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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Menurut 

David Williams, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu 

latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh 

orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah.
1
 Tema penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena membutuhkan interaksi intensif 

dengan seting dan subyek penelitian, supaya peneliti dapat memperoleh data 

yang „natural‟. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian lapangan, 

dimana peneliti meneliti secara langsung apa yang terjadi di lapangan yaitu 

Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan Anak Yogyakarta. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Rehabilitasi Sosial dan Pengasuhan 

Anak Yogyakarta. Menurut observasi pra penelitian yang dilakukan peneliti, 

peneliti menemukan banyaknya kasus bullying yang terjadi diantara anak asuh 

dan adanya bimbingan yang dilakukan oleh pekerja sosial dengan menerapkan 

coping religius.  

                                                           
1
 David Williams dalam Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda 

Karya, 2010), Cet. 10, hal. 5 
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C. Subyek Penelitian 

Pengambilan subyek dalam penelitian ini menggunakan purposive 

sampling dan snowball sampling. Purposive sampling merupakan 

pengambilan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, sedangkan 

snowball sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang pada awalnya 

jumlah sampel sedikit tetapi terus bertambah karena belum memberikan data 

yang memuaskan.
2
 

Subyek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Peksos yang mengampu atau bertanggung jawab terhadap anak pelaku 

bully 

2. Pelaku bully dalam usia perkembangan kanak-kanak akhir dan remaja 

3. Anak asuh dengan kategori permasalahan anak terlantar 

4. Anak asuh anak yang sering melakukan bully fisik dan bully verbal 

D. Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik 

pengumpul data, di antaranya; observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan kepada subyek penelitian, dalam penelitian ini akan 

                                                           
2
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015), 

cet. 22, hal. 219 
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digunakan penelitian partisipatif moderat. Selama pengambilan data, 

peneliti akan berpartisipasi dalam beberapa kegiatan subyek, tetapi tidak 

semuanya.3 Peneliti menggunakan teknik ini karena peneliti dapat 

mengamati sendiri perilaku subyek, sehingga data yang didapat lebih 

natural.
4
 

Selama pengamatan berlangsung, hal-hal yang peneliti akan 

mengamati di antaranya: 

a. Interaksi seluruh anak asuh di balai 

b. Interaksi anak pelaku bully dengan korban 

c. Interaksi peksos dalam mengkonseling pelaku bully 

2. Wawancara 

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan 

wawancara mendalam atau pertemuan dengan subyek untuk bertukar 

informasi, wawancara yang digunakan ialah wawancara terstruktur 

dimana peneliti menyiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis dan jawaban 

alternatifnya. Teknik ini digunakan karena dengan teknik ini peneliti akan 

mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai pendapat subyek 

tentang situasi yang terjadi pada dirinya.
5
 

  

                                                           
3
 Ibid, hal. 227 

4
 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2010), Cet. 10, 

hal. 174-175 
5
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2015), 

cet. 22, hal. 232-233 



38 

 

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara dengan 

: 

a. Peksos yang mengampu atau bertanggung jawab terhadap anak 

pelaku bully 

b. Pelaku bully dalam usia perkembangan kanak-kanak akhir dan 

remaja 

c. Anak asuh dengan kategori permasalahan anak terlantar 

d. Anak asuh anak yang sering melakukan bully fisik dan bully verbal 

3. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan pengambilan data melalui penelusuran 

catatan yang telah lalu.
6
 Dalam hal ini, peneliti akan meninjau dokumen 

milik balai mengenai :  

a. Data pribadi anak asuh 

b. Riwayat kasus mengenai bullying 

E. Definisi Konsep dan Variabel 

Dalam penelitian ini terdapat dua konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalkan, yaitu; coping religius dan bullying. 

1. Indikator coping religius meliputi adanya : 

a. Strategi coping religius yang digunakan 

b. Dampak coping religius yang terjadi 

2. Indikator bullying meliputi adanya : 

                                                           
6
 Ibid, Hal. 240 
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a. Bentuk bullying yang dirasakan anak asuh 

b. Faktor yang menyebabkan terjadinya bullying 

c. Dampak bullying yang dirasakan anak asuh 

3. Kredibilitas Penelitian 

Teknik pengujian kredibilitas dalam penelitian ini meliputi : 

a. Pengoptimalan waktu penelitian yang berguna untuk meminimalkan 

jarak antara peneliti dengan informan dan setting pada umumnya. 

b. Triangulasi  

Memverifikasi, mengubah-memperluas informasi dari pelaku 

satu ke pelaku lain dan atau dari satu pelaku sampai „jenuh‟. 4 cara : 

1) Menggunakan multimetode untuk saling mendukung dalam 

memperoleh data 

2) Melakukan snow-ball dari sumber informasi satu ke satu informasi 

yang lain 

3) Melakukan penggalian lebih jauh dari seseorang atau beberapa 

informan dalam aspek yang sama dan yang terkait 

4) Pengecekan oleh informan, baik ketika maupun pasca penelitian 

c. Pengecekan oleh  sejawat atau yang dianggap ahli dalam bidang atau 

fokus yang sedang diteliti 

d. Ketepatan dalan operasionalisasi konsep 

e. Pembuktian  
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Cara yang ditempuh oleh peneliti untuk memberikan bukti atau 

dukungan terhadap data yang diperoleh. Hal ini berfungsi untuk 

memberikan dukungan pada data sehingga orang lain memakluminya, 

juga untuk membantu keterbatasan daya ingat-lihat-dengar peneliti. 

F. Analisis data  

Peneliti melakukan penelitian mengenai “Coping Religius dalam 

Menurunkan Perilaku Bullying”. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data-data 

penelitian dengan melakukan dua tahap analisis data, yaitu tahap di lapangan 

dan pasca lapangan. 

Analisis di lapangan berupa induksi, dimana data yang diperoleh 

dianalasis secara langsung sehingga melahirkan kesimpulan sementara atau 

hipotesis, lalu dilakukan penelitian lagi, setelah itu dianalisis dan disimpulkan 

sementara kembali. Analisis pasca lapangan berupa penilitu menelaah 

fieldnote kemudian mereduksi dan mengkategorikan data sesuai hasil 

penelitian, kemuian diuji atau memeriksa keabsahan data. 

Sementara analisis akan dilakukan secara deskriptif-analitik. Yang 

mana selain menggambarkan data apa adanya juga peneliti melakukan 

interpretasi terhadap data tersebut dengan menjelaskan data yang ada menurut 

pemahaman peneliti, membandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya 
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yang sudah dijelaskan dalam tinjauan pustaka, dan menjelaskan atau 

membandingkan dengan teori yang sudah dijelaskan dalam kerangka teori. 

 


