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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, yaitu upaya dengan cara 

memberikan uraian atau penjelasan secara singkat atas segala situasi dan kejadian 

di lokasi penelitian secara sistematis dan faktual mengenai sifat-sifat dan faktor-

faktornya dan menguraikan berbagai hubungan dari permasalahan yang diteliti. 

Hal-hal yang akan dijelasakan adalah menyangkut strategi sekolah dalam 

mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 Konsel Kec. Lalembuu Kab. 

Konawe Selatan. 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Konawe 

Selatan, yang berlokasi di Kelurahan Atari Indah Kecamatan Lalembuu 

Kabupaten Konawe Selatan. 

3.2.2 Waktu Penelitian  

Adapun waktu dilaksanakan penelitian ini yaitu dimulai pada tanggal 09 

April sampai bulan 24 September 2018.  

3.3 Sumber Penelitian 

Adapun sumber data penelitian ini terbagi dua yakni primer dan data 

sekunder sebagai berikut : 

3.3.1 Sumber Data Primer 
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Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian baik 

dari data wali kelas maupun siswa. Pemilihan dan penentuan jumlah informan 

data dalam hal ini tidak hanya didasarkan pada aspek representativitas tetapi lebih 

kepada keterpenuhan data sehingga terjadi data jenuh. Dalam prakteknya 

dilapangan jumlah sumber data dapat berubah-ubah,dapat ditambah dan dapat 

juga dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, guru, siswa, staf, dan orang 

tua. 

3.3.2 Sumber Data Sekunder 

Data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti maupun 

dari dokuman yang menunjang pembahasan penelitian dan memperolehnya 

melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan strategi sekolah. Adapun yang 

menjadi data sekundar dalam penelitian ini yaitu dokumen yang berkaitan dengan 

pelanggaran siswa. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Prosedur pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik 

Menurut Lexy (2000) yang dilakukan secara berulang-ulang agar keabsahan data 

dapat dipertanggung jawaban yaitu; 

3.4.1 Observasi 

Observasi yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan terhadap 

strategi sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di SMA Negeri 12 Konawe 

Selatan Kec Lalembuu Kab Konawe Selatan. Adapun yang di observasi adalah 
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penerapan Strategi sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa di kelas dan di luar 

kelas. 

3.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengadakan komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

berdasarkan tujuan tertentu. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

untuk memperoleh data tentang strategi sekolah dalam mengatasi kenakalan siswa 

di SMA Negeri 12 Konsel Kec. Lalembuu Kab. Konawe Selatan 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah dokumentasi dalam penelitian ini yaitu dengan 

mengumpulkan data dan mengadakan pencatatan terhadap data untuk memperoleh 

data sekunder yang meliputi sarana dan prasarana, tentang dokumen tentang 

kenakalan siswa, dan buku tentang kenakalan siswa dan hal-hal lain yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Menurut Sugiono 

(2005: 91) aktifitas dalam analisis data, yaitu: 1) data reductin, 2) data display, 

dan 3) conclusion drawing verification. 

Selajutnya tekik analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi data ( data Reduction ), mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yag pokok dan menfokuskan pada hal-hal yang penting. 
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Sehingga data yang telah direduksi akan menunjukkan gambaran yag 

jelas dan mempermudah peneliti. 

b. Penyajian data (data display), dilakukan penelaahan pada seluruh data 

yang ada dari berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, maupun data 

dokumentasi yang telah diperoleh untuk menjadi bahan dalam melakukan 

analisis dalam bentuk uraian singkat. 

c. conclusion drawing verification merupakan penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan awal, didukung oleh bukti-bukti yang kuat 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi  “ apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahapan awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat mengumpulkan data maka 

kesimpulan yang ditemukan merupakan kesimpulan yang kredibel”. 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan obyektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Kriteria kredibilitas data (validitas) 

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun obyek yang diteliti. Adapun 

pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member chek”. 

Perpanjangan pengamatan dalam hal ini adalah penulis kembali terjun 

kelapangan melakukan pengamatan dan wawancara ulang dengan sumber data 

yag pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini, 
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penulis mengecek kembali apakah data yang telah diberikan selama ini 

merupakan data yang benar atau salah. Meningkatakan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan lebih cermat dan berkesinambungan.Dengan 

meningkatkan ketekunan ini, maka penulis dapat melakukan pengecekan apakah 

data yang telah diperoleh itu benar atau salah. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan “sebagai pengecekan dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara dan berbagai waktu”. Triangulasi dalam hal ini ada tiga yakni 

triangulasi sumber data, triangulasi teknik, serta triangulasi waktu”. 

1. Triangulasi sumber data adalah pengujian kredibilitas data yang 

dilakukan denga cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberpa sumber 

2. Triangulasi tehnik adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan tehnik 

yang berbeda 

3. Triangulasi waktu adalah pengujian kredibilitas data yang dilakukan 

denga cara melakukian pengecekan dengan wawancara, observasi atau 

tehnik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda. Bila hasil uji 

menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang 

sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. 

Kemudian langkah selanjutnya adalah mengadakan member chek, yaitu 

proses pengecekan data kepada pemberi data degan tujuan untuk mengetahui 

sejauh mana data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan sebelumnya. 

Dalam memberi check penulis menemukan kembali subyek penelitian untuk 
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mengecek keabsahan data hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga 

meningkatkan kredibilitas data. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


