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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

dilakukan untuk mengetahui secara objektif suatu aktifitas dengan tujuan menemukan 

pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui oleh khalayak umum dan para 

pelajar. 

Dalam penelitian ini peneliti mencari data faktual dan akurat secara sistematis dari suatu 

aktifitas kemudian dideskripsikan secara kualitatif, yaitu menggambarkan objek penelitian dalam 

lingkungan hidupnya sesuai hasil pengamatan dan pengkajian dimana hasil yang akan 

dimunculkan bukan hanya dari modifikasi, tetapi dapat menambah khazanah keilmuan. 

3.2 Tempat Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 7 Kendari. Adapun waktu pelaksanaan 

Penelitian ini dilakukan selama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan seminar proposal sampai 

perampungan data-data di lapangan. 

3.3 Sumber Data 

Dalam menentukan sumber data dalam penelitian ini menggunakan cara snowball 

sampling (sampel bergulir) yaitu dengan menentukan satu atau lebih informan dan kemudian 

bergulir terus menerus untuk menemukan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai kebutuhan. 

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data adalah, Wali Kelas X IPS I, Guru Bimbingan 

Penyuluhan (BP), Siswa dan Orang tua. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 
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Dalam   penelitian   kualitatif   pengumpulan data dilakukan pada natutal setting (kondisi 

yang alami) dengan tekhnik pengumpulan data menggunakan (participant observation), 

wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi. Peneliti menggunakan beberapa 

metode dalam pengumpulan data, untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut: 

3.4.1 Observasi 

Observasi adalah metode pengamatan prilaku   secara langsung terhadap unsur-unsur 

yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada obyek penelitian. Dalam observasi ini 

peneliti menggunakan observasi partisipasi, peneliti mengamati prilaku siswa merupakan 

dampak dari  prilaku  siswa  di SMA Negeri 7 Kendari yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian dengan tujuan agar data-data yang ditemukan di lapangan jelas dan akurat sesuai 

dengan apa yang diinginkan.  

Adapun cara-cara yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan observasi sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan instrumen observasi, dengan merangkum atau mereviw perilaku menyimpang 

(membolos) siswa di SMA Negeri 7 Kendari. 

2) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau pakar. 

3) Menceklist point jika dilakukan dan yang jika tidak dilakukan dan memberikan penjelasan 

atau komentar tentang bagaimana proses melakukannya dan yang tidak dilakukan. 

 

3.4.2 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara 

tanya jawab sambil bertatap muka. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (in depht interview) adalah 
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proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa 

menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan dalam kegiatan 

sosial yang relatif lama. Teknik  wawancara yaitu penulis melakukan tanya jawab terhadap objek 

yang diteliti. 

Adapun cara-cara yang digunakan peneliti dalam melakukan Interviw adalah sebagai 

berikut: 

1) Menyiapkan instrumen wawancara dengan merangkum atau mereviw perilaku menyimpang 

(membolos) siswa di SMA Negeri 7 Kendari. 

2) Mendiskusikan dengan dosen pembimbing atau pakar. 

3) Membuat janji dengan respondent yang akan di wawancara. 

4) Melakukan wawancara, dalam proses wawancara semua percakapan direkam untuk menjaga 

keaslian data. 

5) Semua pertanyaan yang ada dalam pedoman wawancara dalam pelaksanaannya mengalami 

perkembangan sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dokumentasi bisa 

berbentuk gambar, atau monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk data-data , 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan dan 

kebijakan dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang 
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dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan  Prilaku membolos  

peserta didik di SMA Negeri 7Kendari  pada saat proses belajar. 

Adapun cara-cara yang digunakan peneliti dalam melakukan Dokumentasi adalah sebagai 

berikut: 

1) Mencatat atau menyalin kembali semua data yang diperoleh untuk menjaga keaslian dan 

keakuratan data. 

2) Mengabadikan setiap proses perolehan data dalam bentuk gambar. 

 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data merupakan proses sistematis pencarian dan pengaturan transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, dan materi-materi yang lain yang telah terkumpul untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti mengenai materi-materi tersebut dan untuk memungkinkan 

peneliti menyajikan apa yang sudah dikemukakan kepada orang lain.Tehnik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. 

Langkah-langkah prosedur analisis data sebagai berikut: 

 

3.5.1 Data Reduction (Reduksi Data) 

Data reduction adalah data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak 

dirangkum memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan 

polanya dibuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya jika diperlukan.  data yaitu semua data dilapangan akan dianalisis sekaligus 

dirangkum, dipilah hal-hal yang pokok dan difokuskan pada hal-hal penting. 

3.5.2 Data Display (Penyajian Data) 
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Setelah datadireduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antara kategori, Flowchart dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data maka akan 

lebih mudah memahami apa yang terjadi, melanjutkan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang 

telah dipahami tersebut.  Display data yaitu teknik yang dilakukan peneliti agar data yang 

diperoleh terdapatnya banyak jumlah data yang dapat dikuasai dengan dipilihnya agar dapat 

mudah dipahami. 

3.5.3 Conclusion Drawing (Verifikasi Data) 

Dengan demikian kesimpulan dalam  penelitian kualitatif masih dapat menjawab 

rumusan masalah yang yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang 

setelah peneliti berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan 

adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa 

deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. Langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

3.6 Pemeriksaan Keabsahan Data 

Dalam memastikan keakuratan data yang diperoleh oleh peneliti di lapangan, maka 

sangat penting untuk melakukan uji keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi yaitu pengujian keabsahan data tehadap sumber data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang telah ada untuk kepentingan pengecekkan, 
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sehingga data yang telah ada difilter kembali dan di uji kelayakannya untuk mendapatkan hasil 

data yang valid, aktual dan tepercaya. 

3.6.1 Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada informan (guru, 

orang tua siswa, dan siswa) pada saat pelaksanaan KBM di kelas dan pada saat di luar kelas 

dengan harapan memastikan informasi yang didapatkan benar-benar akurat dengan cara 

melakukan wawancara pada informan yang sama dalam rentang waktu yang berbeda. 

3.6.2 Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber yaitu cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dari sumber data 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, dengan tujuan untuk menghasilkan data yang 

akurat dan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan dari peneliti. 

3.6.3 Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk 

mendapatkan data yang akurat dari sumber data yang sama dengan menggunakan observasi 

partisipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk sumber data. 

 

 

 


