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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.1 Menurut 

Lexy J. Moleong metode kualitatif adalah metode penelitian yang bertujuan 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara 

holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. 

 

B. Jenis Penelitian 

Pada pendekatan penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan 

Studi Kasus. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang berupa 

pengujian secara intensif terhadap suatu yang berwujud yang dilengkapi 

dengan sumber dan bukti dari objek maupun subjek yang diamati.2 

Pendekatan studi kasus adalah uraian dan penjelasan komprehensif 

mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, suatu 

organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi sosial.3 

                                                           
1Lexy J. Moleong. Metode Penelitian Kulaitatif. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 

hlm. 6. 

 
2 Tohirin, Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 19. 
3 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2001), hlm. 201. 
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Penelitian studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang 

membedakannya dengan jenis penelitian yang lain. Karakteristik dari 

penelitian studi kasus tersebut antara lain: (1) eksplorasi terhadap peristiwa 

atau fenomena dilakukan secara mendalam dan menyempit, (2) terbatas 

pada ruang dan waktu, (3) fokus pada peristiwa yang terjadi dalam konteks 

yang sesungguhnya (nyata), (4) mendetail, deskriptif, dan menyeluruh, (5) 

meneliti suatu ketertarikan atau hubungan, (6) fokus pada suatu hal yang 

biasa maupun tak lazim untuk diterima, (7) berguna untuk membangun serta 

menguji teori.4  

Adapun langkah-langkah dalam melakukan penelitian studi kasus 

yaitu: 

a. Menganalisis kasus dan situasi yang menjadi bahan penelitian 

secara mendalam. 

b. Berusaha memahami kasus tersebut berdasarkan sudut pandang 

orang yang biasa menjalankan (jika berupa aktivitas) atau yang 

mengalaminya. 

c. Mencatat keterkaitan antarperistiwa dan menganalisis faktor yang 

menyebabkan keduanya saling terikat.5 

Penelitian ini menggunakan studi kasus dimaksudkan untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian yang 

dalam hal ini adalah korban maupun pelaku bullying serta penanganannya 

                                                           
 

4 Ibid., hlm. 22. 

 
5 Ibid., hlm. 25. 
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oleh Kepala Bagian Tarbiyah dan Keamanan di asrama PP Islamic Centre 

Bantul Yogyakarta. 

 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di asrama Islamic Centre Bantul 

Yogyakarta. Lokasi ini dipilih karena memenuhi kriteria diantaranya: 1) 

merupakan Pondok Pesantren yang menyediakan asrama bagi santri 

yang bertempat tinggal jauh dari orang tua; 2) terdapat santri dengan 

berbagai macam latar belakang sosial, ekonomi maupun keluarga; 3) 

terdapat kasus bullying antarsantri. 

Alasan lain yang melatarbelakangi penelitian di PP Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta yakni terletak pada salah satu misi dari 

pondok tersebut. Adapun salah satu misi dari pondok ini yaitu mendidik 

generasi penghafal Al-Qur’an yang memahami pokok-pokok agama dan 

beradab kepada Allah, Rasul-Nya, orang tua, sesama manusia dan 

makhluk secara umum, serta mampu berbahasa Arab baik tulisan, 

bacaan, maupun percakapan. Namun senyatanya masih ada beberapa 

santriwati yang belum memiliki akhlak yang baik. Sikap atau akhlak 

yang kurang baik yang dilakukan santriwati diantaranya dengan 

melakukan tindakan bullying. 

Subjek dalam penelitian ini adalah santriwati yang menghuni di 

asrama Islamic Centre Bantul Yogyakarta yang pernah terlibat kasus 

bullying, Kepala bidang tarbiyah, Kepala bidang keamanan Islamic 



4 
 

 

 
 

Centre Bantul Yogyakarta. Adapun kriteria dari santri yang menjadi 

subjek penelitian ini, yaitu: (1) santri yang tinggal di asrama Islamic 

Centre Bantul Yogyakarta, (2) santri yang pernah menjadi korban atau 

pelaku bullying. Subjek penelitian ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive. Teknik Purposive merupakan teknik dimana 

penentuan subjek atau sampel penelitian disesuaikan dengan tujuan 

penelitian dan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu yang telah 

ditetapkan.6  

 

D. Teknik Pengumpul Data 

Data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber data, yaitu data 

primer dan data sekunder. Maksud dari data primer adalah data yang 

diperoleh langsung dari subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Data 

primer dalam penelitian ini adalah bagaimana penanganan kepala bagian 

tarbiyah dan kepala bagian keamanan dalam menangani perilaku bullying 

pada santri di asrama PP Islamic Centre Bantul Yogyakarta. 

Sedangkan sumber sekunder yakni santri yang mengalami bullying. 

Adapun kriteria santri yaitu yang mencakup korban maupun pelaku 

bullying. Sumber ini digunakan untuk mendapatkan data tentang kondisi 

santri yang mengalami masalah akibat bullying dan kondisi santri yang 

                                                           
6Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosal, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1995), hlm. 157. 
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melakukan bullying. Selain itu peneliti juga menggunakan literatur 

penunjang yang terkait dengan penelitian seperti buku-buku mengenai 

Psikologi Perkembangan, Konsep Bullying, Kekerasan, maupun sumber 

lain yang masih terkait. 

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti 

untuk mendapatkan data dalam suatu penelitian. Pada penelitian kali ini 

peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang diperoleh 

haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Moleong 

bahwa Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendasar melalui pengalaman dari peneliti yang langsung berproses dan 

melebur menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan subjek dan latar 

yang akan diteliti berupa laporan yang sebenar-benarnya, apa adanya dan 

catatan-catatan lapangan. Karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun 

langsung untuk mengenal subjek penelitian yang bersangkutan. Maka, 

teknik pengumpul data yang peneliti gunakan diantaranya: 

1) Teknik Wawancara  

Moleong7 mendeskripsikan wawancara merupakan 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. 

                                                           
7 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2014). Hlm. 186. 
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Wawancara atau interview merupakan teknik 

mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan 

secara lisan, untuk dapat dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari 

wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara si 

pencari informasi dengan sumber informasi. 

Teknik wawancara (interview) adalah cara-cara memperoleh 

data dengan berhadapan langsung, bercakap-cakap, baik antara 

individu dengan individu maupun individu dengan kelompok. 

Wawancara peneliti lakukan kepada informan pokok atau key 

person yaitu Kepala bagian tarbiyah dan Kepala bagian keamanan 

serta santri yang terlibat kasus bullying. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara mendalam (in depth interview). 

Wawancara sebagai teknik pengumpul data dipergunakan 

dalam tiga fungsi, yaitu: 

a) Wawancara sebagai alat primer atau alat utama. 

Wawancara dapat menjadi alat primer jika data yang 

diperlukan tidak mungkin dapat diperoleh dengan alat lain 

yang lebih baik. 

b) Wawancara sebagai data pelengkap. 

Wawancara sebagai data pelengkap akan berlaku jika telah 

terdapat informasi-informasi pokok sebagai data penelitian, 

akan tetapi dirasa belum lengkap sehingga perlu penggalian 
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data melalui wawancara sebagai tambahan dari informasi 

yang didapat dari alat pengumpul data utama. 

c) Wawancara sebagai alat pengukur atau pembanding 

d) Wawancara dapat digunakan sebagai penguji kebenaran 

ketepatan, dan ketelitian data yang diperoleh melalui alat 

lain.8 

Teknik wawancara ini yang akan peneliti gunakan untuk 

mendapatkan keterangan mengenai bimbingan dan konseling Islami 

yang diberikan oleh kepala bagian tarbiyah maupun kepala bagian 

keamanan kepada korban maupun pelaku bullying. 

 

2) Teknik Observasi 

Observasi merupakan teknik pengamatan dan pencatatan 

secara sistematis terkait gejala yang tampak pada objek yang diteliti. 

Observasi terdiri dari dua macam, yakni observasi langsung dan 

tidak langsung. Observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan 

pada saat suatu peristiwa terjadi, dimana observer langsung bersama 

dengan objek yang diteliti. Ada pun observasi tidak langsung yaitu 

observasi yang dilakukan pada saat tidak berlangsungnya suatu 

peristiwa melalui rangkaian foto, film, maupun slide.9 

                                                           
8 Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gadjah Mada University 

Press, 1995), hlm 111. 
9 Ibid., hlm. 100. 

 



8 
 

 

 
 

Beberapa syarat yang harus dipenuhi agar teknik observasi 

berjalan efektif diantaranya: 

a) Observer atau seseorang yang melakukan observasi harus 

memiliki pengetahuan yang cukup terkait objek yang akan 

diobservasi. 

b) Observer harus memahami tujuan-tujuan umum, khusus, serta 

masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitiannya. 

c) Observer harus menentukan cara dan alat untuk mencatat data 

yang ditemukan di lapangan. 

d) Membuat kategori pencatatan terhadap objek yang diamati dan 

data yang ditemukan. 

e) Observasi harus dilakukan secara cermat dan kritis. 

f) Pencatatan suatu gejala harus dilakukan terpisah agar tidak 

saling mempengaruhi. 

g) Berlatih dan mempelajari cara-cara melakukan observasi 

sebelum melakukan observasi.10 

Selanjutnya pelaksanaan teknik observasi dapat dilakukan 

dengan beberapa cara, yaitu: 

1. Observasi partisipan dan observasi nonpartisipan. 

Observasi partisipan adalah observasi di mana observer ikut 

mengambil bagian dalam kehidupan oang-orang yang 

diobservasi. Jika observer tidak ikut berpartisipasi dalam hal 

                                                           
10 Ibid., hlm. 100-101. 
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tersebut dan hanya sebagai pengamat, maka itu disebut sebagai 

observasi nonpartisipan.   

2. Observasi sistemik dan observasi nonsistemik. 

Nama lain dari observasi ini adalah observasi berkerangka 

(structured observation), yang diselenggarakan dengan cara 

menentukan secara sitemik faktor-faktor yang akan diobservasi 

lengkap dengan kategorinya. Adapun observasi nonsistemik 

dilakukan ketika tidak terlebih dahulu mempersiapkan dan 

membatasi kerangka yang akan diamati.  

3. Observasi eksperimental dan observasi noneksperimental. 

Observasi ekperimental merupakan cara penelitian yang dapatt 

mengungkapkan pengaruh kondisi atau faktor tertentu terhadap 

suatu gejala secara relatif murni. Adapun observasi 

noneksperimental merupakan yang berlangsung sebaliknya.11 

 

 

3) Teknik Dokumentasi 

Teknik berikutnya yang digunakan peneliti adalah teknik 

dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara 

menelusuri atau melacak data dari dokumen atau sesuatu yang 

                                                           
11 Ibid., hlm. 100-105. 
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memiliki nilai sejarah. Dimana data yang ditelusuri berkaitan 

dengan tema penelitian. 

Dokumen terbagi dalam dua bentuk, yaitu dokumen resmi 

dan tidak resmi. Dokumen resmi yakni dokumen yang diterbitkan 

oleh lembaga resmi atau instansi tertentu. Adapun dokumen tidak 

resmi merupakan dokumen yang tidak diterbitkan oleh lembaga atau 

instansi tertentu atau dimiliki secara pribadi.12 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, peneliti juga 

menggali data tentang struktur organisasi asrama, program-program 

asrama, pelayanan asrama, rekam data tentang kasus-kasus 

kekerasan yang ditangani oleh kepala bagian keamanan dan kepala 

bagian tarbiyah, serta data-data lain yang sekiranya dibutuhkan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, yaitu 

analisis ketika di lapangan dan analisis pascalapangan. Analisis ketika di 

lapangan ditulis dan dianalisis guna menemukan kesimpulan sementara atau 

hipotesis. Dari hasil hipotesis lalu dikembangkan dan kemudian dilakukan 

                                                           
12 Nawari Ismail, Metode Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 95-96. 
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penelitian lagi untuk memperoleh jawaban dan seterusnya. Adapun analisis 

pascalapangan dilakukan dengan: 

1. Memeriksa keabsahan data. 

2. Menelaah semua data yang ada di fieldnotes. 

3. Mereduksi dan megkategori data. 

4. Menafsir dan menyimpulkan.13 

F. Kredibilitas Data 

Kredibilitas atau keabsahan data dipandang sebagai sesuatu yang 

sangat penting dalam penelitian ilmiah. Maka dari itu, diperlukan pengujian 

guna mengukur sejauh mana keabsahan data tersebut. Untuk mencari 

kebsahan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data.  

Untuk memperoleh data yang absah, penelitian ini menggunakan 

beberapa cara, diantaranya: 

a. Mengoptimalkan waktu penelitian dengan meminimalkan jarak 

antara peneliti dengan informan atua subjek serta setting 

penelitian.14 

b. Melakukan verifikasi dengan metode triangulasi yang ditempuh 

dengan tiga cara, yaitu: 

                                                           
13 Ibid., hlm. 98-99. 

 
14 Nawari Ismail, Metode Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 95-96. 
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1) Triangulasi dengan sumber, dengan mengali informasi dari 

pihak lain dan membandingkannya dengan hasil pengamatan 

dan wawancara. 

2) Triangulasi dengan metode, verifikasi dilakukan dengan cara 

memadukan hasil beberapa teknik pengumpulan data. 

3) Triangulasi dengan teori.15 

c. Pembuktian, dilakukan dengan cara menunjukkan bukti-bukti data 

di lapangan berupa foto, rekaman, maupun catatan lapangan (field 

note).16 

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan peneliti adalah 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber yakni memeriksa dan 

membandingkan data dari hasil wawancara , observasi maupun hasil 

data dari rekaman dan dokumentasi, juga dapat menambah sumber data 

dari informan-informan yang dipercaya. 

                                                           
15 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2002), hlm. 178. 
16 Nawari Ismail, Metode Penelitian untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu, 

(Yogyakarta: UMY, 2015), hlm. 101. 


