
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif sebagai kerangka berfikir utama.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai

situasi atau berbagai realita masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya untuk

menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau

gambaran tentang kondisi, situasi atau fenomena tertentu.

B. Responden Penelitian

a. Responden penelitian

Responden dalam penelitian ini adalah siswa siswi sekolah dasar yang mengalami

school refusal dan orang tua dari anak yang mengalami school refusal ( Sekolah Dasar

Negeri 036 dan Sekolah Dasar Negeri 037 Kec. Tapung Kab. Kampar). Sekolah dasar yang

dipilih sudah sesuai dengan Badan Nasional Standar Pendidikan (BNSP). Dalam Pasal 1 ayat

(17) Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (1) standar

proses, yaitu : proses belajar mengajar yang dilakukan oleh tenaga pengajar sesuai dengan

BNSP  (2) standar pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu : tenaga pengajar yang mengajar

sesuai dengan bidang  keahlian mereka dan pendidikan mereka.  (3) standar sarana dan

prasarana yaitu : meliputi sarana prasarana di dalam sekolah, mulai dari gedung, wc, kelas,

perpustakaan, mussholla dan lain sebagainya.

b. Teknik pengambilan responden

Responden tidak diambil secara acak, tetapi justru dipilih mengikuti kriteria tertentu

(Poerwandari, 1998). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini



adalah berdasarkan teori atau berdasarkan konstruk operasional (theory based/operasional

construct sampling), yaitu sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu, berdasarkan teori atau

konstruk operasional sesuai dengan studi-studi sebelumnya, atau sesuai dengan tujuan

penelitian (Poerwandari, 2001).

Peneliti akan memperoleh subjek berdasarkan teori atau berdasarkan konstruk

operasional (theory based/operasional construct sampling), dengan melakukan wawancara

singkat dan observasi terlebih dahulu. Hasil wawancara dan observasi akan menunjukkan

subjek tersebut memenuhi karakteristik sampel, yaitu anak Sekolah Dasar yang mengalami

school refusal. Setelah melalui wawancara dan observasi serta sesuai dengan karakteristik

anak yang mengalami school refusal maka dapat ditentukan apakah subjek tersebut yang

akan menjadi subjek penelitian yang bisa memberikan sebanyak mungkin informasi yang

dibutuhkan dan bersedia menjadi subjek dalam penelitian ini. Karekteristik anak yang

mengalami school refusal yang di gunakan oleh peneliti yaitu berlandaskan teori

Kearney,(2001) yaitu:

1. Absen dari sekolah, menolak pergi ke sekolah, tidak mau pergi ke sekolah.

2. Hadir di sekolah tapi kemudian meninggalkannya sebelum jam sekolah usai.

3. Hadir di sekolah tapi menunjukkan tingkah laku yang tidak diharapkan, dari

tingkah laku menyendiri, tidak ingin pisah dari figure attachment-nya, agresif,

tidak kooperatif sampai temper tantrum.

4. Mengemukakan keluhan fisik dan keluhan lain (di luar keluhan fisik) dengan

tujuan agar tidak pergi ke sekolah.

C. Metode Pengumpulan Data



Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi,

wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini adalah naturalistic observation non partisipan atau

observasi yang dilakukan dalam latar alamiah, dimana peneliti tidak turut ambil bagian

dalam kegiatan subjek (Moleong, 2000). Menurut Patton (dalam Poerwandari,1998),

mengatakan bahwa metode observasi merupakan metode pengumpulan data esensial dalam

penelitian. Apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Agar nantinya dapat

memberikan data yang akurat dan bermanfaat karena tujuan dari observasi sendiri agar dapat

mendeskripsikan yang telah di pelajari, aktivitas-aktivitas yang telah atau sedang

berlangsung, individu-idividu yang terlibat dalam aktivitas tersebut serta makna-makna

kejadian yang terlihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian-kejadian yang di

amati. Observasi di lakukan selain pada saat pengambilan data observasi juga dilakukan

pada saat scrining.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi interaksional antara dua pihak, dimana paling

tidak salah satu pihak memiliki tujuan tertentu dan di dalamnya terdapat pertanyaan dan

menjawab pertanyaan (Stewart & Cash, 2000). Jenis wawancara yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). Banister (1994)

menjelaskan bahwa wawancara mendalam adalah wawancara yang tetap menggunakan

pedoman wawancara, namun penggunaannya tidak sekedar wawancara terstruktur. Di dalam

penelitian ini yang diwawancarai bukan hanya subjek tetapi juga orang terdekat dengan

subjek (significant others), seperti orang tua dan guru.



Menurut Patton (dalam poerwandari, 1998) dalam proses wawancara sebisa mungkin

wawancara perlu di rekam dan dibuat bentuk penyalinan teks dengan mengubah ejaan ke

dalam ejaan lain untuk menunjukkan bunyi unsur bahasa yang bersangkutan secara verbatim

(kata demi kata), ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh penyalinan teks yang lengkap

dari wawancara yang dilakukan.

Menurut Gay dan Airasian (2003) bahwa yang menjadi alat terpenting dalam

penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. Namun untuk memudahkan pengumpulan data,

peneliti membutuhkan alat bantu, seperti alat perekam (tape recorder) untuk membantu

peneliti mengingat jawaban yang diberikan subjek, pedoman wawancara dibuat berdasarkan

identifikasi masalah, lembar observasi dibuat berdasarkan karakteristik school refusal. Untuk

menegakkan diagnosa apakah subjek tersebut benar mengalami school refusal maka akan

dilihat berdasarkan karakteristik school refusal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis

dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek atau orang lain tentang informan. Dokumentasi

digunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang informan melalui suatu media

tertulis dan dokumen lain yang tertulis atau dibuat langsung oleh informan (Herdiansyah,

2010)

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan suatu metode pengumpulan data dengan

menggunakan bukti-bukti atau catatan khusus, tertulis, tentang perilaku anak di sekolah.

Tujuan menggunakan dokumentasi adalah untuk mendapatkan data yang telah di catat oleh

guru tentang hubungan sosial anak, perilaku anak, serta kebiasaan anak ketika berada di

sekolah. Data dokumentasi yang di gunakan untuk data scrining, namun data tersebut tidak

dapat di lampirkan dalam penelitian ini, dengan pertimbangan konfidensial.



D. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan yang diungkapkan

Bogdan (dalam Moleong, 2000). Terdapat tiga tahapan dalam prosedur penelitian kualitatif,

yaitu :

a. Tahap pralapangan

Pada tahap pralapangan ini, peneliti melakukan sejumlah hal yang diperlukan untuk

melaksanakan penelitian (Moleong, 2000) yaitu sebagai berikut mengurus surat

perijinan, mengumpulkan informasi dan teori yang berhubungan dengan school

refusal, menyusun panduan observasi, pedoman wawancara, persiapan untuk

pengumpulan data, dan membangun rapport.

b. Tahap pelaksanaan penelitian

Pada tahap ini peneliti mendatangi sekolah dengan surat ijin yang telah dibuat.

Kemudian peneliti mengobservasi anak Sekolah Dasar berdasarkan kriteria school

refusal. selanjutnya peneliti dan mewawancarai Setelah mendapatkan sepuluh subjek

yang akan menjadi subjek penelitian, peneliti melakukan rapport.

c. Tahap pencatatan data.

Untuk memudahkan pencacatan data, peneliti menggunakan alat perekam sebagai alat

bantu agar data yang diperoleh dapat lebih akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sebelum wawancara dimulai, peneliti meminta izin kepada subjek untuk merekam

wawancara yang akan dilakukan. Setelah wawancara dilakukan peneliti membuat

verbatim dari wawancara tersebut.

E. Validitas Dan Reliabilitas

Validitas merupakan drajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian

dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah



data “yang tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang

sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Untuk melihat veliditas pada penelitian ini,

maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara dan berbagai waktu

(Sugiyono, 2012).

Dalam hal ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber sebagai alat uji kreadibilitas

yang cocok pada penelitian ini. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber–sumber

data dapat diperoleh dengan menggunakan wawancara pada orang–orang terdekat subjek

seperti orangtua.

Sedangkan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan prosedur cek

ulang (re-chking) secara cermat. Prosedur cek ulang merupakan teknik yang efektif dalam

melihat reliabilitas data temuan (Herdiansyah, 2010) dalam prosedur cek ulang, dikenal

istilah verifikasi dan falsifikasi, verivikasi adalah melakukan pengecekan apakah data yang

diungkapkan oleh  narasumber/subjek penelitian sesuai dengan situasi kongkrit yang

ditemukan dilapangan. Sedangkan falsifikasi adalah suatu prosedur pengecekan untuk

mengetahui seberapa jauh data yang ditemukan dapat diuji kebenarannya.

F. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam

Moleong, 2009) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah–milahnya menjadi satuan yang dikelola,

mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa

yang dipelajari, dan memutuskan apa yang diceritakan kepada oranglain.



Dalam penelitian ini peneliti akan melaksanakan analisis data dengan langkah –

langkah sebagai berikut:

a. mencatat hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara dan observasi dalam

bentuk transkip.

b. Setelah ditafsirkan lalu dipilah–pilah untuk menajamkan serta mengarahkan dan

membuang yang tidak penting.

c. Mengklasifikasikan data–data tersebut dengan fokus penelitian.

d. Menganalisis data–data yang diperoleh dengan cara memberikan penjelasan yang

bersifat kualitatif.

G. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

No Jenis Kegiatan Masa Pelaksanaan
1. Pengajuan Sinopsis 22 Oktober 2013
2. Penunjuk Pembimbing Skripsi 02 Novembar 2013
3. Bimbingan Proposal November 2013 – Februari

2014
4. Seminar Proposal 19 Maret 2014
5. Turun kelapangan dan membangun

rapport
3 – 18 Februari 2014

6. Pengambilan data 1 Maret – 30 Mei 2014

7. Mengolah data 5 Mei – 30 Juli 2014

8. Bimbingan tema, hasil dan
pembahasan 1 Agustus – 4 September

9. Seminar hasil 22 0ktober 2014

10. Ujian munaqasah 3 Desember 2014


