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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Bab III dibahas tentang metode penelitian yang digunakan yaitu 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu peneliti, 

sumber data, intrumen peneliti, prosedur penelitian, analisis data, penecekan 

keabsahan data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif karena 

peneliti mendeskripsikan suatu fenomena sesuai dengan keadaan sebenarnya 

yang dialami oleh subyek penelitian dan menyajikan data tersebut dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif digunakan pada kondisi 

obyek yang alamiah dimana seorang peneliti sebagai instrumen kunci, 

pengambilan sampel data dengan menggunakan teknik triangulasi yang 

bersifat kualitatif dan hasilnya lebih menekankan pada makna dan proses. 

Alasan lain peneliti menggunakan penelitian ini karena permasalahan 

diulas secara kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin 

data pada situasi sosial tersebut dijaring dengan metode lain seperti tes, dan 

kuisioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi secara mendalam, 

menemukan pola, dan teori. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, yaitu berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Penelitian ini 

tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan terhadap variabel-

variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi yang sebenarnya dengan
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berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti menggali berbagai 

perilaku agresi pada  siswa di MI Bustanul Ulum. Data-data tersebut diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci. Hasil data yang diperoleh tersebut disajikan dalam 

bentuk kata-kata. 

B. Kehadiran peneliti 

Kehadiran peneliti mutlak diperlukan. Hal ini dikarenakan peneliti 

merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif ini. Penelitian 

kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan, namun peneliti yang 

menentukan keselurahan skenario dari penelitian. Peneliti harus ikut berperan 

serta dalam menggali data di lapangan secara langsung. 

Instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, selanjutnya setelah fokus 

penelitian menjadi jelas, kemungkinan akan dikembangkan instrumen 

penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan 

wawancara. Sehingga, kehadiran peneliti sebagai pengupul data yang utama 

untuk mendapatkan data yang ebih detail, mendalam, terperinci dan secara 

intensif. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di MI Bustanul Ulum Kota Batu. Alasan 

peneliti memilih lokasi tersebut karena sekolah tersebut merupakan sekolah 

yang menerapkan pelajaran agama yang paling banyak dibandingkan sekolah 

lain yang terdapat di Kota Batu. Terdapat siswa yang berperilaku agresi, 
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penelitian ini dilakukan pada semester 2 atau semester genap tahun ajaran 

2018/2019. 

D. Sumber Data 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah di MI 

Bustanul Ulum melalui wawancara, dan guru kelas 3 di MI Bustanul Ulum 

melalui wawancara tersruktur mengenai siswa yang berperilaku agresi. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi mengenai 

data siswa didapat dari guru, hasil rapot siswa , identitas siswa yang diperoleh 

dari guru kelas 3. 

E. Instrumen Penelitian  

Instrumen penelitian ini menggunakan rumusan masalah yang terdapat 3 

rumusan masalah dari rumusan terdapat beberapa indikator dan dari indikator 

menggunakan beberapa teknik seperti wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Tabel 3.1. Instrumen penelitian 

No Rumusan 
masalah 

Indikator Teknik Instrumen Subjek 

1. Jenis-jenis 
agresi yang 
dilakukan siswa 

1.1 Jenis-jenis 
agresi 
intrumental  

1.2 Jenis agresi 
benci  

1. Wawancara 
2. Observasi  
3. Dokumentasi  

1.  Pedoman 
wawancara 

2. Lembar 
observasi  

3. Daftar 
check list 

4. Lembar 
dokumentasi 

1. Guru   
 
 

2. Gambaran  
perilaku agresi 
siswa pada 
waktu di kelas 
maupun di luar 

1.1 Menyerang 
fisik 

1.2 Menyerang 
suatu objek 

1.3 Menyerang 
verbal 

1. Wawancara 
2. Observasi  
3. Dokumentasi  

1. Pedoman 
wawancara 

2. Lembar 
observasi  

3. Lembar 
dokumentasi 

1. Guru  
2. Siswa  
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kelas 

3. Upaya yang 
dilakukan guru 
untuk mengatasi 
siswa agresi 

3.1 Karakteristik 
dari anak 

3.2 Strategi 
hukuman  

3.3 Strategi katarsis 
3.4 Strategi 

pengenalan 
terhadap model 
non agresi 

3.5 Strategi 
pelatihan 
keterampilan 
sosial  

1. Wawancara  
2. Observasi 
3. Dokumentasi  

1.  Pedoman 
wawancara 

2. Lembar 
observasi  

3. Lembar 
dokumentasi 

1. Guru  

Tabel 3.2 instrumen agresi 

No  Variabel  Sub variabel  Indikator  

1.  
Perilaku agresi  Agresi fisik  Memukul orang lain  

 
  Berkelahi  

 
  Melakukan kekerasan 

kepada orang lain  

 
  Merusak barang orang lain 

 
  Melanggar aturan  

2.  
 Agresi verbal  Membantah  

 
  Bertengkar mulut  

 
  Menghina  

 
  Mengadu domba 

 

F. Prosedur Penelitian 

1. Tahap pra-lapangan  

a. Menyusun rancangan penelitian  

Kegiatan pertama yang harus dilakukan peneliti kualitatif adalah 

menyusun rancangan penelitian. Penelitian yang dilakukan bermula 

dari permasalahan yang sedang atau terus berlangsung dan bisa 
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diamati pada saat penelitian berlangsung. Peristiwa yang diamati 

meliputi perilaku agresi pada kelas 3 di MI Bustanul Ulum. 

b. Memilih lokasi penelitian  

Setelah peneliti menyusun rancangan penelitian langkah 

selanjutnya memilih lokasi penelitian. Pemilihan lokasi ini disesuaikan 

dengan peristiwa yang ingin diteliti. Pemilihan lokasi didasarkan 

dengan adanya sumber data yang bisa digunakan oleh peneliti. Lokasi 

berada di MI Bustanul Ulum. 

c. Mengurus perizinan  

Mengurus segala hal yang berhubungan dengan kelancaran peneliti 

yang dilakukan pada lokasi yang bersangkutan. Perijinan dalam 

penelitian ini melibatkan instani terkait yaitu Prodi PGSD dan lokasi 

yang dijadikan penelitian yaitu MI Bustanul Ulum. 

d. Melakukan observasi lapangan  

Peneliti melakukan sosialisasi yang akan diteliti. Karena dalam 

penelitian kualitatif peneliti merupakan instrumen kunci maka peneliti 

yang menentukan lokasi yang dipilih sudah sesuai dan tidak merasa 

terganggu dengan kehadiran peneliti. 

e. Menentukan sumber data 

Peneliti melihat individu-individu yang berpotensi sebagai sumber 

data untuk penelitian. Baik sumber primer dan sumber data sekunder. 

Sumber data adalah guru kelas 3 di MI Bustanul Ulum. 
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f. Menyiapkan instrumen penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen kunci, sehingga 

peneliti perlu menyiapkan diri dengan mendalami dan memahami 

aspek yang akan diteliti sebelum terjun langsung ke lapangan.  

2. Tahap pekerjaan lapangan  

a. Memahami dan memasuki lapangan 

Latar penelitian kualitatif ada dua yaitu latar terbuka dan latar 

tertutup. Latar terbuka yang dilakukan peneliti adalah mengamati 

kegiatan yang terjadi di lapangan. Latar tertutup yang dilakukan 

peneliti yaitu berinteraksi langsung dengan subyek peneliti. Dalam hal 

ini peneliti perlu melakukan adaptasi dengan menyesuaikan 

penampilan dengan tata cara dan budaya dari lokasi penelitian. Lama 

waktu penelitian ditentukan seberapa lama data tersebut sudah sesuai 

dengan peneliti dan kebutuhan peneliti. 

b. Aktif dalam kegiatan  

Peneliti merupakan instrumen kunci dari penelitian maka peneliti 

harus aktif dalam proses pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan 

peneliti pada tahap ini adalah, menemui guru kelas 3 untuk 

menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. Selanjutnya melakukan 

kegiatan penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi 

terhadap penanganan non akademik perilaku agresi pada siswa 

bermasalah untuk memperoleh data sesuai dengan fokus penelitian. 

3. Tahap pengolahan data  

a. Reduksi data 
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Data yang diperoleh dapat ditulis pada laporan. Laporan yang 

sudah diperoleh dapat dirangkum dan dipilih pokok yang dianggap 

penting 

b. Analisis data 

Kegiatan analisis data selanjutnya menggunakan kriteria , 

lambang-lambang tertentu dan menggunakan teknik analisis. 

c. Mengambil kesimpulan  

Menyimpulkan data yang sudah didapat yang sudah sesuai dengan 

permasalahan yang dilakukan. 

d. Meningkatkan keabsahan data 

Keabsahan data dapat menggunakan triangulasi terdiri dari 

triangulasi data, triangulasi metode dan triangulsi sumber. 

4. Pelaporan  

Tahap ini yaitu tahap mengenai penulisan laporan atau tahap akhir 

dari penelitian dari beberapa prosedur penelitian kualitatif. Tahap 

pelaporan, peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian dengan 

sistematis yang berupa data yang didapat dari informasi yang sudah 

didapat peneliti. 

G. Analisis Data 

1. Reduksi data  

Reduksi adalah bentuk analisa yang menggolongkan, 

mengarahkan,membuang data yang tidak dibutuhkan dan mengelompokkan 

data dengan cara sedemikian rupa sehingga pada akhir dapat ditarik 

kesimpulan (Milles dan Huberman, 1992:16). 
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Dalam mereduksi data peneliti memfokuskan pada perilaku agresi pada 

bidang akademik siswa yang terdapat pada siswa kelas 3 di MI Bustanul Ulum. 

Mengobservasi  jenis-jenis agresi yang dilakukan siswa kelas 3,  melihat 

upaya guru dalam mengatasi agresi anak dan melihat agresi anak diluar kelas 

maupun di dalam kelas. 

2. Penyajian data  

Penyajian data adalah suatu informasi yang memungkinkan kesimpulan 

dapat dilakukan. Penyajian data untuk pola-pola yang bermakna dengan 

memberikan kemungkinan  adanya penarikan kesimpulan dan memberikan 

tindakan (Milles dan Huberman, 1992:17). 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi yaitu menyajikan data. Dalam 

penelitian, peneliti menyajikan data mengenai perilaku agresi pada bidang non 

akademik anak yang terdapat pada anak kelas 3 yang bersifat deskripsi. Data 

tersebut berasal dari hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah 

dan guru kelas 3 di MI Bustanul Ulum. 

3. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan (Milles dan 

Huberman, 1992:19). Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif yaitu 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, data mengenai 

perilaku agresi pada bidang  akademik anak yang terdapat pada anak kelas 3, 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

1. Triangulasi data 

Agar dapat dipercaya maka peneliti melakukan observasi langsung 

mengenai data yang sudah diperoleh dari guru, dan mencocokkan data yang 

sudah diberikan guru kepada peneliti. Apakah data dari guru sudah sesuai 

dengan pengamatan yang dilakukan peneliti atau bahkan tidak sesuai. 

2. Triangulasi metode 

Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara 

kepada guru, kepala sekolah dan teman sebayanya, dokumentasi berupa foto 

anak dan rekaman suara guru mengenai perilaku siswa disekolah. Fungsi dari 

ketiga data tersebut adalah data yang di dapat saling mengecek sehingga data 

yang diperoleh dapat terangkum secara menyeluruh. 

3. Triangulasi sumber 

Peneliti menggali informasi kepada kepala sekolah, guru kelas 3 dan 

teman sebaya dengan data tersebut peneliti membuktikan secara langsung 

dengan membandingkan data yang sudah diberikan guru. 

 

 

 

 


