
 

 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengungkap kejadian atau fakta, 

keadaan, fenomena yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan 

apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini tidak membuat perbandingan variabel pada 

sampel lain dan mencari hubungan variabel dengan variabel yang lain. 

Adapun tujuan penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif ini agar dalam 

proses penelitian mampu memperoleh data dari orang-orang atau yang bersangkutan 

baik secara lisan maupun tulisan, sehingga dalam penelitian ini peneliti dapat 

mengungkapkan informasi sesuai dengan fokus penelitian tersebut yaitu penerapan 

tindakan edukatif model hukuman normatif dalam penanganan kenakalan anak di SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna.  

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Desa Lagasa Jl.Bahari I Kecamatan Duruka 

Kabupaten Muna. Pemilihan SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna sebagai lokasi 

penelitian karena belum ada penelitian oleh peneliti lain tentang topik yang sedang di 

bahas oleh peneliti di SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna. Selain itu peneliti 

memilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan sekolah ini merupakan salah satu 

sekolah dasar yang letaknya diantara beberapa lingkungan masyarakat maka dari 

sinilah muncul berbagai macam perilaku dari kebiasaan dilingkungan masyarakat
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siswa tersebut yang kemudian diterapkan ketika berada dilingkungan sekolah baik 

dalam proses pembelajaran maupun di luar pembelajaran sehingga mereka banyak 

melakukan perilaku menyimpang atau disebut dengan kenakalan siswa.  

3.2.2 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada bulan April sampai Juni 2022. 

3.3 Data dan Sumber Data  

3.3.1 Data Penelitian  

Data adalah hasil dari suatu catatan penelitian, yang nantinya digunakan 

sebagai bahan atau fakta untuk menyusun informasi. Menurut Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (KBBI), data berarti keterangan yang benar dan nyata atau keterangan dan 

bahan yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan dua sumber data yaitu : 

3.3.1.1 Data Primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan langsung 

dari sumbernya. Sumber data primer yang digunakan dalam peneliti 

ini meliputi ada 2 yaitu: data observasi seperti bentuk kenakalan siswa, 

upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan menerapkan 

tindakan edukatif model hukuman normatif dan kendala guru dalam 

penanganan kenakalan siswa. Kemudian data wawancara seperti data 

berupa jawaban lisan melalui wawancara dengan kepala SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna, data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara dengan guru kelas V, data berupa jawaban lisan melalui 

wawancara dengan siswa data berupa jawaban lisan melalui 
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wawancara dengan orang tua siswa kelas VA & VB SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna.  

3.3.3.2 Data Sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari 

sumbernya. Penelitian ini, sumber data sekunder yang dipakai adalah 

dokumen-dokumen yang terkait mengenai penerapan tindakan 

edukatif model hukuman normatif dalam penanganan kenakalan siswa 

seperti foto atau gambar aktivitas siswa dan guru baik datang sekolah, 

proses pembelajaran hingga pulang sekolah.  

3.3.2 Sumber Data Penelitian   

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh suatu 

data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan: 

3.3.2.1 Kepala Sekolah  

Kepala sekolah adalah pemimpin yang berperan penting dalam 

menentukan arah keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan 

seorang kepala sekolah dengan integritas tinggi turut mempengaruhi semua 

komponen yang ada dalam lingkup pendidikan termasuk dalam proses 

pembelajaran dan pelaksanaan kurikulum. Pemilihan kepala sekolah sebagai 

sumber data dengan pertimbangan bahwa yang bersangkutan merupakan 

pengawas internal yang selalu mengontrol setiap aktivitas yang ada dilingkup 

SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna. 

3.3.2.2 Guru   

 Guru merupakan informan yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini dengan pertimbangan bahwa guru merupakan figur sentral 
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selaku eksekutor dalam proses pembelajaran di sekolah. Guru yang menjadi 

informan dalam penelitian ini adalah guru kelas VA & VB. 

 3.3.2.3 Orang Tua Siswa  

Orang tua anak adalah orang yang paling paham betul mengenai 

anaknya di rumah serta menjadi madrasah pertama dalam kehidupan seorang 

anak sehingga tidak memungkinkan orang tua untuk tidak mengetahui tentang 

anak baik pergi sekolah hingga pulang sekolah. Maka dari itu, orang tua siswa 

dianggap mampu menjadi sumber data terhadap penerapan tindakan edukatif 

model hukuman normatif dalam penanganan kenakalan siswa di SD Negeri 7 

Duruka Kabupaten Muna. Orang tua yang akan menjadi informan berjumlah 6 

sesuai jumlah siswa yang akan menjadi sumber data.  

 3.3.2.4 Siswa  

 Siswa yang merupakan sumber data paling utama dalam penelitian ini 

adalah siswa kelas VA & VB yang berjumlah 6 siswa berdasarkan teknik 

purposive sampling yaitu sebuah metode sampling non random yang dimana 

peneliti memastikan pengutipan ilustrasi melalui metode menentukan identitas 

spesial yang cocok dengan tujuan penelitian sehingga bisa menanggapi kasus 

penelitian (Lenaini, I. 2021:33). Maka, hal inilah yang bisa menjadi sumber 

dan sebagai pelaku terhadap penerapan tindakan edukatif model hukuman 

normatif dalam penanganan kenakalan siswa di SD Negeri 7 Duruka 

Kabupaten Muna. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Observasi (Pengamatan Langsung) 

Menurut Rangkuti (2016:141) observasi adalah Suatu teknik atau cara 

pengumpulan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang 

sedang berlangsung. Jenis pengamatan yang dilakukan adalah partisipatif pasif. 

Maksudnya adalah peneliti dalam observasi data, tidak terlibat langsung dalam 

kegiatan pembelajaran. Adapun data yang diperoleh peneliti melalui lembar observasi 

siswa dan guru langsung dalam proses pembelajaran adalah kenakalan yang 

dilakukan siswa datang sekolah, proses pembelajaran hingga pulang sekolah, 

kemudian upaya guru dalam menangani kenakalan anak saat di sekolah baik dalam 

kelas maupun diluar kelas yaitu di rumah siswa serta kendala yang dialami guru 

dalam menangani kenakalan siswa kelas V SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna.  

3.4.2 Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan langsung kepada informan dengan memberikan pertanyaan 

(Rangkuti,2016:149). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

mendalam, yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya 

jawab bertatap muka antara pewawancara dan informan dengan menggunakan 

instrument penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dan setiap responden 

diberi pertanyaan yang sama. 

Pada wawancara ini, peneliti bertanya langsung kepada informan yang meliputi 

kepala sekolah, guru kelas VA & VB, orang tua siswa (6) dan siswa (6) kelas V SD 

Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna. Teknik wawancara dilakukan untuk menggali 
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data tentang bagaimana bentuk kenakalan yang dilakukan siswa di kelas V, 

bagaimana upaya guru dalam penanganan kenakalan siswa dengan menerapkan 

tindakan edukatif model hukuman normatif di kelas V dan bagaimana kendala guru 

dalam penanganan kenakalan siswa dengan penerapan tindakan edukatif model 

hukuman normatif di kelas V SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna dengan 

mempergunakan pedoman wawancara.  

3.4.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk 

dokumen tertulis dan foto. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

memperoleh bukti atau fakta seperti foto kenakalan siswa, dokumentasi penerapan 

tindakan edukatif yang terjadi di SD Negeri 7 Duruka serta data sekunder dari 

sekolah yang berupa dokumen : data keadaan SD Negeri 7 Duruka Kabupaten Muna 

yang meliputi letak geografis sekolah, sarana dan prasarana, latar belakang berdirinya 

sekolah, keadaan guru, keadaan siswa, serta dokumen lainya yang dapat digunakan 

untuk kelengkapan data. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap dalam melakukan 

analisis data yang valid dan cocok untuk disajikan antara lain sebagai berikut (Miles 

& Huberman dikutip dalam Ahmad Rijali, 2019:84-93): 

3.5.1 Reduksi Data 

Reduksi data adalah data dilapangan dirangkum dan memilih hal-hal yang 

pokok dan mengambil data yang mengarah pada fokus permasalahan penelitian ini. 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun langkah-langkah 
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dalam penelitian ini ; (1) peneliti melakukan pengumpulan data dengan menggali 

informasi tentang gambaran umum, data lain dengan teknik observasi, wawancara 

dan dokumentasi. (2) peneliti menyederhanakan data yang sudah terkumpul dari 

sumber-sumber dan informan. (3) peneliti mulai melakukan pengambilan tindakan 

dengan menulis hasil akhir dari penelitian dan (4) pengambilan kesimpulan dari data 

yang sudah diperoleh selama di lapangan. 

3.5.2 Penyajian Data  

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian ini. Pada langkah ini, peneliti menafsirkan hasil 

analisis dari wawancara dengan para informan melalui penyajian data secara utuh. 

Hal ini dilakukan agar data ini dapat dipelajari dan diambil maknanya sehingga 

mudah untuk memahami dan menjadi rencana ke tahap selanjutnya. 

3.5.3 Verifikasi Data  

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan yaitu teknik analisis yang dilakukan 

oleh peneliti dalam rangka mencari makna data yang masih kabur, penuh keraguan 

tetapi dengan adanya tambahan data yang diambil dari suatu kesimpulan yang pada 

akhirnya akan ditemukan dengan mengelola data di lapangan. Kemudian data-data 

yang ada diolah melalui tahapan reduksi dan display sebelumnya yang merupakan 

jawaban dari fokus permasalahan penelitian maka ditariklah sebuah kesimpulan.  
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(Model iAnalisis iData iInteraktif iMiles idan iHuberman) 

 

3.6 Pengecekan Keabsahan Data  

3.6.1 Perpanjangan Pengamatan  

Memperpanjang masa pengamatan untuk meningkatkan derajat kepercayaan 

data yang dikumpulkan. Adapun peneliti melakukan masa perpanjangan pengamatan 

karena data belum maksimal. Maka dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

perpanjangan pengamatan selama kurang lebih satu bulan lebih dengan alasan bahwa 

untuk dapat mengetahui tingkat validitas dan kredibilitas data yang diperoleh. 

3.6.2 Peningkatan Ketekunan  

Peningkatan ketekunan dimana, peneliti mengadakan pengamatan secara cermat 

dan berkesinambungan untuk mengetahui validitas data yang diperoleh sebelumnya. 

3.6.3 Triangulasi  

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain atau sumber lainnya seperti buku dan literatur lainnya. Maka 

peneliti menggunakan triangulasi untuk memastikan keakuratan data dengan 

menggunakan triangulasi antara lain sebagai berikut : 

Verivikasi/ 

Penarikan 

Kesimpulan 

Reduksi Data 

Pengumpulan Data 
Penyajian Data 
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3.6.3.1 Triangulasi sumber data yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan data 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber 

dengan teknik yang sama melalui waktu dan alat yang berbeda dengan tujuan 

untuk menghasilkan data yang akurat seperti sumber pengamatan secara 

langsung, sumber dari wawancara kepada informan serta sumber dari 

dokumentasi yang telah diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini 

yaitu kepala sekolah, guru kelas VA & VB, siswa kelas V dan orang tua 

siswa. 

3.6.3.2 Triangulasi teknik yaitu penelitian pengujian kevaliditasan data dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi 

dengan data hasil wawancara, sehingga dapat disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian ini. Triangulasi ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

upaya guru dalam menangani kenakalan siswa dengan menerapkan tindakan 

edukatif model hukuman normatif yang menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Sumber yang dilakukan dengan membandingkan data hasil 

wawancara lalu membandingkan dengan isi dokumen yang terkait. 

3.6.3.3 Triangulasi waktu yaitu peneliti melakukan pengujian kevaliditasan data 

dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik 

lainnya dalam waktu dan situasi yang berbeda sehingga diperoleh 

kevaliditasan data yang ingin dicapai (Ghony & Almanshur,2017:322) 
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