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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Peneliti 

menggunakan metode kualitatif karena dengan data verbal yang 

diperoleh, peneliti dapat mengungkapkan informasi secara lebih 

mendalam. Sehingga, peneliti dapat mendeskripsikan dinamika 

psikologis korban perilaku bullying pada remaja di sekolah, dimana 

dalam pendekatannya tidak dapat diungkapkan oleh angka-angka 

atau secara kuantitatif. 

Bogdan dan taylor (2007, h.4) medefinisikan metode kualitatif 

sebagai suatu metode penelitian yang menghasilkan data berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang perilaku yang 

dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan kepada individu dan 

lingkungannya secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini peneliti 

tidak dapat mengisolasi individu atau organisasi dalam variabel atau 

hipotesisi, tapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan. 

Bungin (2007, h.68-69) menjelaskan bahwa terdapat tiga macam 

desain dalam penelitian kualitatif. Tiga macam desain tersebut antara 
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lain desain deskripsi kualitatif, desain kualitatif verifikatif dan desain 

grounded theory. Dari ketiga desain tersebut, peneliti menggunakan 

desain deskriptif kualitatif. Desain ini bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi dan 

berbagai fenomena realistis sosial yang ada di masyarakat menjadi 

objek penelitian. Penelitian dengan desain ini berupaya menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu. 

Dalam penelitian ini, tuntunan dari beberapa teori yang ada akan 

tetap digunakan sebagai dasar untuk menganalisis fenomena tertentu 

namun tidak menutup kemungkinan juga ada beberapa hal baru yang 

akan ditambahkan nantinya sesuai dengan data yang diambil di 

lapangan. Hal-hal baru tersebut akan mencoba terus digali dalam 

penelitian ini supaya teori yang sudah ada dapat terus berkembang 

berdasarkan data yang akan didapat di lapangan nanti. 

B. Tema yang Diungkap 

Peneliti ingin mengungkapkan dinamika psikologis remaja yang 

kerap menjadi korban bullying di sekolah. Tema yang akan diungkap 

antara lain: 

1. Konsep Diri Korban  
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Terdiri dari karakteristik korban sehingga korban dapat 

menjadi sasaran pelaku bullying. Konsep diri ini dapat 

terbentuk dari pola asuh orangtua, kodisi sosial korban 

dalam keluarga, kondisi sosial korban di sekitar rumah, 

serta kondisi sosial korban di sekolah. 

2. Proses Bullying  

Kondisi saat korban menerima perilaku bullying beserta 

coping yang dilakukan subjek saat menerima perilaku 

bullying. 

3. Dampak Bullying 

Dampak bullying akan ditinjau dari berbagai aspek antara 

lain: 

a. Aspek psikologis korban bullying 

b. Aspek sosial korban bullying 

c. Aspek akademis korban bullying  

Melalui tema-tema tersebut diharapkan peneliti dapat mengungkap 

dinamika psikologis remaja yang menjadi korban perilaku bullying 

disekolah. 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian didasarkan pada cirri-ciri sebagai korban 

bullying. Sample merupakan sebagian dari populasi karena sampel 

merupakan bagian dari populasi maka tentunya sampel tersebut 
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harus memiliki ciri-ciri  yang sama dengan populasinya (Azwar, 

2010, h.79) 

Ciri-ciri subjek yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Remaja yang duduk di bangku SMP (kelas 7 sampai 9) di kota 

Semarang 

b. Remaja yang duduk di bangku SMP (kelas 7 sampai 9)  dan 

SMA (kelas 10 sampai 12) di kota Semarang 

c. Siswa-siswi yang pernah menerima perlakuan bullying fisik 

(misalnya: dipukul, dipalak, ditendang, dicubit), bullying 

psikis (misalnya: dikucilkan, dipermalukan di depan umum, 

dipandang sinis), atau bullying verbal (misalnya:dimaki, 

diejek,diberi julukan). 

1. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam 

penenlitian ini adalah penelitian purposif. Prosedur purposif adalah 

salah satu prosedur dalam penelitian kualitatif yakni dengan 

menentukan kelompok tertentu yang nantinya akan menjadi subjek 

penelitian. Subjek penelitian dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan di mana kriteria tersebut relevan dengan masalah dalam 

penelitian (Bungin,2007,h.105). 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa metode yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Pada 

penelitian ini, metode utama yang dipilih adalah wawancara, 

sedangkan observasi dan dokumentasi sebagai data pendukungnya. 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2007, hal. 136) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

(interviewer) dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (interviewee). 

Menurut Banister (Poerwandari, 1998, hal.72) wawancara 

adalah suatu proses percakapan dan tanya jawab yang diarahkan 

untuk memperoleh pengetahuan tentang makna-makna subjektif 

yang dipahami individu berkenaan dengan topik yang diteliti dan 

bermaksud melakukan eksplorasi terhadap topik tersebut. Dalam 

penelitian ini penelitian menggunakan pedoman wawancara bebas 

terpimpin. Tujuannya adalah agar memperoleh informasi yang lebih 

mendalam. 

Dalam wawancara ini, peneliti ingin mengetahui : 

a. Hubungan korban bullying dengan keluarganya. 
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b. Hubungan korban bullying dengan teman-teman serta 

guru di sekolahnya. 

c. Perilaku bullying yang dialami oleh korban. 

d. Reaksi korban saat menerima perilaku bullying. 

e. Dampak yang dialami korban bullying. 

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut, peneliti akan 

mendeskripsikan dinamika psikologi korban bullying pada remaja di 

sekolah. 

2. Observasi 

Bungin (2007, h.118) menjelaskan bahwa observasi 

merupakan metode pengumuplan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. 

Patton (Poerwandari, 1998, hal.62), menegaskan bahwa 

observasi merupakan metode pengumpulan data yang esensial dalam 

penelitian, apalagi penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari 

observasi ini diharapkan dapat mendukung data-data yang telah 

didapat dan dikumpulkan oleh wawancara yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

Observasi yang dilakukan peneliti untuk melengkapi data 

diperoleh ketika peneliti mewawancarai subjek. Peneliti akan 

mengobservasi gerak tubuh subjek, ekspresi wajah subjek saat 
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menjawab pertanyaan yang diberikan serta kelancaran dalam 

menjawab pertanyaan.  

3. Kecukupan Referensial 

Keabsahan data yang diperoleh di lapangan dapat dilakukan 

dengan memperbanyak referensi guna menguji dan mengoreksi hasil 

penelitian. Salah satu contoh referensi yang bisa digunakan yakni 

video di lapangan, rekaman wawancara, ataupun jurnal 

(Bungin,2011,h.267) 

Dalam penelitian ini, akan dilakukan perekaman terhadap 

hasil dari proses wawancara selain itu juga disediakan jurnal yang 

akan ditulis langsung oleh subjek seputar perilaku bullying yang 

diterima serta coping stress yang dilakukan subjek pada hari itu 

selama di sekolah setiap hari. 

E. Validasi Data Penelitian 

Menetapkan pada penelitian ini, uji validitas dan reliabilitas 

data dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik : 

1. Ketekunan Pengamatan 

Pengamatan tidak hanya mengandalkan kemampuan 

pancaindra saja tetapi perasaan dan insting peneliti juga sangat 

dibutuhkan. Meningkatnya ketekunan pengamatan peneliti di 

lapangan maka akan meningkatkan pula derajat keabsahan data 

(Bungin,2001,h.264). Hal ini berarti bahwa peneliti hendaknya 
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mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang dirasa menonjol. 

2. Pengecekan Melalui Diskusi 

Melakukan diskusi dengan beberapa kalangan yang 

memahami masalah penelitian sepertinya menjadi cara yang cukup 

baik sebagai upaya untuk menguji keabsahan hasil penelitian. 

Diskusi dengan kalangan sejawat akan menghasilkan beberapa 

manfaat sperti pandangan kritis terhadap hasil penelitian, temuan 

teori substantif, membantu mengembangkan langkah berikutnya, 

serta pandangan lain sebagai pembanding (Bungin,2011,h.266). 

Dalam hal ini peneliti akan melakukan pengecekan denga 

teman sejawat seperti dosen pembimbing skripsi dan teman yang 

cukup mengerti mengenai tema yang akan dingkap dalam penelitian 

ini. 

3. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi memiliki tiga jenis, yaitu: 

a. Triangulasi Metode 

Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan 

terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah hasil 
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yang diperoleh dari metode wawancara sama dengan hasil 

yang diperoleh dari metode observasi dan sebaliknya. Apabila 

berbeda maka peneliti harus menjelaskan perbedaan itu 

tujuannya untuk mencari kesamaan data dengan metode yang 

berbeda (Bungin,2011,h.265). 

Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan data dengan 

wawancara dan observasi. 

b. Triangulasi Sumber Data 

Triangulasi ini bisa dilakukan dengan membandingkan 

dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda. Salah satu hal 

yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan hasil data 

wawancara dengan observasi, membandingkan apa yang 

dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secra pribadi atau bisa saja membandingkan keadaan atau 

perspektif seseorang dengan pendapat atau pandangan orang 

lain (Moleong,2006,h.331). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

selain subjek penelitian adalah orang-orang terdekat subjek 

seperti orangtua, teman dekat dalam kelas ataupun teman kos 

subjek. Jadi dalam melakukan validitas dari data penelitian, 

peneliti juga akan melibatkan beberapa orang terdekat subjek 
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untuk dimintai informasi terkait topik penelitian. Dari sinilah 

nanti akan dibandingkan antara data yang diperoleh dari 

subjek penelitian dengan data yang diperoleh dari orang-orang 

terdekat subjek. 

c. Triangulasi Teori 

Menurut Lincoln dan Guba, fakta tidak dapat diukur 

derajat kepercayaannya hanya dengan satu atau lebih teori. 

Triangulasi ini dilakukan dengan mengurai pola, hubungan 

dan menyertakan penjelasan yang muncul dari analisis untuk 

mencari tema atau penjelasan pembanding. Menyertakan pula 

usaha pencarian cara lain untuk mengorganisasikan data yang 

dilakukan dengan jalan memikirkan kemungkinan logis dan 

apakah kemungkinan logis itu dapat ditunjang dengan data 

(Moleong,2006,h.331-332). 

F. Metode Analisis Data 

Berbeda dengan kuantitatif, penelitian kualitatif tidak memiliki 

rumusan untuk mengolah dan menganalisis data. Patton (Moleong, 

2007, h.280) memberikan definisi bahwa analisis data merupakan proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, 

dan satu uraian dasar, sementara itu Creswell (2007, h.148) menjelaskan 

bahwa analisis data mencakup persiapan dan organisasi data seperti 

transkrip-transkrip atau gambar-gambar untuk analisis, selanjutknya 
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mereduksikan ke dalam tema – tema, melalui proses koding dan 

ringkasan koding, akhirnya mempresentasikannya dalam bentuk gambar 

atau pola, tabel-tabel, atau suatu diskusi. Strategi dan proses analisis 

data dalam penelitian ini akan dilakukan dalam kasus per kasus. 

Langkah – langkah teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Menelaah data dari berbagai sumber (wawancara, observasi 

atau dokumentasi pribadi) yang telah tersedia yang 

merupakan proses awal. Setelah data berbagai sumber 

terkumupul maka peneliti mencoba menelaah data yang ada 

dan menginterpretasikannya. 

2. Membuat kategori data yang diperlukan. Data yang sudah 

diinterpretasikan akan digolongkan berdasarkan pedoman 

wawancara dan observasi. Selanjutnya data-data tersebut akan 

direduksi melalui abstraksi, disusun dalam satuan-satuan, 

ditentukan kata-kata kunci, ditemukan tema, dibuat koding 

(pengkodean). 

3. Menghubungkan dengan landasan teori yang ada. 

4. Menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan dapat 

dilakukan dengan mengumpulkan seluruh hasil pengolahan 

data yang telah dilakukan. 


