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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
A. Pendekatan, Dasar Teori  dan Jenis Penelitian. 

Berdasarkan jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Adapun 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Studi Kasus 

(Case Study) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan 

mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.60 

Penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi.61 

Penelitian kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan secara 

intensif terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala 

tertentu. Ditinjau dari wilayahnya, maka penelitian kasus hanya meliputi daerah 

atau subjek yang sangat sempit. Tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian 

kasus lebih mendalam. Kesimpulan penelitian atau hasil dari penelitian study 

kasus itu hanya berlaku bagi sekolah yang diteliti saja. 

Oleh karena itu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu 

gambaran yang utuh dan terorganisasi dengan baik tentang komponen-komponen 

tertentu, sehingga dapat memberikan kevalidan hasil penelitian. 

                                                           
60 Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, 2009, hlm. 115 
61 Emzir, Petodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, 

hlm. 20 
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Dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaksi simbolik. 

Interaksi simbolik ini berasumsi bahwa pengalaman manusia ditengahi oleh 

penafsiran. Objek, orang, situasi, dan peristiwa tidak memiliki pengertiannya 

sendiri, sebaliknya pengertian itu diberikan untuk mereka.62 

 
B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif adalah tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. 

Kehadiran peneliti di lapangan sangat menentukan terhadap kesuksesan 

penelitian, karena peneliti berusaha berinterksi dengan objek yang akan diteliti 

secara langsung dan akan meneliti secara alamiah, apa adanya. 

Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, dan pada akhirnya ia menjadi 

laporan hasil penelitiannya. Pengertian manusia sebagai instrumen penelitian di 

sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian. Yang 

dimaksudkan instrumen penelitian di sini adalah sebagai alat pengumpulan data.63 

 
C. Lokasi Penelitian 

Penulis menetapkan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future 

Islamic School Pekanbaru sebagai objek dalam penelitian ini. Peneliti mengambil 

lokasi penelitian di SMP FIS pekanbaru karena lembaga ini selain telah tercatat 

                                                           
62 L.J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya: 

2000, hlm. 10 
63 L.J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi refisi). Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2005, hlm. 168. 
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cukup maju dalam mengembangkan mutu pendidikan, lembaga ini juga senantiasa 

melakukan pembaharuan-pembaharuan demi suksesnya pendidikan di dalam 

sekolah serta memiliki tenaga pendidik yang berompeten dalam bidangnya dan 

kreatif menggunakan berbagai metode dalam pembelajaran. 

Oleh karena itu penelitian ini akan mencari dan menelaah tantang strategi 

yang dilakukan oleh para pendidik dan ikut berpartisipasi demi keberhasilan 

pendidikan. 

 
D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah pendidik di Sekolah Menengah 

Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru, dan yang menjadi objek 

penelitian ini adalah strategi pendidik dalam menanggulangi kenakalan siswa di 

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru.  

 
E. Populasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pendidik yang 

mengajar di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School 

Pekanbaru yang berjumlah 10 orang, mengingat populasinya sedikit maka tidak 

digunakan sampel. 

 
F. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber pertama yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian di 

lapangan. Data primer yang diperoleh oleh peneliti atau subjek penelitian 
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ini adalah observasi dan wawancara dengan pendidik SMPIT FIS 

Pekanbaru. Pendidik yang dimaksud oleh peneliti adalah guru yang 

mengajar di SMPIT FIS Pekanbaru. Data yang dikumpulkan adalah data 

tentang strategi-strategi yang digunakan oleh pendidik di SMPIT FIS 

Pekanbaru dalam mengatasi kenakalan siswanya, faktor-faktor yang 

mempengaruhi strategi guru dan bentuk-bentuk kenakalan siswa di SMPIT 

FIS Pekanbaru. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebgainya. 

Data sekunder yang diperoleh peneliti merupakan data yang diperoleh 

langsung dari pihak-pihak yang berkaitan misalnya terkait dengan catatan 

pelanggaran siswa, arsip-arsip lain dan sebagainya. Serta berbagai literatur 

yang relevan dengan pembahasan penelitian tentang strategi pendidik 

dalam mengatasi kenakalan siswa di SMPIT FIS Pekanbaru. 

 

G. Tekhnik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan  empat macam tekhnik 

pengumpulan data, yaitu: 

1. Metode Observasi atau pengamatan. 

Metode ini sangat tepat untuk mengetahui objek secara langsung 

tentang suatu peristiwa, kejadian maupun masalah yang sedang terjadi di 

lapangan penelitian. Metode observasi ini ditujukan kepada para pendidik. 

Dalam hal ini metode observasi digunakan untuk memperoleh data yang 

berkaitan dengan usaha-usaha apa saja yang dilakukan oleh para pendidik 

dalam mengatasi kenakalan siswa serta hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Jadi dengan menggunakan metode observasi ini berarti 

peneliti dapat melakukan pengamatan langsung terhadap kancah 
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penelitian, terutama mengenai strategi pendidik dalam mengatasi 

kenakalan siswa di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future 

Islamic School Pekanbaru. 

2. Metode Wawancara 

 Dalam penelitian ini, sesuai metode dalam mengumpulkan 

informasi juga melalui wawancara dengan pihak-pihak tertentu yang dapat 

memberikan informasi yang valid dan komplit tentang strategi dan faktor-

faktor strategi pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa. Wawancara ini 

dilakukan kepada kepala sekolah, seluruh pendidik, serta siswa Sekolah 

Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru. 

3. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, misalnya buku harian, 

catatan pelanggaran yang dilakukan siswa di Sekolah Menengah Pertama 

Islam Terpadu Future Islamic School Pekanbaru, peraturan dan tata tertib 

yang ada di Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Future Islamic 

School Pekanbaru dan lain sebagainya. Keterangan itu akan diperoleh dari 

pihak-pihak seluruh sekolah yang mempuyai data tentang sekolah. 

 
H. Analisis Data 

Analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa 

data-data yang diperoleh dari penelitian. Menganalisis data merupakan suatu 

langkah yang sangat kritis dalam penelitian. 
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Setalah data terkumpul dilakukan pemilahan secara selektif disesuaikan 

dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian. 

Setelah itu, dilakukan pengolahan dengan proses editing, yaitu dengan 

meneliti kembali data-data yang didapat, apakah data-data tersebut sudah cukup 

baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya. 

Dalam penelitian ini yang digunakan penulis dalam menganalisa data yang 

sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu penelitian yang 

dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau 

kalimat yaang disimpulkan untuk memperoleh kesimpulan. 

Selain itu untuk menenukan keabsahan data peneliti menggunakan tekhnik 

triangulasi data, yaitu tekhnik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Tekhnik ini pemeriksaan ini melalui sumber 

lainnya.64 

Analisis data kualitatif menurut Seiddel dalam Moleong prosesnya 

berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat, yang menghasilkan catataan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelursuri 

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtiar dan membuat indeksnya. 

3. Berfikir, dengan jalan membuat agar kategori itu mempunyai makna, 

mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum.65 

                                                           
64 L.J. Moleong, Ibid., hlm. 178. 
65 Ibid., hlm. 327-339 
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Data kuantitatif yang berbentuk angka-angka dipersentasekan dan 

ditafsirkan, dengan rumus: 

P = 
�

�
  x 100% 

Keterangan: P = Persentase 

  F = Frekuensi 

  N = Total Jumlah 

Secara kuantitatif maksimal atau tidak maksimalnya strategi yang 

dilakukan pendidik dalam mengatasi kenakalan siswa ditentukan dari persentase 

hasil penelitian dengan klasifikasi sebagai berikut: 

1. Apabila persentasenya berkisar antara 81-100% maka disimpulkan 

strateginya tergolong baik 

2. Apabila persentasenya berkisar antara 61-80% maka disimpulkan 

strateginya tergolong cukup baik 

3. Apabila persentasenya berkisar antara 41-60% maka disimpulkan 

strateginya tergolong kurang baik 

4. Apabila persentasenya berkisar antara 0-40% maka disimpulkan 

strateginya tergolong tidak baik.66 

 

 

 

 

 
                                                           

66 Ridwa, Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian, bandung: Alfabeta, 2002, hlm. 
13 


