analis faktor-faktor 

penyebab kenakalan remaja dan penanggulangannya. 

Observasi dilakukan dengan mengamati lokasi penelitian secara 

umum, serta mewawancarai guru BK, waka kesiswaa dan siswa-siswi sebagai 

bentuk observasi awal. Selanjutnya hal-hal yang akan diamati dalam kegiatan 

observasi adalah tentang faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan 

penanggulangannya di SMA Muhammadiyah 1 Malang. 

3. Teknik Dokementasi 

Menurut Zuriah (2009:191) cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan  tertulis,  seperti  arsip  termasuk  juga  buku  teori,  pendapat,  

dalil atau  hukum,  dan  lain-lain  yang  berhubungan  dengan  masalah  

penelitian disebut  teknik  dokumentasi  atau  studi  dokumentasi.  Teknik  

dokumentasi  ini merupakan  pengumpulan  data  dengan  cara  

mendokumentasian  objek penelitian  serta  semua  yang  mendukung  sebagai  

bahan  atau  data  yang nantinya  difungsikan  dalam  penelitian.  Dalam  

penelitian  ini  digunakan dokumen berupa hasil pemotretan proses terjadinya 

wawancara serta observasi yang  dilakukan  pada  saat  penelitian  secara  

terperinci.  Dalam  penelitian  ini digunakan dokumen berupa hasil pemotretan 

proses observasi dan ketika wawancara dengan, kepala sekolah, waka 
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kesiswaan, guru BK, wali kelas dan siswa-siswi yang terkait dengan masalah 

penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Menurut Zuriah (2009 : 198) Analisis data dalam penelitian 

merupakan suatu kegiatan  yang sangat penting dan memerlukan ketelitian 

serta kekritisan  dari peneliti.Analisis  data  melibatkan  pengerjaan  data,  

organisasi  data,  pemilihan  menjadi  satusatuan  tertentu,  sintesis  data, 

pelacakan  pola,  penemuan  hal-hal  yang  penting  dan dipelajari,  dan  

penentuan  apa  yang  harus  di  kemukakan  kepada  orang  lain.  Sehingga 

pekerjaan  analisis  data  dalam  penelitian  kualitatif  bergerak  dari  

penulisan  deskriptif kasar sampai pada produk penelitian.Dari hasil 

observasi, wawancara serta dokumentasi penelitian dengan informan yaitu 

kepala sekolah, waka kesiswaan, guru BK, wali kelas dan siswa-siswa SMA 

Muhammadiyah 1 Malang, maka akan disusun dan dianalisis  sehingga  dapat  

dibuat  suatu  kesimpulan.  Menurut  Moleong (2011:288) analisis data 

mencakup : reduksi data, kategorisasi data, sintesiasi. 

1. Reduksi Data. 

a. Mengidentifikasikan  satuan  yang  bagian  terkecil  di  temukan  

dalam  data  yang dimiliki makna bila dikaitkan fokus masalah 

penelitian. 

b. Membuat  koding  adalah  memberikan  kode  pada  setiap  satuan.  

Supaya  data  di telusuri data atau satuannya. 
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2. Kategorisasi. 

Kategorisasi  dalah  memilah-milah  setiap  satuan  dalam  bagian  yang 

memiliki kesamaan. Setiap kategori diberi nama yang disebut label. 

3. Sintesiasi. 

Mengintesiskan berarti mencari kaitan antara satu kategori dengan 

kategori lainnya. Kaitan satu kategori dengan kategori lainnya diberi nama 

atau label lagi. 

Teknik analisa data dalam penelitian ini mengacu pada model analisa 

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992:15). Data yang 

muncul dalam penelitian kualitatif akan berupa kata-kata bukan angka 

meskipun telah dikumpulkan berbagai macam data, akan tetapi analisanya 

tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun kedalam teks yang 

diperluas. 

G. Teknik Keabsahan Data  

Cara  yang  digunakan  peneliti  untuk  mendapatkan  keabsahan  data  

adalah triangulasi  data.  Menurut  Meleong (2004:178)  menjelaskan  bahwa  

triangulasi  adalah teknik pemeriksaan keabsahan data  yang memanfaatkan 

sesuatu lain dari luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pemanding 

terhadap data. Untuk  menguji  keabsahan  data,  peneliti  memanfaatkan  

informasi  dari warga SMA Muhammadiyah 1 Malang. Adapun  informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah, waka kesiswaan, guru BK, wali 

kelas dan siswa-siswi SMA Muhammadiyah 1 Malang. Untuk  menguji  
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validitas  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan pemeriksaan yang 

didasarkan pada criteria tertentu menurut Moleong (2011 : 327) ada empat 

criteria dalam pemeriksaan data, yaitu : 

1 Kreadibilitas  (kepercayaan),  yaitu  criteria  untuk  memenuhi  nilai  

kebenaran  dari data  dan  informasi  yang  dikumpulkan.  Artinya,  hasil  

penelitian  harus  dapat dipercaya  oleh  semua  pembaca  secara  kritis  

dan  dari  responden  sebagai  informan untuk hasil penelitian yang 

memenuhi kreadibilitas. 

2 Keteralihan, yaitu kriteria  untuk memenuhi bahwa hasil penelitian yang 

dilakukan dalam konteks tertentu dapat diaplikasikan atau ditransfer pada 

konteks atau setting lain yang memliki tipoogi yang sama.  

3 Kebergantungan,  yaitu  criteria  yang  digunakan  untuk  menilai  apakah  

proses penelitian  kualitatif  bermutu  atau  tidak,  dengan  mengecek;  

apakah  peneliti  sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam 

mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya,  pengumpulan  data  dan  

penginterpretasiannya.  Teknik  terbaik  yang digunakan  untuk  langkah  

ini  adalah  dengan  dependability  audit  dengan  meminta independen  

auditor  untuk  me-review  aktivitas  peneliti.  Pada  penelitian  ini  utnuk 

menghindari  kesalahan  yang  ditimbulkan  dari  peneliti  sendiri  maka  

dibutuhkan orang  lain  sebagai  auditornya.  Informasi  yang  diperoleh 

dari  informan yang berada di SMA Muhammadiyah 1 Malang yang 

berupa data mentah serta keurutan data di cek kembali dan di review 

dengan data yang telah ada oleh orang lain.  
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4 Kepastian, adalah kriteria untuk menilai bermutu atau tidaknya hasil 

penelitian. Jika dipendasbilitas  digunakan  untuk  menilai  digunakan  

untuk  menilai  kualitas  dari proses yang ditempuh oleh peneliti maka  

konfirmabilitas  digunakan untuk menilai kualitas  hasil  penelitian  

sendiri,  dengan  tekanan  pertanyaan  “apakah  data  dan informan serta 

interpretasi dan lainnya didukung oleh materi yang ada dalam  “audit 

trail”. 

H. Tahap-tahap Penelitian 

Menurut Moleong (2011 : 127)  tahap-tahap penelitian kualitatif terdiri 

dari : 

1 Tahap pra lapangan, terdiri dari menyusun rancangan penelitian, memilih 

lokasi penelitian,  mengurus  perizinan,  menjajaki  dan  menilai  lapangan,  

memilih  dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan persoalan etika penelitian. 

2  Tahap  analisa  data,  terdiri  dari  konsep  analisa  data,  menemukan  data  

dan menganalisa data yang diperoleh. Sebagai konsep yang berfungsi dan 

memberikan informasi. 

 


