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BAB III 

METODE PENELITIAN 

BAB tiga menguraikan metode penelitian dengan memaparkan desain 

penelitian, instrumen penelitian, hasil validitas dan reliabilitas instrumen 

prosedur hingga analisis data penelitian. 

 

3.1 Desain Penelitian 

Mixed methods research adalah suatu desain penelitian yang didasari 

asumsi filosofis sebagaimana metode inkuiri. Creswell (2014, hlm. 5) 

menjelaskan mixed methods research disebut sebagai sebuah metodologi yang 

memberikan asumsi filosofis untuk menunjukkan arah atau memberi petunjuk 

cara pengumpulan data dan menganalisis data serta perpaduan pendekatan 

kuantitatif dan kualitatif melalui beberapa fase proses penelitian. Lebih lanjut, 

Creswell (2007, hlm. 62) membagi tipe penelitian mix methods menjadi empat, 

yakni tipe embedded, explanatly, exploratory, dan triangulation. Mixed methods 

ialah penelitian yang melibatkan penggunaan dua metode, yakni metode 

kuantitatif dan metode kualitatif pada studi tunggal (satu penelitian). 

Penggunaan dua metode dipandang lebih memberikan pemahaman yang lebih 

lengkap tentang masalah penelitian daripada penggunaan satu metode saja. 

Sugiyono (2012, hlm. 7) memaparkan penelitian metode campuran merupakan 

pendekatan penelitian yang mengombinasikan atau mengasosiasikan bentuk 

kualitatif dan bentuk kuantitatif. Pendekatan campuran melibatkan asumsi-

asumsi filosofis, aplikasi pendekatan-pendekatan kualitatif dan kuantitatif serta 

campuran (mixing) kedua pendekatan pada satu penelitian. Pendekatan 

campuran lebih kompleks dari mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data, 

tetapi melibatkan fungsi dari dua pendekatan penelitian secara kolektif sehingga 

kekuatan penelitian secara keseluruhan lebih besar daripada penelitian 

kuantitatif. 

Pokok permasalahan mengenai interaksi sosial teman sebaya di kelas 

VIII SMP Negeri 15 Bandung, yang dilakukan oleh peneliti adalah 
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menggunakan mixed methods (penelitian campuran/kombinasi) yakni gabungan 

antara metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Mixed methods menghasilkan 

fakta yang lebih komprehensif untuk meneliti masalah penelitian, karena 

peneliti memiliki kebebasan menggunakan alat pengumpul data sesuai dengan 

jenis data yang dibutuhkan. Penggabungan kedua metode digunakan sebagai 

satu cara proses triangulasi penelitian, dengan asumsi bias yang disebabkan oleh 

data awal, analisis dan asumsi peneliti, serta metode yang dipakai pada salah 

satu jenis metode penelitian, sehingga kemungkinan kesalahan dinetralisir 

melalui metode lain. 

Creswell (Sugiono, 2011, hlm. 406) membagi penelitian kombinasi atau 

mixed methods menjadi dua model utama yakni model urutan (sequential) dan 

model campuran (concurrent). Model sequential dibagi menjadi dua yakni 

sequential explanatory (pembuktian) dan sequential explanatory. Model 

concurrent (campuran) dibagi dua yakni model concurrent triangulation 

(campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan model concurrent 

embedded (campuran penguatan atau metode kedua memperkuat metode 

pertama). 

Peneliti menggunakan desain tipe yang terfokus pada model sequential 

(urutan). Desain tipe explanatory exploratory merupakan desain penelitian 

mixed methods yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian kualitatif 

terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian kuantitatif (Abidin, 

2011, hlm. 40). Secara lebih jelas, urutan penggunaan metode penelitian 

explanatory menurut Creswell (Sugiono, 2013, hlm. 411) adalah  “Sequential 

explanatory strategy in mixed methods research is characterized by the 

collection and analysis of quantitiv data in a first phase followed by the 

collection and analysis of initial qualitative data is a second phase that build 

the result of initial quantitive result”. 

Langkah pertama pada metode penelitian interaksi sosial teman sebaya 

menggunakan SYMLOG yakni dengan menggunakan metode kuantitatif dengan 

menyebarkan instrumen SYMLOG dan mengolah sehingga menghasilkan 
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angka-angka statistik yang dihubungkan melalui deskripsi data kualitatif. 

Langkah kedua, setelah data kuantitatif menggunakan metode kualitatif yakni 

menganalisis unit analisis dari data kuantitatif yang telah dihasilkan, 

mencocokkan antara data yang dihasilkan melalui wawancara, observasi, dan 

teknik dokumentasi. Penggabungan data kedua metode bersifat connecting 

(menyambung) antara hasil penelitian pertama dan tahap-tahap terakhir. 

Sehingga, akan menghasilkan kesimpulan mengenai hasil penelitian. Maka 

desain penelitian yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut. 

 

Connecting        Connecting 

Quantitative         Qualitative   Kesimpulan  

  

 

 

 

Gambar 3.1 

Desain Tipe Exploratory, (Sugiono, 2013, hlm. 38) 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang bertujuan 

untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki (Moh. Nasir, 1999, hlm. 63). 

Nawawi (2005, hlm. 63) menjelaskan penelitian yang digunakan pada penelitian 

deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan 

keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang melalui fakta-fakta 

yang tampak atau sebagaimana keadaan di sekolah. Penelitian deskriptif ialah 

penelitian yang bukan bermaksud untuk menguji hipotesis tetapi hanya 

menggambarkan mengenai suatu variabel, gejala atau keadaan (Arikunto, 1993, 

hlm. 310). 

Pada penelitian mengenai interaksi sosial, peneliti menggunakan 

pendekatan deskriptif dengan studi kasus, dikarenakan permasalahan yang 

dibahas pada penelitian tidak berhubungan dengan angka-angka, melainkan 
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lebih kepada pendeskripsian, penguraian, dan penggambaran suatu fenomena 

yang sedang terjadi sehingga mudah dipahami secara mendalam. Kelebihan 

menggunakan studi kasus adalah peneliti mendapatkan informasi yang lebih 

mendalam sehingga menjawab keadaan atau fenomena mengenai interaksi 

sosial teman sebaya secara mendalam dan menemukan hubungan-hubungan 

yang tidak diharapkan. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

  Pada penelitian mengenai interaksi sosial teman sebaya, sasaran 

penelitian adalah siswa kelas VIII SMP Negeri 15 Bandung tahun ajaran 

2018/2019. Pertimbangan untuk menentukan partisipan didasari pada asumsi 

siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) kelas VIII berada pada fase remaja 

yang mempunyai kecenderungan untuk berinteraksi pada kelompok teman 

sebaya. Sejalan dengan pendapat Sullivan (Santrock, 2003, hlm. 228), masa 

remaja merupakan masa kebutuhan sosial menjadi tinggi dan perkembangan 

sosial pada masa remaja lebih melibatkan kelompok teman sebaya dibanding 

orang tua. Peran kelompok teman sebaya adalah hal yang penting serta 

pengaruh terhadap lingkungan menentukan perilaku diakui cukup kuat. Dengan 

suasana kelas yang dinilai sebagai situasi sosial dibandingkan situasi akademis 

bagi remaja, maka adanya siswa yang ditolak atau diabaikan mungkin menjadi 

masalah tersulit pada remaja (Santrock, 2003, hlm. 228). 

  Siswa yang terdaftar sebagai siswa SMP Negeri 15 Bandung sebanyak 

866 siswa, yang terdiri dari 178 siswa kelas VII, 346 siswa kelas VIII, dan 342 

siswa kelas IX. Subjek penelitian dipilih pada jenjang kelas VIII dikarenakan 

memiliki populasi siswa yang lebih banyak, dan fenomena interaksi sosial 

teman sebaya banyak temui pada jenjang kelas VIII. Sedangkan, pemilihan 

SMP Negeri 15 Bandung sebagai lokasi penelitian atas beberapa pertimbangan 

sebagai berikut, a) belum pernah ada yang melakukan penelitian mengenai pola 

interaksi sosial teman sebaya di SMP Negeri 15 Bandung, b) lokasi penelitian 

yang mudah dijangkau karena jarak sekolah yang dekat dengan tempat tinggal 

peneliti menjadi alasan SMP Negeri 15 Bandung sebagai lokasi dan subjek 
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penelitian, c) melalui Program Pengalaman Lapangan yang telah dilaksanakan 

di SMP Negeri 15 Bandung membuat peneliti lebih mengenal karakteristik 

lokasi penelitian, dan d) peneliti melihat beragam fenomena interaksi sosial 

yang ditunjukkan baik antar siswa dengan siswa lainnya maupun siswa dengan 

guru. 

 

 

 

1.3 Pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, 

wawancara, studi dokumentasi, dan catatan lapangan. Penggunaan beberapa 

instrumen dilaksanakan pada studi pendahuluan untuk menentukan subjek 

penelitian yang akan diteliti. Hasil observasi dan wawancara dicatat pada 

catatan lapangan dan didokumentasikan. 

1.3.1 Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian kualitatif tidak terdapat pilihan lain dari pada 

menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama (Sugiyono, 2009, hlm. 

60). Alasannya adalah karena segala sesuatu yang akan diteliti belum memiliki 

bentuk yang pasti seperti permasalahan yang ada, fokus penelitin, prosedur 

penelitian, bahkan hasil yang diharapkan. Maka, instrumen utama pada 

penelitian adalah dilakukan secara mandiri (sendiri). Artinya, agar terfokus 

menjadi lebih jelas, maka perlu digunakan instrumen yang diharapkan untuk 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara. Peneliti akan secara langsung ke sekolah 

untuk melakukan penelitian sebagai perencana, pelaksana pengumpul data, 

analisis data, menafsirkan data, membuat kesimpulan dan menjadi pelapor hasil 

penelitian. 

  Peneliti berupaya melaksanakan tahapan penelitian secara sistematis, 

yakni dengan memahami latar belakang penelitian, mempersiapkan konsep 

teori, meyakini komunikasi di lapangan dan melibatkan diri untuk mencari data. 
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Dengan demikian, peneliti berupaya semaksimal mungkin memahami, 

mendalami, dan menerapkan rambu-rambu yang dikemukakan agar tujuan 

penelitian dapat dicapai secara optimal. 

1.3.1.1 Definisi Operasional Interaksi Sosial 

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap 

pada definisi konsep). Secara operasional, secara praktik, secara nyata ada 

lingkup objek penelitian/objek yang diteliti. Purwanto (2007, hlm. 93) 

menjelaskan definisi operasional adalah pernyataan yang jelas sehingga tidak 

menimbulkan kesalah pahaman penafsiran karena telah diobservasi dan 

dibuktikan perilaku. Siagian (2011, hlm. 142) menjelaskan definisi operasional 

merupakan suatu proses menjadikan variabel penelitian diukur sehingga terjadi 

transformasi dari unsur konseptual ke dunia nyata. Menurut Sugiyono (2012, 

hlm. 31), definisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat yang akan 

dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. 

Definisi operasional menjelaskan cara tertentu yang digunakan untuk 

meneliti dan mengoperasikan konstrak, sehingga memungkinkan bagi peneliti 

yang lain untuk melakukan replikasi pengukuran dengan cara yang sama atau 

mengembangkan cara pengukuran konstrak yang lebih baik. Menurut 

Singarimbun dan Efendi (2002, hlm. 46), definisi operasional atau 

mengoperasionalisasi variabel adalah petunjuk bagaimana suatu veriabel 

diukur, dengan membaca definisi operasional penelitian maka akan diketahui 

baik buruk variabel penelitian. 

Untuk memudahkan peneliti menggunakan aspek-aspek interaksi teman 

sebaya yang dikemukakan oleh Shaw (Ali, 2004, hlm. 88) sebagai dasar pada 

penelitian. Aspek-aspek interaksi dibedakan menjadi tiga jenis, sebagai berikut. 

1) Interaksi Verbal. Interaksi verbal terjadi apabila terdapat dua orang atau lebih 

yang melakukan kontak satu sama lain dengan menggunakan alat artikulasi. 

Proses interaksi terjadi ketika saling tukar percakapan satu sama lain; 

2) Interaksi Fisik. Interaksi fisik terjadi ketika dua orang atau lebih melakukan 

kontak dengan menggunkan bahasa-bahasa tubuh; 
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3) Interaksi Emosional. Interaksi emosional terjadi ketika individu melakukan 

kontak satu sama lain yakni dengan melakukan sesi curahan perasaan. 

Aspek-aspek interaksi sosial yang dikemukakan oleh Shaw terdapat 

kesesuaian dengan metode SYMLOG karena terjadi harmonisasi antara interaksi 

verbal, fisik serta emosional setiap individu untuk berinteraksi sosial dengan 

teman sebaya. SYMLOG merupakan metode observasi yang digunakan untuk 

menangkap persepsi hubungan dan interaksi sosial pada suatu kelompok kecil 

yang dilihat dari pesan verbal dan non-verbal yang ditunjukan oleh anggota 

kelompok. 

 

 

 

1.3.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen SYMLOG 

Validitas instrumen adalah seberapa jauh pengukuran instrumen yang 

mengukur atribut yang harus diukur. Uji validitas bertujuan untuk memastikan 

ketepatan suatu tes pada tiap item pernyataan. Jumlah responden uji coba 

sebanyak 166 siswa. Instrumen SYMLOG diolah menggunakan model Rasch 

dengan aplikasi Winstep. Hasil uji validitas dilakukan dengan melihat tabel 23 

undimensionalitas pada aplikasi Winstep Rasch. Unidimensionalitas instrument 

merupakan ukuran yang penting untuk mengevaluasi apakah instrumen yang 

dikembangkan mampu mengukur variabel yang harus diukur. Adapun syarat 

unidimensionalitas minimal 20%. Apabila nilai lebih <40% artinya lebih bagus 

dan apabila <60% memiliki arti istimewa. Kriteria validitas instrumen 

dirincikan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Kriteria Validitas Instrumen 

Construct Validity 20% Kriteria 

>60% Bagus sekali 

40-60% Bagus 

20-40%  Cukup 
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<20% Jelek 

<15% Unexpected Variance 

 

Hasil pengolahan instrumen SYMLOG yakni 52 item pernyataan yang 

diolah. Adapun, hasil pengolahan undimensionalitas pada aplikasi Winstep 

Rasch sebesar 40,8% termasuk pada kategori bagus, artinya instrumen yang 

dikembangkan mempu mengukur variabel yang harus diukur.  

 

1) Uji Validitas Instrumen SYMLOG 

Uji validitas instrumen SYMLOG diujicobakan kepada 166 siswa dengan 

jumlah 52 item pernyataan. Hasil uji validitas menunjukkan jumlah item 34 

item. Uji validitas dilakukan pada setiap item pernyataan instrumen SYMLOG 

yang dibagi dua aspek. Terdapat 18 item pernyataan yang tidak digunakan. 

Berikut adalah kriteria validasi instrumen yang harus diperhatikan. 

 

a. Outfit MNSQ  : 0,5<MNSQ<1.5 

b. Outfit ZSTD : -2.0<ZSTD<2.0 (jika responden kurang dari 300) 

c. PT.Corr  : >0.40 

Hasil uji validitas menunjukkan, 43 item pernyataan yang digunakan 

dan 18 item pernyataan yang tidak digunakan. Hasil tabel yang menunjukkan 

uji validitas item pernyataan menggunakan model Rasch adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 

Rekapitulasi Hasil Validasi Instrumen SYMLOG 

 

Ketera

ngan  

No. Item Jum

lah 

Valid 2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,14,17,18,19,20,22,23,24,25,27,28,31,34,

35,37,38,39,42,43,44,45,46,47,51. 

43 

Tidak 

Valid 

1,7,13,15,16,21,26,29,30,32,33,36,40,41,48,49,50,52. 18 

 

2) Reliabilitas 
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  Uji relibialitas bertujuan untuk mengetahui derajat keterandalan 

instrumen. Penelitian interaksi sosial menggunakan uji reliabialitas internal 

untuk melakukan analisis item soal keseluruhan dengan menggunakan formula 

cronbach alpha dengan pertimbangan formula cronbach alpha adalah jenis 

pengujian relibialitas untuk menganalisis jenis data interval atau essay dari hasil 

angket variabel SYMLOG, adapun hasil uji reliabilitas sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kriteria Reliabilitas Instrumen (Reliabilitas Person dan Item) 

 

No. Nilai Person dan Item Reliability Keterangan 

1.  >0,94 Istimewa 

2.  0,91-0,94 Bagus Sekali  

3.  0,81-0,90 Bagus  

4.  0,67-0,80 Cukup  

5.  <0,67 Lemah 

 

Tabel 3.4 

Kriteria Reliabilitas Instrumen (Nilai Alpha Cronbach) 

No. Nilai Alpha Cronbach Keterangan 

1.  >0,8 Bagus Sekali 

2.  0,7-0,8 Bagus 

3.  0,6-0,7 Cukup 

4.  5-6 Jelek 

5.  <5 Buruk 

 

Tabel 3.5 

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen SYMLOG 

 Mean  Separation Reliability Cronbach 

Person 0.80 1.94 0.79 
0.81 

Item 0.00 9.46 0.99 

  

  Hasil uji reliabilitas instrumen SYMLOG menunjukkan nilai cronbach 

sebesar 0.81 yakni kategori bagus sekali artinya konsistensi instrumen 

SYMLOG memiliki konsistensi yang sangat tinggi. Adapun tingkat reliabilitas 

person sebesar 0.79 termasuk pada kategori cukup dan reliabilitas item sebesar 

0.99 termasuk kategori istimewa. Sehingga secara keseluruhan instrumen 

SYMLOG layak untuk digunakan untuk penelitian. 
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1.3.2 Unit Analisis 

Penentuan subjek penelitian atau unit analisis menggunakan teknik 

pengambilan data dengan pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan atau 

biasa disebut dengan teknik purposive sampling. Sugiyono (2016, hlm. 85) 

mengatakan purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan. Alasan menggunakan teknik purposive sampling adalah 

karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena 

yang diteliti. Peneliti memilih teknik purposive sampling yang menetapkan 

pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi 

oleh sampel-sampel yang digunakan pada penelitian. Lebih lanjut lagi Arikunto 

(2010, hlm. 183) menjelaskan purposive sampling dilakukan dengan cara 

mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi 

didasarkan atas tujuan. Artinya setiap subjek atau unit analisis yang diambil dari 

populasi dipilih dengan sengaja berdasarkan tujuan dan hasil perhitungan 

SYMLOG. Penelitian dilakukan di SMP Negeri 15 Bandung dengan beberapa 

pertimbangan sebagai berikut, a) belum pernah ada yang melakukan penelitian 

mengenai pola interaksi sosial di SMP Negeri 15 Bandung, b) lokasi penelitian 

yang mudah dijangkau karena jarak sekolah dekat dengan rumah peneliti 

menjadi alasan SMP Negeri 15 Bandung sebagai lokasi penelitian, c) Pada 

Program Pengalaman Lapangan (PPL) dilaksanakan di SMP Negeri 15 

Bandung sehingga peneliti lebih mengetahui karakteristik warga sekolah, dan 

(d) Peneliti melihat kasus-kasus dan fenomena interaksi sosial yang 

ditunjukkan, baik antar siswa dengan siswa maupun siswa dengan warga 

sekolah lainnya. 

Unit analisis sebagai satuan yang diteliti yang dapat berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005, hlm. 75-76). Unit analisis 

merupakan sesuatu yang berkaitan dengan fokus yang diteliti. Unit analisis 

merupakan suatu penelitian yang dapat berupa benda, individu, kelompok, 

wilayah dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitian. 
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Subjek utama penelitian adalah siswa kelas VIII-1, VIII-4 dan VIII-5 

SMPN 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019 yang dilakukan melalui  proses 

dan tahapan sebagai berikut, 1) pengisian instrumen SYMLOG; 2) perhitungan 

instrumen SYMLOG; 3) penggambaran diagram lapangan. Peneliti mendapatkan 

informasi dari beberapa sumber berupa wawancara Guru Bimbingan dan 

Konseling, wali kelas, guru mata pelajaran, dan hasil ITP. 

Proses untuk mendapatkan subjek utama berupa unit analisis adalah 

sebagai berikut. 

1) Penyebaran Instrumen SYMLOG; 

2) Pengolahan hasil SYMLOG, dimulai dengan dilakukan penyebaran 

Instrumen SYMLOG di enam kelas, yakni kelas VIII-1, VIII-2, VIII-3,  

VIII-4, VIII-5, dan VIII-6. Kemudian dari enam kelas, diperoleh hasil tiga 

kelas yang memiliki kecenderungan interaksi sosial yang rendah dan unik. 

Dari tiga kelas yang memiliki kecenderungan interaksi sosial yang rendah 

dan unik, diperoleh lima orang siswa dengan hasil memiliki kecenderungan 

interaksi sosial yang rendah dan unik; 

3) Hasil pengolahan SYMLOG yang terakhir, maka ditetapkan lima orang 

siswa yang menjadi unit analisis individual, kemudian disebut sebagai kasus 

penelitian.  

4) Berikut disajikan tabel identitas unit analisis penelitian. 

 

 

Tabel 3.6 

Identitas Unit Analisis Penelitian 

No. Kode 

Subjek 

Jenis 

Kelamin 

Usia 

1. H L 13 

2. KY L 13 

3. JS L 13 

4. KF P 13 

5. I L 13 

 

1.3.2.1 Unit Analisis 1 
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Unit analisis pertama berinisial H. Merupakan anak bungsu dari tiga 

bersaudara. Dari segi fisik dan penampilan, memiliki warna kulit putih, 

berbadan kurus dan tidak terlalu tinggi, rambut rapi. Bentuk wajah lonjong dan 

tirus serta selalu memakai pakaian seragam dengan rapih. Keterangan dari wali 

kelas, H merupakan siswa yang cukup pandai di kelas, dinilai oleh guru dan 

teman sebaya memiliki ciri cerewet ketika dikelas dan di luar kelas. H senang 

berdiskusi dan berkelompok. H mengatakan merasa tidak ada hambatan atau 

gangguan yang signifikan apabila mengikuti pembelajaran di sekolah atau 

ketika belajar di rumah. H merasa sedikit tidak nyaman jika teman sekelas ribut 

ketika guru sedang menjelaskan di depan kelas. H tergolong siswa yang rajin ke 

sekolah, terlihat dari daftar hadir yang ada di bagian piket sekolah. 

H sangat senang berbicara dan memberikan pendapat ketika kegiatan 

kelompok maupun jika ada guru yang bertanya mengenai pelajaran. Tetapi, 

ketika peneliti mewawancarai teman sekelas H, teman H berpendapat, H 

memiliki pengetahuan yang bagus, berteman dan bergaul dengan baik. Tetapi, 

ketika kegiatan kelompok, pembelajaran yang bersifat kelompok, H terlalu 

mendominasi. Artinya, tugas-tugas kelompok yang  dikerjakan secara bersama-

sama, H mengerjakan tugas kelompok sendiri dan tanpa menghargai pendapat 

dari teman kelompok. 

Gambaran SYMLOG secara umum, H berada pada posisi most effective 

teamwork core pada posisi terlalu mengarah ke kanan sehingga menunjukkan H 

mendominasi pada kegiatan kelompok. H menguasai baik pada hal 

pembelajaran, interaksi dan percakapan, tugas-tugas, pengambilan keputusan 

kelompok dan berkemauan keras untuk mencapai keinginan. Sisi lemah ialah 

terlalu bersemangat dalam menyampaikan pendapat tanpa melihat anggota 

kelompok. 

3.3.2.2 Unit Analisis 2 

Unit analisis pertama berinisial KY. KY anak kedua dari dua bersaudara. 

Apabila dilihat dari penampilan, siswa berjenis kelamin laki-laki memiliki 

postur tubuh yang bagus dan proporsional, terlihat dari badan yang tinggi dan 
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berisi. Bentuk wajah bulat, hidung yang mancung serta memiliki warna kulit 

sawo matang. KY merupakan siswa yang cerdas di kelas, KY senang membaca 

buku dan sering terlihat menyendiri di kelas. Keterangan dari Guru Bimbingan 

dan Konseling serta wali kelas, KY siswa yang berprestasi pada bidang 

akademik dan paling unggul diantara teman-teman kelas. KY berasal dari 

keluarga yang berada dengan tingkat perekonomian tingkat menengah atas. 

Setiap hari KY diantar jemput oleh supir yang khusus untuk menjemput dan 

mengantar ke sekolah. KY merupakan siswa yang patuh pada peraturan sekolah, 

pakaia selalu rapih, selalu membawa peralatan sekolah dengan lengkap dan 

tidak mengikuti penyimpangan perilkau anak remaja lain seperti baju 

dikeluarkan, dan melanggar penggunaan sepatu.. 

Wali kelas KY memberikan pernyataan “KY anak yang pintar di kelas, 

rajin dan memiliki interaksi sosial yang baik kepada guru, sopan. Akan tetapi, 

KY terlalu pendiam kepada teman kelas jadi KY sering dianggap tidak ramah 

dan tidak solid.” KY menyukai mata pelajaran sains dan matematika. Hasil 

metode SYMLOG, KY berada pada posisi anti authority opposition. Artinya 

cenderung patuh terhadap instruksi kelompok, tidak antusias, dan cenderung 

pendiam. Keterangan dari wali kelas, KY memiliki kemampuan sosial yang 

rendah, sulit mengungkapkan sesuatu, lebih senang menyendiri dan kurang 

menyukai kegiatan kelompok. Jika ada tugas-tugas kelompok kurang ekspresif 

dan tidak antusias walaupun memiliki nilai akademik yang bagus.  

3.3.2.3 Unit Analisis 3 

Unit analisis ke tiga berinisial JS. JS anak bungsu dari tiga bersaaudara. 

Siswa laki-laki yang memiliki postur tubuh standar, kurus, berkulit sawo 

matang. JS merupakan salah satu siswa kelas 8.4 di SMP Negeri 15 Bandung. 

Di sekolah JS merupakan siswa yang cukup dikenal karena memiliki sifat “jail” 

dan kerap mengganggu teman kelas. JS memiliki hobi bermain bola dan 

bermain game. Di sekolah, JS mengikuti ekstrakulikuler KKR (PMR). JS sering 

memakai pakaian yang tidak sesuai dengan aturan sekolah yakni memakai 

celana dengan model cutbray , baju tidak dimasukkan dan rambut tidak rapih. 
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Hasil wawancara dengan wali kelas dan guru mata pelajaran, JS memiliki sifat 

yang keras dan terlalu aktif di kelas, yakni mendominasi tetapi memiliki 

konotasi yang kurang baik, JS senang mengganggu teman yang sedang belajar 

di kelas. Ketika proses pembelajaran di kelas, JS mengalami hambatan belajar 

yakni sering tidak fokus dan sering tidak memperhatikan guru mata pelajaran 

saat sedang menjelaskan di depan kelas. JS kerap kali mengobrol dengan teman 

sebangku, tidak antusias dan mengerjakan kegiatan lain di luar konteks 

pembelajaran serta sering berbicara yang tidak perlu ketika ada guru yang 

menjelaskan. 

Berdasarkan gambaran SYMLOG secara umum, JS berada pada posisi 

most effective teamwork core pada posisi terlalu mengarah ke atas sehingga 

menunjukkan mendominasi. Ketika berada pada posisi dominan, JS memiliki 

kelebihan berinteraksi sosial dengan teman sebaya. Sisi lemah JS ialah terlalu 

bersemangat, tetapi pada konteks kegiatan kelompok, JS cenderung 

mendominasi tetapi di luar konteks kegiatan kelompok yakni selalu 

mengganggu teman, ribut, dan berbicara tetapi di luar materi yang akan di 

diskusikan. 

3.3.2.4 Unit Analisis 4 

Unit analisis keempat berinisial KF. KF merupakan anak bungsu dari 

empat bersaudara. KF merupakan siswi perempuan memiliki tubuh sesuai 

dengan usia remaja, berkacamata, kulit sawo matang. KF merupakan siswi yang 

cukup dikenal di sekolah karena memiliki prestasi yang cukup bagus baik 

dibidang akademik maupun non-akademik. Kemampuan bersosialisasi cukup 

baik. KF lebih senang bermain dan berdiskusi dengan teman lelaki, karena 

teman lelaki memiliki pemikiran yang realistis. KF tetap berteman baik dengan 

teman perempuan yang beraada dikelas maupun di luar kelas. KF senang 

menjadi pusat perhatian ketika berbicara saat kegiatan kelompok, pembelajaran, 

maupun jika sedang berkumpul dengan teman-teman. Hasil wawancara dengan 

teman satu kelompok dan teman dekat, KF adalah anak yang memiliki 

komunikasi baik dengan teman-teman, ketika KF mengikuti kegiatan kelompok, 
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KF terlalu ambisius, terkadang tidak memberikan kesempatan anggota 

kelompok lain untuk memberikan pendapat, saat memberikan pendapat kepada 

teman satu kelompok, KF memaksa harus diterima dengan benar. 

Pada gambaran SYMLOG, KF berada pada posisi most effective 

teamwork core terlalu mengarah ke yang artinya mendominasi. KF menguasai 

baik untuk pembelajaran, interaksi dan percakapan, tugas-tugas, pengambilan 

keputusan kelompok dan berkemauan keras untuk mencapai keinginan. Sisi 

lemah KF, terlalu bersemangat menyampaikan pendapat tanpa melihat anggota 

kelompok, kurang bisa menjalin komunikasi ketika berkelompok, banyak 

mengatur dan memiliki ego yang tinggi. 

3.3.2.5 Unit Analisis 5 

Unit analisis ke empat berinisial I. I merupakan siswa laki-laki. Anak ke 

empat dari lima bersaudara. I memiliki tubuh standar, berkulit sawo matang. I 

merupakan siswa yang cukup dikenal di kelas karena sifat jail dan cerewet. 

Kemampuan bersosialisasi cukup baik. I senang bermain dengan teman kelas 

dan lain kelas. Ayah I bekerja sebagai buruh dan ibu I bekerja sebagai ibu 

rumah tangga. I memiliki tingkat ekonomi yang rendah. Komunikasi dengan 

orang tua dan ketiga saudara kandung cukup baik tetapi tidak terlalu intens. 

Keterangan dari wali kelas dan Guru Bimbingan dan Konseling, I sering tidak 

masuk ke sekolah tanpa keterangan. Komunikasi dengan teman satu kelas 

maupun yang bukan satu kelas biasa saja, I di kenal dengan sikap suka 

mengganggu teman jika sedang belajar dan ketika bermain. 

 

3.3.3 Gambaran Umum Proses Penelitian 

 Penelitian dilaksanakan kurang lebih satu bulan dimulai pada akhir 

agustus sampai dengan bulan Oktober. Mencakup pencarian informasi 

mengenai siswa yang terindikasi mempunyai kemampuan interaksi sosial yang 

rendah, siswa yang memiliki nilai negatif dan nilai positif tetapi berlebihan di 

kelas pada instrument dan aplikasi SYMLOG. Peneliti memilih informan untuk 

menjadi sumber informasi yang akurat terkait subjek penelitian, yakni wali 
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kelas, Guru Bimbingan dan Konseling, Guru PPL, teman satu kelas, dan teman 

terdekat subjek penelitian. Adapun uraian jadwal kegiatan dalam penelitian 

sebagai berikut. 

Tabel 3.7 

Jadwal Kegiatan Observasi dan Wawancara 

No. Hari/Tanggal Jenis Kegiatan 

1.  Kamis, 24 Agustus 2018 Menyerahkan surat ijin penelitian ke 

pihak sekolah, bertemu dengan guru. 

2.  Senin, 27 Agustus 2018 Menyebarkan instrumen SYMLOG 

online kepada siswa kelas VIII 

3.  Selasa, 28 Agustus 2018 Wawancara dengan guru BK 

mengenai penelitian interaksi sosial 

dan subjek yang akan diteliti. 

4.  Selasa, 2 Oktober 2018 Wawancara dengan wali kelas 84. 

5.  Rabu, 3 Oktober 2018 Wawancara dengan wali kelas 81 

dan 85. 

6.  Jumat, 5 Oktober 2018 Observasi 1, pengenalan dengan 

subjek penelitian dan mulai 

observasi interaksi subjek di kelas.  

7.  Senin, 8 Oktober 2018 Observasi 2, pengenalan dengan 

subjek penelitian, observasi interaksi 

sosial subjek penelitian di kelas.  

8.  Selasa, 9 Oktober 2018 wawancara dengan teman sebaya 

subjek penelitian. 

9.  Kamis, 11 Oktober 2018 Observasi 3, pengenalan dengan 

subjek penelitian, obervasi interaksi 

sosial. Wawancara dengan subjek 

penelitian 

10.  Senin, 15 Oktober 2018 Wawancara dengan subjek 

penelitian 

 

3.4 Analisis Data 

  Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan melalui jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi suatu 

yang dapat dikelola, kemudian mencari dan menemukan pola, menemukan apa 

yang dianggap penting serta apa yang dipelajari, memutuskan apa yang 

diceritakan kepada orang lain (Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2009, hlm. 

248). Analisis data merupakan bagian yang sangat penting pada metode ilmiah 



 

Lupita Pratiwi, 2019 
PROFIL INTERAKSI SOSIAL SISWA BERDASARKAN METODE SYMLOG DALAM KELOMPOK TEMAN SEBAYA DI 
SMP NEGERI 15 BANDUNG 
(Studi Kasus terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa dalam Kelompok Teman Sebaya Kelas VIII 
SMP Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

68 

karena dengan analisis data yang dikumpulkan oleh peneliti memberikan arti 

dan makna yang bermanfaat untuk memecahkan maasalah penelitian, sehingga 

akan mendapatkan kesimpulan yang benar. pada penelitian mix methods analisis 

data dilakukan melalui beberapa cara, sebagai berikut. 

1) Analisis campuran bersamaan yakni analisis terhadap data kualitatif dan 

kuantitatif; 

2) Analisis kualitatif-kuantitatif bertahap yakni analisis data kualitatif diikuti 

pengumpulan dan analisis data kualitatif sebagai penegasan; 

3) Analisis kuantitatif okualitatif bertahap yakni analisis data kuantitatif diikuti 

pengumpulan analisis data kualitatif. 

Analisis data pada penelitian interaksi sosial ialah mengatur, 

mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengkategorikan. 

Menurut Moleong (dalam Sukardi, 2006, hlm. 72) analisis data memiliki tiga 

kegiatan yang saling berkaitan sebagai berikut. a) kegiatan mereduksi data; b) 

menampilkan data; c) melakukan verifikasi untuk membuat kesimpulan. Proses 

analisis pada penelitian dimulai dengan cara menelaah seluruh data yang 

tersedia atau terlampir dengan berbagai sumber seperti hasil wawancara, 

observasi (pengamatan) dan dokumentasi. Hasil perolehan data kemudian akan 

dianalisis secara tetap dan menghasilkan kesimpulan akurat sehingga akan 

mempunyai makna atau arti. 

 

1.4.1 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian mengenai interaksi sosial teman sebaya, pengumpulan 

data dilaksanakan pada setting alamiah yakni pada situasi belajar di kelas. Data 

didapatkan melalui data primer dan sekunder. Pengambilan data primer 

dilakukan secara langsung kelapangan melalui wawancara dan observasi. 

Sedangkan data sekunder diperoleh secara tidak langsung seperti informasi dari 

berbagai sumber dan melalui hasil dokumentasi. Penggunaan instrumen seperti 

interview schedule, time and motion logs, sosiometric devices digunakan 

peneliti untuk pengumpulan data. 
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Sesuai dengan karakteristik pada penelitian kualitatif yakni bersifat 

fleksibel, maka teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan aneka 

kombinasi dari beragam teknik guna memperoleh data yang valid. Terutama 

penelitian kualitatif, teknik pengambilan data dilaksanakan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

dominan pada participant observation atau disebut observasi, wawancara serta 

dokumentasi (Sugiyono, 2009, hlm. 63).  

1.4.1.1 Teknik Observasi 

Metode observasi (pengamatan) ialah teknik pangumpulan data yang 

mengharuskan peneliti mengamati secara lagsung hal-hal yang berkaitan 

dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa,tujuan, 

dan perasaan di sekolah. Penggunaan metode observasi bertujuan untuk 

mendapatkan data yang lebih kaya sehingga hasil penelitian diperkuat dengan 

fakta di sekolah. Bungin (2008, hlm. 116) menjelaskan metode observasi 

digunakan untuk memperleh data yang akurat tentang keadaan di lapangan 

dengan melakukan pengamatan langsung. Hal yang perlu diperhatikan ketika 

melakukan observasi antara lain, pengamat harus selalu ingat dan memahami 

betul yang hendak direkam dan dicatat. Peneliti harus bisa membina hubungan 

baik antara pengamat dan objek pengamatan. 

Observasi adalah tindakan atas proses pengambilan informasi dengan 

menggunakan media pengamatan. Indera penglihatan dijadikan sebagai sarana 

utama pada proses observasi. Melalui indera penglihatan diharapkan peneliti 

melakukan pengamatan terhadap tindakan dan perilaku subjek penelitian di 

sekolah dan kemudian dilakukan pencatatan atau merekam sebagai bahan utama 

untuk dianalisis (Sukardi, 2006, hlm. 49). Kegiatan observasi dilakukan untuk 

mengungkap keadaan siswa di SMP Negeri 15 Bandung. Adapun prosedur 

observasi yang dilakukan ialah dengan mengamati akrifitas secara umum 

interaksi siswa kelas VIII tahun pelajaran 2018/2019 baik antar siswa dengan 

siswa maupun siswa dengan guru. Peneliti menggunakan data penelitian dengan 

tidak mengabaikan sumber non manusia seperti dokumen-dokumen, catatan-
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catatan dengan menggunakan alat pengukuran yang relevan misalnya Inventori 

Tugas Perkembangan (ITP) siswa, sosiometri, daftar catatan masalah serta yang 

dirasa penting untuk menunjang kelengkapan hasil data seperti menggunakan 

kamera untuk kepentingan dokumentasi. 

 

 

1.4.1.2 Teknik Wawancara 

 Wawancara ialah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan 

oleh dua pihak. Teknik wawancara merupakan teknik pengumpul data yang 

sering dilakukan oleh para peneliti yakni dengan pertemuan langsung yang 

direncanakan antara pewawancara dan yang diwawancarai untuk memberikan 

atau menerima informasi (Sukardi, 2006, hlm. 53). Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data utama pada penelitian kualitatif yakni wawancara 

yang mendalam (dept interview). Ghoni dan Fauzan (2012, hlm.175) 

mengungkapkan dengan wawancara akan diketahui perasaan, persepsi, dan 

pengetahuan subjek wawancara secara intensif. 

  Arikunto (2006, hlm. 104) wawancara adalah suatu dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara 

atau responden. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dari individu 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan untuk tujuan-tujuan penelitian. 

Peneliti menggunakan metode wawancara karena  beberapa pertimbangan 

sebagai berikut (a) informasi yang diperoleh akan lebih mendalam karena 

peneliti mempunyai peluang yang lebih untuk mengembangkan informasi; (b) 

melalui wawancara peneliti berpeluang untuk mengetahui lebih mendalam 

mengenai kehidupan siswa terutama tentang kemampuan interaksi sosial. 

  Teknik yang digunakan pada penelitian mengenai interaksi sosial teman 

sebaya adalah teknik wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara secara terstruktur bertujuan untuk mengetahui berbagai bentuk 

yang bersifat mendalam dan telah dirumuskan sesuai dengan permasalahan. 

Sedangkan wawancara yang tidak terstruktur memiliki sifat bebas dan 



 

Lupita Pratiwi, 2019 
PROFIL INTERAKSI SOSIAL SISWA BERDASARKAN METODE SYMLOG DALAM KELOMPOK TEMAN SEBAYA DI 
SMP NEGERI 15 BANDUNG 
(Studi Kasus terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa dalam Kelompok Teman Sebaya Kelas VIII 
SMP Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

71 

memberikan kesempatan kepada informan untuk memberikan keterangan yang 

diperlukan. Peneliti mengadakan wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

terstruktur untuk memperoleh data mengenai kehidupan siswa terutama 

mengenai interaksi sosial dengan teman sebaya dan dengan guru di sekolah. 

Dengan  wawancara secara mendalam, peneliti tidak hanya percaya terhadap 

keterangan yang diberikan oleh informan, melainkan diperlukan untuk 

mengecek kenyataan dari hasil wawancara pengamatan dan informasi dari 

informan lain. Peneliti memberikan pertanyaan kepada siswa dengan cara tanya 

jawab secara langsung dan berbincang-bincang tanpa menggunakan 

pedoman/instrumen. Beberapa alasan dipilih teknik wawancara sebagai metode 

pengumpulan data, sebagai berikut. 

1) Wawancara akan mengurangi kecurigaan subyek tentang kegunaan dan 

manfaat data yang diungkap; 

2) Suasana keakraban yang terjadi pada wawancara dimungkinkan memperoleh 

data yang obyektif; 

3) Wawancara, peneliti mengetahui kondisi nyata subjek seperti, kondisi sosial 

ekonomi dan kondisi lingkungan subjek. 

1.4.1.3 Teknik Dokumentasi 

Hamidi (2004, hlm. 72) teknik dokumentasi adalah informasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian. Guba dan Lincoln (Moleong, 2002, 

hlm. 161) dokumentasi ialah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari 

rekaman, yang tidak dipersiapkan karena permintaan seorang penyidik. 

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada dilokasi 

penelitian. Dokumen berupa surat-surat, buku-buku, arsip, notulen, modul, 

majalah, dan catatan-catatan. Adapun teknik dokumentasi digunakan untuk 

mengungkap pola interaksi sosial masyarakat dan apabila ada kekeliruan 

sumber data masih tetap dan belum berubah. 
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Dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti karena 

dokumentasi mudah didapatkan dan menunjukkan suatu fakta yang telah 

berlangsung, merupakan sumber data yang stabil, serta data dokumentasi 

memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi akan kebenaran atau keabsahan data. 

Dokumentasi sebagai sumber data yang kaya untuk memperjelas keadaan atau 

identitas subjek penelitian, sehingga mempercepat proses penelitian. Hasil 

penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih diperjelas atau dipercaya 

apabila didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di 

masyarakat atau autobiografi (Bodgan dalam Sugiyono, 2009, hlm. 83). 

 

Tabel 3.8 

Pedoman Studi Dokumentasi 

No Indikator Aspek Tujuan Sumber Data 

1  Kehadiran Catatan pada absensi kelas 

diharapkan memberikan 

keterangan tambahan bagi 

peneliti, baik mengenai faktor 

maupun dampak. 

Guru Piket 

2  Data pribadi 

siswa 

Data pribadi siswa berisi 

mengenai berbagai hal yang 

bersifat pribadi dari siswa, baik 

identitas, riwayat kesehatan, 

maupun minat siswa. Bertujuan 

memberikan informasi tambahan 

mengenai siswa. 

Guru 

Bimbingan dan 

Konseling. 

3  Catatan 

Lapangan 

(field notes) 

Catatan lapangan berisi gambaran 

situasi ketika observasi dan 

wawancara dianalisis untuk 

mendapatkan keterangan yang 

lebih jelas juga sebagai pengingat 

jika ada hal yang terlewat pada 

proses analisis. 

Peneliti. 

 

1.4.1.4 Keabsahan Data 

  Kriteria keabsahan data diterapkan rangka membuktikan temuan hasil di 

sekolah dengan kenyataan yang diteliti di sekolah. Menurut Moleong (2002, 

hlm. 171) teknik pemeriksaan keabsahan merupakan salah satu strategi yang 
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digunakan untuk memeriksa keabsahan data melalui dokumen yang didapatkan 

atau diperoleh dari hasil penelitian, supaya hasil penelitian dipertanggung 

jawabkan dari segala segi. Beberapa teknik yang digunakan untuk melacak atau 

membuktikan kebenaran data melalui ketekunan pengamatan dilapangan 

(persistent observation), trianggulasi (triangulation), pengecekan dengan teman 

(cross analysis), referensi yang memadai (referencial adequacy), dan 

pengecekan anggota (member check). Hamidi (2004, hlm. 82-83), ada beberapa 

teknik yang digunakan untuk mengetahui validitas data, sebagai berikut.  

1) Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

pengumpulan data. Peneliti akan berupaya mendapatkan rekan atau 

pembantu untuk penggalian data dari warga di lokasi-lokasi yang mampu 

membantu setelah diberi penjelasan; 

2) Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti untuk laporan penelitian (member check); 

3) Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan teman sejawat di jurusan 

tempat penelitian belajar (peer debricfing), termasuk koreksi di bawah para 

pembimbing; 

4) Perpanjangan waktu penelitian. Cara perpanjangan waktu penelitian akan 

ditempuh selain untuk memperoleh bukti yang lebih lengkap juga untuk 

memeriksa konsistensi tindakan para informan; 

 

Peneliti menggunakan teknik pengamatan lapangan dengan triangulasi 

pada penelitian pola interaksi sosial siswa menggunakan sistem koding yakni 

dengan metode SYMLOG. Trianggulasi adalah cara yang paling umum 

digunakan untuk penjaminan validitas data penelitian kualitatif. Trianggulasi 

merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding 

terhadap data. Trianggulasi merupakan salah satu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu diluar dari data guna keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Denzin (Moleong, 2009, 
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hlm. 330) membedakan empat macam trianggulasi yakni sumber, metode, 

penyelidik, dan teori. Peneliti menggunakan terianggulasi sumber, dengan 

pertimbangan untuk memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari 

subyek harus diakukan cross check dengan subjek lain serta informan lain. 

Informasi yang diperoleh diusahakan dari narasumber yang benar-benar 

mengetahui mengenai siswa yang dijadikan subjek penelitian. Informasi yang 

diberikan oleh salah satu subjek untuk menjawab pertanyaan peneliti akan di 

cek dengan menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada subjek yang lain. 

Apabila kedua jawaban yang diberikan sama maka jawaban dianggap sah. 

Trianggulasi sebagai cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-

perbedaan konstruksi kenyataan yang ada pada konteks suatu studi sewaktu 

mengumpulkan data mengenai berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai 

pandangan. Maka, trianggulasi dilakukan peneliti untuk mengedit dan 

mengevaluasi temuan dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber 

sumber bacaan, metode atau teori. Peneliti menggunakan trianggulasi sumber, 

metode dan teori. Lalu, peneliti melakukan cross check dengan menanyakan 

kepada subjek lain yakni kepada guru mata pelajaran, wali kelas, dan sesama 

siswa, setelah mengecek data yang ditemukan di sekolah sesuai dengan teori-

teori yang sudah ada. 

 

1.4.2 Reduksi Data 

  Mereduksi data diartikan sebagai proses memilah dan memfokuskan 

pada hal pokok atau penting, merangkum, kemudian mencari tema, dan pola 

(Sugiyono, 2011, hlm. 247). Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

semua data yang tersedia dari berbagai sumber, setelah membuat rangkuman 

setiap pertemuan dengan subjek penelitian kemudian peneliti melakukan 

reduksi data. Reduksi data dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan 

selama proses penelitian berlangsung dengan cara mengurangi data yang tidak 

relevan dengan tujuan penelitian.  
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1.4.3 Penyajian Data 

  Penyajian data yang sering digunakan penelitian kualitatif berupa teks 

yang bersifat naratif (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 201, hlm. 249). 

Miles dan Huberman (1992, hlm. 17) berpendapat sajian data ialah suatu 

susunan informasi yang menungkinkan kesimpulan dapat ditarik. Melihat 

beberapa pengertian mengenai sajian data, penelitian kualitatif untuk penyajian 

data disajikan bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, bagan, dan 

flowchart agar pembaca memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang 

bagi pembaca memahami hasil penelitian. 

  

1.4.4 Penarikan Simpulan 

  Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan penting pada analisis data. 

Untuk menggambarkan dan menjelaskan kesimpulan yang bermakna, peneliti 

dihadapkan pada dua strategi atau teknik sebagai berikut.  

 

 

a) Memaknai analisis secara spesifik;  

b) Menarik serta menjelaskan kesimpulan (Sukardi, 2006, hlm. 73). Kesimpulan 

ialah jawaban dari rumusan masalah penelitian atau sebagai temuan baru yang 

belum pernah ada. Pada enelitian kualitatif, kesimpulan bersifat sementara dan 

berubah apabila tidak menemukan bukti kuat yang mendukung. Penarikan 

kesimpulan pada penelitian dibuat secara deskriptif dan menjawab pertanyaan 

penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lupita Pratiwi, 2019 
PROFIL INTERAKSI SOSIAL SISWA BERDASARKAN METODE SYMLOG DALAM KELOMPOK TEMAN SEBAYA DI 
SMP NEGERI 15 BANDUNG 
(Studi Kasus terhadap Kemampuan Interaksi Sosial Siswa dalam Kelompok Teman Sebaya Kelas VIII 
SMP Negeri 15 Bandung Tahun Ajaran 2018/2019) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


