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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penanggulangan kenakalan remaja pada sekolah berasrama di SMP 

Daarut Tauhid Boarding School diteliti dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penanggulangan kenakalan remaja yang 

ada pada sekolah berasrama tidak dapat diukur dengan menggunakan model 

matematis serta proses pengukuran seperti pada pendekatan kuantitatif. 

Pendekatan kualitatif menurut Sugiyono (2014) bahwa 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya 
adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), 
analisis data bersifat induktif), dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna daripada generalisasi. (hlm. 1) 

 
Pendekatan kualitatif digunakan  untuk meneliti kondisi yang alamiah 

dengan mengikuti dan mengamati alur kehidupan informan secara apa adanya, 

guna mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai sejauh mana 

penanggulangan kenakalan remaja yang terjadi pada sekolah berasrama. Hasil 

penelitian ini berimplikasi terhadap kehidupan generasi bangsa yaitu para remaja 

dan cara mencegah terjadinya kenakalan remaja serta mengatasi kenakalan remaja 

yang sudah terlanjur terjadi, khususnya di sekolah berasrama. Sebagaimana 

penelitian kualitatif, desain penelitian ini bersifat umum dan fleksibel, namun 

meskipun seperti itu tetap mengacu kepada rumusan masalah penelitian.  

Pada penelitian ini juga peneliti menggunakan studi kasus dalam desain 

penelitiannya. Studi kasus menurut Bungin (2011) adalah 

Salah satu strategi dan metode analisis data kualitatif yang menekankan 
pada kasus-kasus khusus yang terjadi pada objek analisis. Studi kasus pun 

dapat dilakukan pada penelitian dengan sumber data yang sangat kecil 
seperti satu orang, satu keluarga, satu RT, satu Desa, satu Kecamatan, 
satu Kabupaten, satu Provinsi, satu Negara, bahkan saty Benua. (hlm. 

237) 
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Peneliti menggunakan desain penelitian ini karena dianggap paling cocok 

dengan permasalahan yang ingin diteliti mengenai penanggulangan kenakalan 

remaja pada SMP Daarut Tauhid Boarding School yang mempunyai manajemen 

sekolah berasrama. Dengan desain penelitian ini, diharapkan peneliti dapat 

memahami mengenai permasalahan yang telah dirumuskan yang berasal dari 

semua subjek penelitian yang telah ditentukan. 

Pada penelitian ini peneliti meneliti kasus kenakalan remaja yang terjadi 

di SMP Daarut Tauhid Boarding School untuk memudahkan peneliti dalam 

memberikan gambaran yang jelas mengenai kasus kenakalan yang terjadi serta 

penanggulangan yang dilakukan oleh pihak sekolah berasrama.  

Peneliti mengambil beberapa pihak sekolah di SMP Daarut Tauhid 

Boarding School, beberapa siswa dari santri ikhwan dan akhwat, dan masyarakat 

sekitar lingkungan sekolah yang akan diteliti berkaitan dengan bagaimana 

penanggulangan kenakalan remaja pada SMP Daarut Tauhid Boarding School 

Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penanggulangan kenakalan 

remaja yang terjadi di SMP Daarut Tauhid Boarding School Bandung. Hasil 

penelitian ini implikasinya dapat mencegah terjadinya kenakalan remaja, 

menyembuhkan siswa yang menjadi pelaku kenakalan remaja, serta mengurangi 

tingkat kenakalan remaja yang terjadi terutama pada generasi muda melalui 

bidang ilmu pendidikan sosiologi yang dipelajarinya dapat memberikan 

sumbangsih pemikiran yang berdasarkan fakta dan data kepada sekolah dalam 

mengambil kebijakan strategi untuk menanggulangi kenakalan remaja yang 

terjadi. Hal ini dilakukan dalam rangka membantu mengatasi permasalahan 

kenakalan remaja. 

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan di atas, maka peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif yang dilakukan secara intensif, peneliti ikut 

berpartisipasi di lapangan, mencatat hasil wawancara dan observasi mengenai 

penanggulangan kenakalan remaja yang dilakukan oleh sekolah berasrama, 

melakukan analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di 

lapangan dan membuat laporan penelitian secara mendetail. 
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Partisipan penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran 

penelitian atau sumber yang dapat memberikan informasi. Hal ini seperti yang 

dikemukakan oleh Saputra (2014, hlm. 4) mengenai partisipan penelitian adalah 

“informan yang akan memberikan data tentang variabel yang akan diteliti dan 

diamati oleh peneliti”. Maka yang bertindak sebagai partisipan dalam penelitian 

ini adalah kepala sekolah, wakil kepala bidang kesiswaan, wakil kepala 

pengasuhan, guru BK (Bimbingan dan Konseling), Binsis (Pembinaan siswa), 

wali asuh santri ikhwan dan wali asuh santri akhwat di SMP Daarut Tauhid 

Boarding School. Hal ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

rumusan masalah yang telah dirumuskan. Selain itu juga penulis memperoleh 

informasi dari partisipan lain untuk menambah dan memperkuat data, yaitu santri 

akhwat dan santri ikhwan, petugas kantin, petugas keamanan, serta masyarakat 

sekitar lingkungan sekolah. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan istilah informan pokok dan 

informan pangkal. Jerry (2014) menjelaskan mengenai keduanya yaitu 

Informan pokok adalah sumber data utama dalam penelitian ini, sehingga 
sebagian besar jawaban dari rumusan masalah dapat digali dari informan 

pokok. Sedangkan Sedangkan informan pangkal dapat memberikan 
informasi mengenai informan pokok dan data-data yang mendukung serta 
menguatkan penjelasan sumber data utama. (hlm. 54) 

 

Berdasarkan penjelasan di atas yang menjadi informan pokok pada 

penelitian ini adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, 

wakil kepala pengasuhan, guru BK, Binsis (Pembinaan Siswa) dan wali asuh. 

Sedangkan yang menjadi informan pangkal adalah siswa, petugas kantin, petugas 

keamanan dan masyarakat sekitar lingkungan sekolah. Untuk lebih jelasnya dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

Informan Pokok Informan Pangkal 

Kepala sekolah Siswa SMP Daarut Tauhid 

Boarding School 

Wakil Kepala Sekolah Bidang 

Kesiswaan 

Petugas kantin sekolah 

Wakil Kepala Pengasuhan Petugas keamanan 

Binsis (Pembinaan Siswa) Masyarakat sekitar 

lingkungan sekolah Guru BK 

Wali asuh 

 Sumber: Diolah peneliti 2016 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

dalam menentukan partisipan atau subjek penelitian. Hal ini merujuk kepada 

asumsi Bungin (2012, hlm. 107) bahwa “prosedur purposif sebagai satu trategi 

menentukan informan paling umum di dalam penelitian kualitatif, yaitu 

menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria 

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu”. 

Dalam proses penentuan sampel purposive ditentukan dari pertimbangan 

informasi. Sehingga, pihak-pihak yang telah peneliti sebutkan di atas sebagai 

informan pokok merupakan pihak yang dianggap mempunyai informasi yang 

peneliti butuhkan untuk mengungkapkan permasalahan yang telah dirumuskan. 

Karena apabila subyek penelitian tidak dapat memberikan informasi yang 

diharapkan, maka data tidak akan valid atau sesuai dengan masalah yang diteliti. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan informan pokok 

dan informan pangkal sebagai subyek penelitian yang dipilih dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. 

Perolehan informasi yang didapatkan dapat menentukan banyaknya 

subjek dalam penelitian. Karena itu, ketika data yang didapatkan telah cukup dan 
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mencapai titik jenuh atau informasi yang didapatkan dari berbagai informan yang 

berbeda memiliki kesamaan, maka penentuan subjek penelitian dihentikan. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini menjadikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Daarut 

Tauhid Boarding School sebagai sumber data yang beralamat di Jl. Gegerkalong 

Girang No. 38 Bandung. Terdapat beberapa pertimbangan atas dipilihnya SMP 

Daarut Tauhid Boarding School Bandung sebagai tempat penelitian, yaitu: 

1. SMP Daarut Tauhid Boarding School memiliki bentuk manajemen sekolah 

berasrama dengan menerapkan kurikulum diknas dan kurikulum khas 

pesantren Daarut Tauhid, sehingga dipandang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mengungkapkan 

permasalahan yang akan diteliti. 

2. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan diperoleh data awal bahwa 

terdapat beberapa jenis kenakalan yang terjadi di SMP Daarut Tauhid 

Boarding School Bandung. 

3. SMP Daarut Tauhid Boarding School mempunyai program pesantren yaitu 

program peningkatan pribadi shaleh dan program peningkatan akademik. 

Pertimbangan tersebut dipandang oleh peneliti sebagai upaya dari sekolah 

dalam menghadapi berbagai permasalahan yang terjadi pada remaja 

dewasa ini. 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti 

untuk memperoleh data yang diperlukan guna menjawab permasalahan penelitian 

yang telah dirumuskan. Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Saputra (2014, 

hlm. 4) mengenai teknik pengumpulan data adalah “prosedur yang sistematis dan 

standar untuk memperoleh data yang diperlukan”. Terdapat beberapa teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini di antaranya 

observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Berikut pemaparan 

teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Observasi  
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Observasi merupakan kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti terhadap subjek penelitian di lapangan. Maka peneliti melakukan teknik 

observasi dengan mengamati dan mencatat berbagai jenis kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh siswa di SMP Daarut Tauhid Boarding School, mengobservasi 

berbagai faktor penyebab siswa melakukan kenakalan remaja, mengetahui dan 

mengamati berbagai upaya penanggulangan kenakalan remaja serta berbagai 

kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam menjalankan upaya penanggulangan 

kenakalan remaja. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Creswell (2010, 

hlm. 267) mengenai observasi dalam penelitian kualitatif merupakan “observasi 

yang di dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku 

dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian”.  

Kegiatan observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi 

partisipatif yaitu peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh sumber data atau subjek penelitian. Peneliti dalam observasi partisipatif 

mengamati kegiatan yang dikerjakan subjek penelitian, mendengarkan apa yang 

diucapkan subjek penelitian serta berpartisipasi dalam aktivitas yang dilakukan 

oleh subjek penelitian. Seperti yang dikatakan oleh Sugiyono (2014, hlm. 64) 

bahwa “dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil 

melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber 

data, dan ikut merasakan suka dukanya”. Teknik pengumpulan data observasi 

pasrtisipatif yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat memperoleh data yang 

lebih akurat, lebih lengkap, dan terpercaya. Sehingga dapat diperoleh data 

mengenai jenis kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa di SMP Daarut 

Tauhid Boarding School, berbagai faktor penyebab siswa melakukan kenakalan 

remaja, berbagai upaya penanggulangan kenakalan remaja serta berbagai kendala 

yang dihadapi oleh sekolah dalam menjalankan upaya penanggulangan kenakalan 

remaja. 

3.3.2 Wawancara Mendalam 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang paling penting 

pada penelitian ini karena peneliti lebih banyak memperoleh data melalui teknik 

ini. Wawancara dilakukan dengan kegiatan tanya jawab antara peneliti dengan 
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informan penelitian yang telah ditentukan. Pelaksanaan wawancara menggunakan 

pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan umum dan bersifat terbuka 

yang sengaja dirancang untuk memunculkan pendangan dan opini dari para 

informan mengenai jenis kenakalan remaja yang pernah dan sedang terjadi di 

SMP Daarut Tauhid Boarding School, faktor penyebab internal dan eksternal, 

upaya penanggulangan kenakalan remaja serta kendala yang dihadapi oleh 

sekolah dalam menjalankan upaya penanggulangan kenakalan remaja dilakukan 

kepada informan pokok. Sedangkan wawancara dengan informan pangkal yaitu 

siswa SMP Daarut Tauhid Boarding School dilakukan untuk memperoleh 

informasi mengenai jenis kenakalan remaja yang pernah dilakukannya serta faktor 

penyebab yang mendasari mereka melakukan kenakalan. Untuk informan pangkal 

lainnya, wawancara dilakukan guna memperkuat data yang telah peneliti dapatkan 

dari informan pokok dan untuk mengetahui seberapa besar peran SMP Daarut 

Tauhid Boarding School dalam menjalankan upaya penanggulangan kenakalan 

remaja, juga memperoleh informasi mengenai jenis kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh siswa. 

Wawancara dalam penelitian ini bersifat mendalam, karena ingin 

menemukan informasi secara menyeluruh dan jelas. Karena dengan wawancara 

mendalam, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang 

partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana 

hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Juga dalam penelitian kualitatif, 

sering menggabungkan teknik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam. Selama melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara 

kepada subyek penelitian. 

Pada teknik wawancara mendalam, peneliti terkadang mengajukan 

pertanyaan tambahan yang tidak terdapat pada pedoman wawancara dengan 

tujuan menciptakan suatu hubungan yang dekat dengan informan sehingga 

informan merasa nyaman dalam melakukan kegiatan wawancara. Selain itu, 

pedoman wawancara yang telah dibuat oleh peneliti sebelumnya masih 

memungkinkan untuk berkembang atau terjadi perubahan selama melakukan 

wawancara. Sehingga melalui teknik wawancara mendalam yang dilakukan oleh 
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peneliti diharapkan dapat memperoleh informasi yang lengkap dan jelas serta 

mampu menjawab semua rumusan masalah yang telah ditentukan.  

 

 

3.3.3 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini untuk 

mendukung dan memperkuat hasil wawancara dan observasi mengenai berbagai 

kenakalan remaja yang telah terjadi seperti data kenakalan siswa atau pelanggaran 

yang dilakukan oleh siswa di sekolah, dokumen tata tertib sekolah, dan 

sebagainya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Danial dan Wasriah 

(2009, hlm. 79) bahwa studi dokumentasi adalah “mengumpulkan sejumlah 

dokumen yang diperlukan sebagai bahan data informasi sesuai dengan masalah 

penelitian, seperti peta, data statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data 

penduduk; grafik, gambar, surat-surat, foto, akte dan sebagainya”. 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat 

berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk gambar misalnya foto, sketsa dan lainnya. Sedangkan dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan kebijakan, dan sebagainya. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni berupa gambar, patung,film, dan sebagainya. 

Hasil wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya 

apabila didukung oleh dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan 

yang sedang diteliti, dan juga akan lebih kredibel apabila didukung oleh 

dokumentasi berupa foto dan rekaman suara yang peneliti ambil selama 

melaksanakan penelitian.  

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian adalah 

peneliti itu sendiri. Seperti yang dikemukakan oleh Idrus (2009, hlm. 21) bahwa 

“peneliti itu sendiri yang bertindak selaku instrumen sehingga dalam penelitian 

kualitatif dikenal istilah human instrument, artinya peneliti yang bertindak selaku 

instrumen itu sendiri”. Karena itu, peneliti sebagai instrumen penelitian 
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mempunyai fungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan 

data dan menarik kesimpulan atas temuannya. 

Pada penelitian kualitatif, segala sesuatu yang akan dicari belum jelas dan 

pasti masalahnya. Rancangan penelitian masih bersifat sementara dan akan 

berkembang setelah penelitian memasuki obyek penelitian. Karena itu, dalam 

penelian kualitatif belum dapat dikembangkan instrumen penelitian sebelum 

masalah yang diteliti jelas. Dengan demikian Sugiyono (2014, hlm. 60) 

mengatakan bahwa “the researcher is the key instrumen”. Jadi, peneliti 

merupakan instrumen kunci dalam penelitian kualitatif. 

Berdasarkan pernyataan di atas, maka kedudukan peneliti dalam desain 

penelitian kualitatif sangat penting. Peneliti sebagai unsur utama dituntut untuk 

dapat memahami apapun yang berkaitan dengan subjek yang sedang diteliti. 

Sehingga peneliti di sini berperan untuk memperjelas sebuah permasalahan yang 

belum jelas dan pasti. Karena pada penelitian kualitatif, awalnya permasalahan 

belum jelas dan pasti, maka peneliti menjadi instrumen penelitian. Tetapi setelah 

masalahnya jelas, maka dapat dikembangkan suatu instrumen penelitian 

sederhana. Hal tersebut diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan 

dengan data yang telah ditemukan melalui observasi dan wawancara. 

Pada penelitian ini peneliti sebagai instrumen kunci yang selanjutnya 

instrumen lain sebagai penunjang. Peneliti berusaha mencari informasi dari 

subyek sebagai informan. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah bermula dari pembuatan kisi-kisi instrumen penelitian yang terdiri dari 

masalah pokok, rumusan masalah, indikator yang diteliti, sumber data dan alat 

pengumpul data. Pembuatan kisi-kisi instrumen ini dilakukan untuk memudahkan 

peneliti dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan.  

Selanjutnya peneliti menyusun pedoman observasi sebelum terjun ke 

lapangan untuk melaksanakan penelitian. Kegiatan ini perlu dilakukan agar ketika 

peneliti terjun ke lapangan untuk melaksanakan observasi/pengamatan akan 

mendapatkan data sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Peneliti 

membuat pedoman observasi dalam bentuk tabel yang disesuaikan dengan 
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rumusan masalah yang akan diteliti yaitu mengenai penanggulangan kenakalan 

remaja pada sekolah berasrama. 

Peneliti juga membuat pedoman wawancara untuk mengumpulkan data 

sebelum melakukan kegiatan wawancara kepada subjek penelitian. Tujuan 

dibuatnya pedoman wawancara adalah untuk memudahkan peneliti memperoleh 

data dari informan yang telah ditentukan, sehingga wawancara yang dilakukan 

oleh peneliti terarah atau sesuai dengan fokusan rumusan masalah yang sedang 

diteliti yaitu mengenai jenis kenakalan remaja yang dilakukan oleh siswa di SMP 

Daarut Tauhid Boarding School dalam kategori ringan, sedang dan berat, faktor 

internal dan eksternal yang menyebabkan siswa melakukan kenakalan remaja, 

berbagai upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh sekolah dalam 

menanggulangi kenakalan remaja, serta mengenai berbagai kendala yang 

dirasakan oleh sekolah dalam menanggulangi kenakalan remaja. 

Tujuan dari digunakannya instrumen ini adalah untuk melengkapi data 

dalam penelitian ini. Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indra, 

diantaranya yaitu mata dan telinga. Peneliti melakukan observasi secara langsung 

di lokasi penelitian yaitu SMP Daarut Tauhid Boarding School Bandung. 

Kemudian wawancara dilakukan kepada informan pokok dan informan pangkal. 

Kemudian dokumen didapatkan dari pihak sekolah  SMP Daarut Tauhid Boarding 

School Bandung. Setelah semua data terkumpul melalui beberapa tahap maka 

peneliti akan lebih mudah untuk mengetahui cara penanggulangan kenakalan 

remaja pada sekolah berasrama. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

secara terus-menerus sampai datanya jenuh. Hal ini menyebabkan data yang 

diperoleh mempunyai tingkat variasi yang tinggi, sehingga teknik analisis data 

yang digunakan belum jelas. Seperti yang dikatakan oleh Susan Stainback dalam 

Sugiyono (2014, hlm. 88), “there are  no guidelines in qualitative research for 

detemining how much data and data analysis are necessary to support and 

asssertion, conclusion, or theory”. Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif 
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belum ada panduan untuk menentukan berapa banyak data dan analisis yang 

diperlukan untuk mendukung kesimpulan dan teori. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan mengacu konsep 

dari Miles dan Huberman (1992, hlm. 16-20) yang menyatakan bahwa “analisis 

data penelitian kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 1) 

reduksi data; 2) penyajian data; dan menarik kesimpulan atau verifikasi”. Berikut 

ini dijelaskan langkah-langkah dari teknik analisis data tersebut, antara lain: 

3.5.1 Reduksi Data (Reduction) 

Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah proses analisis yang 

dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian 

dengan memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti, karena 

data yang didapatkan oleh peneliti jumlahnya banyak. Dengan kata lain, maksud 

dari dilakukannya reduksi data adalah untuk memperoleh pemahaman terhadap 

data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak diperlukan, 

serta mengorganisasi data sesuai dengan masalah dan aspek-aspek permasalahan 

yang diteliti, yaitu mengenai masalah penanggulangan kenakalan remaja pada 

sekolah berasrama di SMP Daarut Tauhid Boarding School Bandung, sehingga 

memudahkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan proses verifikasi.  

3.5.2 Penyajian Data (Data Display) 

Tahap ini merupakan tahap lanjutan dari reduksi data. Dalam penelitian 

kualitatif ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Biasanya yang paling sering digunakan 

untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. Penyajian data yang disajikan secara singkat, jelas dan terperinci 

namun menyeluruh akan memudahkan dalam memahami apa yang sedang terjadi 

dan harus dilakukan. Dan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran 

terhadap aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. 

Selanjutnya data disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, tabel, gambar, grafik atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian 

yang diperoleh yang menggambarkan jelas bagaimana penanggulangan kenakalan 

remaja pada sekolah berasrama. 
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3.5.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing 

Verification) 

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam analisa kualitatif menurut Miles 

dan Huberman untuk mencari arti dan makna terhadap data-data yang telah 

dianalisis. Kesimpulan disusun oleh peneliti dalam bentuk pernyataan singkat dan 

jelas dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang telah disusun. Kesimpulan 

yang dipaparkan dalam penelitian ini digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah yang telah ditentukan sebelumnya. Maksudnya adalah temuan yang 

sebelumnya belum pernah ada yang berupa deskripsi atau gambaran mengenai 

penanggulangan kenakalan remaja pada sekolah berasrama yang sebelumnya 

masih belum jelas, setelah dilakukan penelitian menjadi jelas dan dapat menjadi 

sebuah kajian teori yang dapat diaplikasikan pada ilmu pengetahuan nantinya.  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah 

sejak awal, namun dapat juga tidak, karena kesimpulan awal masih bersifat 

sementara dan masih ada kemungkinan berkembang setelah peneliti berada di 

lapangan. Penarikan kesimpulan yang dibuat bukan sebagai sebuah kesimpulan 

final, karena setelah proses penarikan kesimpulan dilakukan verifikasi hasil 

temuan di lapangan. Dengan demikian, kesimpulan yang telah diperoleh dapat 

menjadi pemicu peneliti untuk lebih memperdalam lagi informasi yang telah 

didapatnya dan agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat 

dipercaya/kredibel. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Peneliti dalam proses melaksanakan penelitian ini akan melakukan uji 

keabsahan data agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Karena dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Menurut Moleong dalam Idrus (2009, hlm. 145) 

“untuk pembuktian validitas data ditentukan oleh kredibilitas temuan dan 

interpretasinya dengan mengupayakan temuan dan penafsiran yang dilakukan 

sesuai dengan kondisi yang senyatanya dan disetujui oleh subjek penelitian”. 

Berkenaan dengan penelitian yang dilakukan, maka peneliti melakukan 
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pemeriksaan keabsahan data dengan cara perpanjangan pengamatan, triangulasi 

dan menggunakan bahan referensi. Berikut adalah penjelasan mengenai proses-

proses yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan uji keabsahan data. 

 

3.6.1 Perpanjangan Pengamatan 

Peneliti akan melakukan perpanjangan pengamatan atau observasi dengan 

kembali ke lapangan untuk pengujian pembenaran hasil data yang diperoleh. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data yang pernah ditemui maupun 

sumber data yang baru. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono (2009, hlm. 270) 

mengenai perpanjangan pengamatan adalah “peneliti kembali ke lapangan, 

melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui 

maupun yang baru”. 

Dalam usaha memperpanjang waktu pengamatan ini akan mengakibatkan 

hubungan antara peneliti dengan informan menjadi semakin dekat. Dan peneliti 

harus mampu mengadakan hubungan baik dengan orang-orang di tempat 

penelitian baik pihak sekolah maupun santri dengan cara mengenal kebiasaan 

pihak sekolah dalam melakukan upaya penanggulangan kenakalan remaja yang 

dilakukan oleh santri, serta mengecek kebenaran informasi guna memperoleh data 

dan informasi yang valid yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Adapun lamanya perpanjangan penelitian ini didasarkan kepada kebutuhan 

peneliti untuk melakukan cek ulang terhadap data yang telah didapat. Hal ini 

seperti yang dikatakan Sugiyono (2009, hlm. 271)  bahwa “...apakah data yang 

diperoleh itu setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, berubah atau 

tidak. Bila setelah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, 

maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri”. 

3.6.2 Triangulasi 

Triangulasi dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mengecek data yang 

berasal dari berbagai sumber data dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Sesuai dengan yang dikatakan Sugiyono (2009, hlm. 273) triangulasi diartikan 

“sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu”. Dengan demikian, terdapat tiga jenis triangulasi data yaitu 

triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Hal ini dilakukan 
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untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan, sehingga peneliti 

memperoleh data yang valid dan benar-benar dapat dipercaya. Berikut adalah 

penjelasan mengenai triangulasi yang dilakukan oleh peneliti. 

 

a. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data 

yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Untuk menguji kredibilitas data mengenai 

penanggulangan kenakalan remaja pada sekolah berasrama, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan kepada 

Kepala sekolah SMP Daarut Tauhid Boarding School, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan, dua orang wakil kepala pengasuhan, satu guru 

BK, dua Binsis yaitu binsis sekolah dan binsis asrama, dua wali asuh yaitu 

satu wali asuh santri ikhwan dan satu wali asuh santri akhwat, santri/siswa 

SMP Daarut Tauhid Boarding School yang mempunyai kriteria sebagai 

santri nakal, biasa saja, dan baik, serta pegawai kantin dan pegawai 

keamanan sekolah. Tak lupa juga kepada masyarakat sekitar. Berikut 

adalah gambar yang menampilkan skema dari triangulasi sumber data 

yang dilakukan dalam penelitian ini: 

 

Gambar 3.1 Triangulasi “Sumber” Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono (2010, hlm. 273) 

 

Sekolah 

Masyarakat 

Santri 

(ikhwan dan akhwat) 
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Gambar 3.2 menunjukkan proses triangulasi yang didasarkan pada 

sumber data, yaitu uji keabsahan data dengan cara membandingkan data 

yang didapatkan dari informan yang satu dengan data yang didapatkan dari 

informan lainnya. 

b. Triangulasi teknik 

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Untuk awalnya, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 

informan, namun kemudian dicek kebenarannya dengan observasi 

partisipatif yaitu dengan ikut terlibat dalam kegiatan penanggulangan 

kenakalan remaja pada sekolah berasrama, seperti kegiatan mahkamah 

disertai dengan dokumentasi hingga data informan. 

 

Gambar 3.2 Triangulasi “Teknik/Cara” Pengumpulan Data 

 

 

 

 

 

 

c. Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu yaitu melakukan pengecekan data dalam waktu atau 

situasi yang berbeda. Sikap peneliti dalam pengambilan dan penentuan 

waktu pada pelaksanaan penelitian akan memberikan pengaruh terhadap 

tingkat kredibiltas data. Hal tersebut peneliti lakukan pada saat pagi hari, 

siang hari, sore hari dan malam hari. 

3.6.3 Menggunakan Bahan Referensi 

Peneliti menggunakan bahan referensi sebagai pendukung untuk 

malakukan pengecekan kebenaran data yang telah diperoleh peneliti. Peneliti 

menggunakan dokumentasi yakni rekaman suara untuk membuktikan kebenaran 

data yang telah diperoleh dari hasil wawancara mendalam melalui alat perekam 

suara yang terdapat dalam handphone peneliti. Sedangkan kebenaran data hasil 

Sumber Data Yang 

Sama 

Observasi 

Wawancara Mendalam 

Studi Dokumentasi 
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observasi didukung oleh foto-foto yang diambil oleh peneliti. Tujuan dari 

penggunaan bahan referensi ini untuk mendukung tingkat kredibiltas data yang 

telah ditemukan oleh peneliti, sehingga data lebih dapat dipercaya. Hal ini sesuai 

dengan pendapat dari Sugiyono (2014, hlm. 128) mengenai bahan referensi adalah  

“adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti”.  

 

3.7 Isu Etik 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gambaran mengenai upaya 

penanggulangan kenakalan remaja yang terjadi di SMP Daarut Tauhid Boarding 

School Bandung. Penelitian ini mengambil data dari beberapa pihak sekolah 

sebagai informan utama yang dianggap oleh peneliti mempunyai informasi untuk 

menjawab setiap rumusan masalah yang telah ditentukan. Pada penelitian ini juga 

melibatkan beberapa santri yang menjadi siswa di SMP Daarut Tauhid Boarding 

School yaitu santri akhwat dan santri ikhwan serta masyarakat sekitar sebagai 

informan pendukung untuk menambahkan data yang peneliti dapatkan dari 

informan utama. Semua penelitian akan dijalankan sesuai prosedur penelitian. 

Penelitian ini tidak akan merugikan dan membahayakan semua pihak yang terkait 

karena penelitian yang akan dilaksanakan sebagai kebutuhan akademik semata. 

Peneliti tidak menggunakan penelitian ini untuk kepentingan lainnya yang akan 

merugikan pihak yang menjadi informan. 


