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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Metode Penelitian 

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif . 

Penelitian kualitatif  (qualitative research) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap 

kepercayaan, resepsi dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dalam  

paradigma ini relaitas sosial dipandang sebagai sesuatu yang holistik/utuh, kompleks, 

dinamis, dan penuh makna (Nana Syaodih, 2005 : 60).  

Konsep di atas sejalan dengan Lancoln dan Guba (1985:39), yakni ontologi 

ilmiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat 

dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian 

yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada 

perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Melihat penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang bersifat naturalistik. Penelitian ini bertolak dari paradigma naturalistik bahwa “ 

kenyataan itu berdimensi jamak”, penilitian dan yang di teliti bersifat interaktif , tidak 

bisa dipisahkan satu kesatuan bentuk secara simultan, dan bertimbal balik, tidak mungkin 

memisahkan sebab dan akibat, dan penelitian ini melibatkan nilai-nilai. Para peneliti 

mencoba memahami bagiman individu mempersepsi makna dari dunia sekitarnya. 

Melalui pengalaman kita mengkonstruksi pandangan kita tentang dunia sekitar, dan ini 

menentukan bagaimana kita berbuat. 
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Pendekatan kualitatif yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan pada 

pertimbangan yang secara signifikan mempengaruhi penajaman substansi penelitian. 

Pertimbangan itu adalah: metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan informan, obyek dan subyek penelitian bersentuhan langsung 

pamaparan di atas, dimaknai bahwa peneliti kualitatif merupakan suatu cara meneliti 

langsung tanpa rekayasa, atau intervensi dari pihak manapun sehingga memperoleh data 

deskriptif tentang perilaku manusia. Untuk menghindari kerancuan dalam pelaksanaan 

pengumpulan data secar operasional, maka Bogdan Biklen, (1982:27-29) mengemukakan 

lima karakteristik utama dari penelitian kualitatif yang adalah sebagai berikut: 

1.  Peneliti sendiri sebagai instrumen utama untuk mendatangi secara langsung sumber 

data. 

2.  Mengimplementasikan  data yang dikumpulkan dalam peneliti ini lebih cenderung 

dalam bentuk kata-kata daripada angka. 

3.  Menjelaskan bahwa hasil penelitian lebih menekankan kepada proses tidak semata- 

mata kepada hasil. 

4.  Melalui analisa induktif, peneliti mengungkapkan makna dari keadaan yang diamati. 

5.  Mengungkapkan makna sebagai hal yang esensial dari pendekatan kualitatif.  

Metode kualitatif lebih tepat dipergunakan saat penelitian berhadapan dengan 

fenomena ganda, dalam studi ini yang ditelitiadalah masalah konflik.  Penelitian kualitatif 

dianggap peka, tajam dan mampu menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 

Pendekatan kualitatif merupakan sistem perangkat kerja dalam mengali, 

menguji dan membentuk teori, penelitian kualitatif menghendaki adanya kenyataan 
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sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari konteksnya. Sebab itu, 

peneliti mengambil tempat pada keutuhan dalam konteks dari fenomena yang ada, yang 

selanjutnya dalam penelitian deskripsi analitik, mempelajari masalah dalam masyarakat, 

yaitu tata cara yang berlaku serta situasi tertentu, kegiatan sikap, pandangan serta proses 

yang terjadi, sekaligus suatu pengaruh dari fenomena. Pendekatan deskriptif analitik 

mendeskripsikan dan memberikan penjelasan tentang fenomena yang ada, yaitu 

bagaimana situasi, kegiatan, proses dan penagaruh menjadi objek penelitian. 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa karakteristik yang ditonjolkan; pertama. 

Peneliti bertindak sebagai alat peneliti utama (key instrument), dengan melakukan 

wawancara sendiri pada informan dan pengumpulan bahan yang berkaitan dengan objek 

penelitian dan peneliti terlibat aktif dalam proses penelitian, peneliti berpartisifasi aktif 

selama penelitian berlangsung dalam rangka menjaring data dan informasi dilokasi 

penelitian. Analisis data diolah selama berlangsungnya kegiatan penelitian. 

Kedua, penonjolan rincian kontekstual artinya peneliti mengumpulkan dan 

mencatat data-data dengan rinci, yang berkaitan dengan masalah yang sedang diamati. 

Ketiga, melakukan triangulasi data, atau konfirmasi data dari lain, sebagai mana kata 

Maleong (1999:35) Triangulasi adalah suatu metode pengecekan atau pembanding data 

yang di peroleh dari salah satu sumber data ke sumber data lainny”, karena data yang 

telah diperoleh dari salah satu  informan akan dikonfirmasi keabsahannya pada informan 

lainnya. Tujuan untuk memberi perbandingan  informasi tentang hal yang diperoleh dari 

pihak, agar tingkat kepercayaan terhadap data cukup tinggi. Keempat, dengan 

menggunakan prespektif emik, artinya membandingkan pandangan informan, bagaimana 

ia memandang dan menafsirkan masalah dalam pandangan sendiri. Peneliti memasuki 
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lapangan dengan tidak membuat generalisasi dan berusaha untuk seakan-akan tidak 

mengetahui. Kemudian tidak mempengaruhi jalannya pikiran informan. Kemudian, 

dalam wawancara berikut, akan dilakukan receking bagi data yang diperoleh dari 

informan sebelumnya kelima, melakukan analisis sepanjang penelitian dilakukan. 

Analisis dengan sendirinya akan muncul saat tiba pada penafsiran data.  

Ciri umum yang ditampilkan dalam penelitian kualitatif sebagaimana 

dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor ( Hadi Subroto, 1982 :12), bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang di amati,  data yang di kumpulkan melalui 

penelitian kualitatif, lebih berupa kata-kata dari pada angka-angka. 

Sejalan dengan ciri-ciri tersebut, ( Nasution, 2003 :10 ), secarah terperinci 

menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif di antaranya lebih mengutamakan : 

Perspetif  emic, artinya lebih mementingkan pandangan responden, yakni 

bagaimana ia memandang dan menafsirkan dunia dari segi penderianya. Penelitian tidak 

memaksakan pandangannya sendiri. Penelitian memasuki lapangan tanpa generalisasi, 

seakan- akan tidak mengetahui sedikitpun, sehingga mendapat perhatian penuh terhadap 

konsep-konsep yang di anut partisipan. 

 

B.  Subjek Penelitian   

Dalam penelitian ini, sumber data di pilih secara purposife dan bersifat snowball 

sampling. Sumber data pada tahap awal memasuki lapangan di pilah oleh orang yang 

memiliki power dan otoritas pada situs atau objek yang di teliti, sehingga mampu 

”membuka pintu” kemana saja peneliti akan mengumpulkan data. Dengan demikian 
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setelah peneliti melakukan penelitian hingga mendapat data jenuh. Oleh karena itu, maka 

sumber data atau subjek penelitian sebagai berikut : 

Untuk mendapat informasi tentang pembentukan karakter Generasi Muda 

melalui  PKn  maka peneliti mewawancarai : 

1. Guru PKn yang di pandang menguasai problem-problem PKn. Sampai pada data 

jenu artinya data yang sudah berulang. 

2.   Siswa. 

3.   Orang Tua 

4.   Tokoh Pemuda    

5.   Tokoh Masyarakat 

                Karena bersifat snowball sampling, maka informan yang sengaja ditetapkan 

oleh peneliti, dapat berkembang dilapangan apabila peneliti menemukan orang yang lebih 

mengetahui tentang permasalahan yang diteliti. 

Sesuai dengan judul Tesis yang diajukan, penulis akan mencoba 

mengungkapkan  masalah peran PKn dalam pembentukan karakter generasi muda pasca 

konflik di Ambon. Penelitian ini dilakukan terhadap guru-guru Pendidikan 

Kewarganegaraan, para Siswa, Orang TuaTokoh Pemuda, Tokoh  Masyarakat dan di 

Kota Ambon  pasca konflik.. 

Untuk mengungkap bagaimana peran PKn dalam  membentuk karakter generasi 

muda pasca konflik dilaksanakan wawancara dengan guru PKn            

 1. Surijono (Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMA  9 Ambon) 

2.  Abjan. Hi. Umar (Guru PKn SMA Negeri. 9 Kota Ambon) 

3.  Rita Setia Budi (Guru PKn SMA Negeri. 1 Kota Ambon) 
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4.  John Tuankotta (Guru  PKn SMA Negeri 1. Kota Ambon) 

5.  Pau Noya ( Guru PKn SMA  Negeri 2.  Kota Ambon ) 

6.  Nanuleta (Guru PKn sebagai Kepalah Sekolah SMA 2 Ambon) 

7.  Piter (Guru PKn SMA Unggulan Siwa Lima Ambon) 

8.  Novita Mahubesi (Guru PKn SMA Negeri 7. Kota Ambon) 

Penulis melakukan wawancara dengan para siswa untuk mengunkapkan bagai 

mana karakter siswa pasca konflik diantaranya: 

1. Widiawati (Ketua Osis SMA Negeri 9 Ambon) 

2. Abdul Karim umar (Mantan Ketua Osis SMA Negeri 9 Ambon) 

3. Sony Tamalene ( Mantan Sekertaris Osis SMA Negeri 9 Ambon) 

4. Sukiman Wali (Wakil Ketua Osis SMA Negeri 9 Ambon) 

5. Anisa Rumbia ( Ketua Kelas XI IPB) 

6. Sarman Tuhuteru ( Ketua Kelas XI IPS) 

Selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan beberapa orang tua untuk 

mengungkapkan bagaimana peran PKn dapat memberikan kontribusi kepada 

pembentukan karakter generasi muda pasca konflik, yaitu: 

1. Bapak Saleh Lesi (orang tua siswa SMA Negeri 9 Ambon) 

2. Suito Tamalene (Orang Tua Siswa SMA Negeri 9 Ambon) 

3. Ruslan Hitimala (Orang Tua Siswa SMA Negeri 2 Kota Ambon) 

4. Saleh Poipesi (Orang Tua Siswa SMA Negeri 3 Kota Ambon) 

5. Umar Making (Orang Tua Siswa SMA Negeri 3 Kota Ambon) 
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Selain itu penulis melakukan wawancara dengan para tokoh pemuda untuk 

mengungkapkan bagaimana konflik mempengaruhi kehidupan bermasyarakat serta 

karakter pemuda dan langkah-langkah pemuda untuk menyelesaikan konflik tersebut 

yaitu: 

1. Galib Renwarin (Kepala Pemuda Desa Poka Kota Ambon) 

2. Tasman Ode (Kepala Pemuda Desa Waiheru Kota ambon) 

3.  Fatric Tohata ( Pimpinan Pemuda Kereja Kota Ambon) 

4. Saleh Tuna (Pimpinan Pemuda Kapahaha Desa Batu Merah Kota Ambon) 

5. Edwik Pirit Watwarin (Pimpinan Angkatan Muda Gereja Desa Batu Gaja Kota 

Ambon) 

6. Nursin ( Bagian keputrian Majelis Ta,lim Batu Merah Dalam Kota Ambon) 

Juga ditambah dengan sumber lain yaitu: para tokoh masyarakat untuk 

mengungkapkan bagaimana konflik dapat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat 

dan karakter generasi muda pasca konfli di Kota Ambon yaitu: 

1.  Erol Dekosta (Anggota Tim Rekonsiliasi masyarakat adat Desa Poka Rumah Tiga 

dan Jazira Leihitu) 

2.  Bapak Muhammad Mandala (Tokoh Masyarakat Desa Waiheru Kota Ambon) 

3.  Daud Kadise (Tokoh Masyarakat Desa Poka Rumah Tiga Kota Ambon) 

4. Lanyong (Tokoh Masyarakat Desa Poka Rumah Tiga Kota Ambon) 

5. Andi Tahalele ( Tokoh mhasyarakat Desa Waiheru Kota Ambon) 

6. Ny. Elen Noya (Toko Masyarakat Desa Rumah Tiga Kota Ambon) 

Setelah melakukan observasi dengan para guru, siswa, tokoh pemuda, tokoh 

masyarakat dan orang tua di Kota Ambon pasca konflik, penulis mengimplementasikan 
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pedoman wawancara dengan pembimbing satu , dan setelah selesai penulis 

menguhubungi subjek penelitian, yaitu: guru-guru PKn yang tahu tentang problem PKn 

pasca konflik di Kota Ambon, setelah semua itu selesai penulis juga mengubungi para 

siswa, tokoh  pemuda, tokoh  masyarakat dan orang tua, yang dianggap punya kompeten 

dalam bidang yang penulis teliti untuk menjelaskan maksud dan tujuan  melakukan 

wawancara.  

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan guruPKn , para siswa, tokoh 

pemuda, tokoh masyarakat, dan orang tua untuk mendapatkan data secara praktis , maka 

penulis memadukan temuan-temuan berupa perjalanan mengajar PKn pasca konflik 

selama kurang lebih 6  tahun, dan data yang diperoleh melalui para siswa, tokoh pemuda, 

tokoh masyarakat, dan orang tua. Data hasil penelitian yang bersifat teoritis ini akan 

dipadukan dengan pengalaman yang bersifat riil sehingga akan memudahkan penulis 

untuk mengambil suatu kesimpulan. 

 

C.  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Observasi Partisipatif 

Observasi  ialah cara untuk mendeskripsikan apa yang sedang terjadi, siapa dan 

apa yang terlibat, kapan dan dimana sesuatu itu terjadi, dan mengapa sesuatu itu terjadi- 

paling tidak dari sudut pandang partisipan ketika mereka melakukan sesuatu dalam 

situasi tertentu. Hal yang sama dikemukakan oleh Patton, dalam  Safriya, H. (2007: 139) 

yang menanamkan ”Naturalistic obsevation” yang dilakukan di lapangan (field) sebagai 
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sejumlah cara atau jenis metode untuk mengumpulkan data melalui observasi, yakni 

”participant obsevation, field obsevation, qualitative observation, or field research”, 

walaupun setiap istilah ini tergantung pada kondisi dan tujuan analisis kualitatif. Istilah-

istilah  observasi yang dikemukakan Patton tersebut pada dasarnya memiliki karakteristik 

yang sama, yakni obsevasi untuk kepentingan pengumpulan data kualitatif.                

Menurut Black dan Champion, (1999:286) yakni mengamati dan mendengar 

prilaku seseorang selama beberapa waktu, tanpa melakukan manipulasi atau 

pengendalian serta mencatat penemuan yang memungkinkan atau memenuhi syarat untuk 

digunakan ke dalam tindakan penafsiran analisis. 

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. Dengan obsevasi partisipan ini, maka data yang diperoleh akan 

lebih lengkap, tajam dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku 

yang nampak.   

2. Wawancara 

Wawancara, ialah cara untuk  mengali informasi, pemikiran, gagasan, sikap 

dan pengalaman  para pakar dan  praktisi. Wawancara  tatap muka dilakukan  langsung 

antara peneliti dan nara sumber secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara lain 

yang dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan. Teknik wawancara 

ini merupakan  metode pengumpulan data dan informasi yang utama untuk 

mendeskripsikan pengetahuan dan pengalaman  informan.   
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Wawancara mendalam : merupakan kegiatan yang dilakukan sebagai upaya 

untuk memperoleh data dari informan yang berupa pedoman, perasaan dan makna 

sesuatu. Dalam wawancara dengan informan, peneliti memberikan keleluasaan kepada 

mereka untuk menjawab segalah pertanyaan, sehingga memperkuat data-data melalui 

pengamatan. Wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan memakai pedoman 

wawancara. Nasition, (1996:69) mengemukakan bahwa ”obsevasi saja tak memadai 

dalam melakukan penelitian, itu sebabnya observasi harus dilengkapi dengan 

wawancara”. 

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara 

kepada para tokoh  masyarakat, organisasi sosial politik, organisasi kepememudaan dan 

keluarga selama beberapa kali, sehingga memperoleh data yang valid tentang peran PKn 

dalam pembentukan karakter generasi muda pasca konflik di Ambon.  

3. Studi Dokumenter 

Studi Dokumenter , ialah cara untuk menggali, mengkaji, dan mempelajari 

sumber-sumber  tertulis baik dalam  bentuk  laporan  penelitian, makalah, jurnal, kliping 

media masa, dan dokumen negara (pemerintah). Pemilihan metode ini dilandasi oleh 

pemikiran bahwa dalam sumber-sumber tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan 

gagasan, persepsi, pemikiran, serta sikap para pakar dan praktisi pendidikan 

kewarganegaraan. 

Untuk mendukung ketersediaan data dan analisis data, peneliti memanfaatkan 

sumber-sumber lain berupa dokumen negara, catatan dan dokumen  (non  human 

resource). Menurut Lincoln dan Guba (1985: 276-277) catatan dan dokumen ini dapat 

dimanfaatkan sebagai saksi dari kajian –kajian tertentu atau sebagai bentuk 
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pertanggungng  jawaban. Dalam studi dokumentasi ini,  peneliti akan memanfaatkan 

sumber kepustakaan berupa hasil penelitian, dan pembahasan konseptual dengan 

menggunakan teknik analisis yang dikaitkan dengan upaya pengembang karakter 

generasi muda yang lebih baik pasca konflik. 

Arikunto, (1998:236) mengemukakan bahwa ”studi dokumenter merupakan 

teknik yang digunakan untuk mengkaji dan mencari data mengenai hal-hal atau catatan-

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, noutulen rapat, agenda dan sebaginya”. 

Lingcoln dan Guba, (1985:276-277) mengatakan bahwa dokumentasi dan catatan 

digunakan  sebagai pengumpulan data didasarkan pada beberapa hal yakni: 

1.  Dokumen dan catatan ini selalu dapat digunakan terutama karena mudah diperoleh  

dan relatif lebih murah. 

2.   Merupakan info yang mantap baik dalam pengertian merefleksikan situasi secara  

akurat maupun dapat dianalisis ulang tanpa melalui perubahan di dalamnya. 

3.  Dokumen dan catatan merupakan sumber informasi yang kaya. 

4.  Kedunya merupakan sumber resmi yang tidak dapat disangkal, yang mengambarkan 

kenyataan formal. 

5.  Tidak seperti pada sumber manusia, baik dokumen maupun catatan nonkreatif, tidak 

memberikan reaksi dan respon atau perlakuan peneliti. 

4. Triangulasi Data 

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat mengabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data 

dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan 

triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji 



 

85 
 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan 

data berbagai sumber data sebagai berikut 

Teknik triangulasi, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang 

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama peneliti menggunakan 

obsevasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang 

sama secara serempak. 

Sugiyono, (2007:85) mengatakan bahwa ”nilai dari teknik pengumpulan data 

dengan triangulasi adalah untuk mengetahui data yang diperoleh convergent (meluas), 

tidak konsisten atau kontradiksi. Oleh karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi 

dalam pengumpulan data, maka dapat diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti”. 

Lebih lanjut Sugiyono mengambarkan proses triangulasi: 
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Wawancara

Mendalam

A

B

C

Gambar .01 

Proses Triangulasi Data 

Sumber data modifikasi dari buku Sugiyono, (2007:85) 

Proses triangulasi data seperti yang telah digambarkan pada bagam di atas, 

merupakan salah satu bentuk pengecekan terhadap sumber-sumber hasil wawancara, 

yang dilakukan oleh peneliti, agar tetap menjungjung tinggi tingkat kebenaran data yang 

diperoleh peneliti.   

D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data      

Analisis data dalam  penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki 

data, selama ini lapangan dan setelah di lapangan dalam hal ini Nasution (2003) 
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menyatakan ”analisis telah dirumuskan dan mejelaskan masalah, sebelum terjun ke 

lapangan, berlangsung terus sampai peneliti dan hasil peneliti. Dalam peneliti kualitatif, 

analisi data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersama dengan pengumpulan 

data. 

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian adalah analisis data 

kualitatif, mengikuti konsep yang diberikan oleh Miles and Huberman yakni :  ” Aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sampai datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu 

data reduction, data display dan conclusion drawing / verivication”. Ada tiga langka 

analisis di antaranya.  

Mereduksi data berarti merangkum, melihat hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data 

dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan mengunakan 

kode pada aspek-aspek tertentu. 

Lingcoln dan Guba (1985:345) mengatakan bahwa : Langkah pertama dalam 

pemerosotan satuan ialah peneliti hendaknya membaca dan mempelajari secara teliti 

seluruh jenis data yang sudah terkumpul. Setelah itu, usahakan agar satuan-satuan dan 

pemasukan ke dalam kartu indeks. Penyususnan satuan dan pemasukan ke dalam kartu 

indeks hendaknya dapat dipahami oleh orang lain. Pada tahap ini analisis hendaknya 

jangan dulu membuang satuan yang ada walaupun mungkin dianggap tidak relevan. 



 

88 
 

Tujuan analisis data yang dilakukan oleh peneliti yakni proses mencari dan 

menyusun cera sistimatis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan,, 

dan bahan-bahan lain, sihingga dapat muda dipahami, dan temuanya dapat 

diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit sintesa, menyususn ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 

Menurut Creswell, (1998:147-150) langkah-langkah yang sering dipakai dalam 

penelitian fenomenologi adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti mulai dengan satuan deskripsi penuh mengenai pengalaman pribadinya 

tentang penomena tersebut. 

2. Peneliti kemudian menemukan pernyataan-pernyataan, tentang bagaimana orang 

memahami topik yang diteliti, membuat daftar pertanyaan yang signifikan dan 

memperlakukan semua data secara sama. 

3. Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian dikelompokan ke dalam unut-unit makna”, 

peneliti membuat daftar unit-unit ini dan kemudian menulis sebuah deskripsi. 

4. Peneliti kemudian melakukan refleksi pada deskripsi pribadinya dan menggunakan 

variasi imajinatif atau deskripsi struktural, mencari semua makna. 

5. Peneliti kemudian menyususn suatu deskripsi menyeluruh dari makna dan esensi dari 

pengalaman tersebut. 

Bertolak dari dasar konsep di atas, makna untuk memudahkan peneliti dalam 

proses menganalisis data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan alur analisis 

yang adalah sebagai berikut: 
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1. Analisis sebelum di lapangan 

 Peneliti kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data  hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, 

yang akan digunakan untuk menemukan fokus penelitian. Dalam kaitan dengan itu maka, 

peneliti telah melakukan analisis terhadap beberapa tesis dan hasil-hasil penelitian 

terdahuli di Maluku mengenai konflik horizontal. Analisis ini diharapkan dapat 

memberikan sedikit gambaran tentang masalah yang akan dikaji oleh peneliti. 

Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Sogiyono, (2007:90) 

mengibaratkan tahapan ini seperti: 

Seseorang yang sedang mencari pohon jati di suatu hutan. Berdasarkan 

karakteristik tanah dan iklim, maka dapat diduga bahwa hutan tersebut ada pohon jatinya. 

Oleh karena itu peneliti dalam membuat proposal peneliti, fokusnya adalah ingin 

menemukan pohon jati pada hutan tersebut, berikut karakteristiknya. Setelah peneliti 

masuk ke hutan beberapa lama, ternyata hutan tersebut tidak ada pohon jatinya. ..... kalau 

focus peneliti yang dirumuskan dalam proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan 

merubah focusnya, tidak lagi mencari kayu jati di hutan, tetapi akan merubah dan 

mungkin setelah masuk hutan lagi tidak tertarik pada kayu jati, tetapi beralih kepada 

pohon-pohon yang lain, bahkan juga mengamati binatang yang ada di hutan tersebut. 

2. Analisis Selama di Lapangan Model Miles and Huberman 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila 
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jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. 

Miles adn Huberman (1992) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sampai datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display dan conclution drawing / verification.  

Langkah-langkah analisis ditunjukan pada gambar berikut ini. 

ANALISIS

Reduksi Data

Antisipsi Selamat Setelah

Display Data

Selamat Setelah

Kesimpulan/Verifikasi

Gambar: 02 Periode Pengumpulan Data 

Sumber data : Miles dan Huberman, (1992:18).\ 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan stranspormasi data yang muncul dari catatan-

catatan lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan 

data berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, 
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mengolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhir dapat diartikan dan 

diverifikasi. 

Bagian kedua dari analisis adalah penyajian data, penyajian yang dimaksudkan 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data 

kualitatif dalam bentuk teks naratif. Dalam hal ini Miles dan huberman (1992) 

menyatakan  “the mos freguent from of display data for qualitative research dat in the 

past been narrative tex” yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

Langkah  ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles and Huberman adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

tahapan  pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan 

pada tahapan awal, didukung oleh bukti-bukti. Kesimpulan akhir tergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan, dan metode 

pencairan ulang yang digunakan, serta kecakapan peneliti.  

 


