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 BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian  

Metode penelitian merupakan cara yang dipakai untuk mencapai tujuan 

tertentu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Suriasumantri (Sugiyono,2002:1) 

bahwa “metode merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan tertentu”. Penelitian ini menggunakan  metode  kualitatif. Kualitatif  

disini dimaksudkan untuk “menampilkan data melalui kata-kata sehingga 

berbentuk deskripsi yang mengambarkan suatu keadaan atau fenomena apa 

adanya” seperti yang dikemukakan oleh Sukmadinata (2005:18).   

Pernyataan diatas berarti bahwa peneliti tidak melakukan manipulasi atau 

memberikan perlakuan tertentu terhadap objek penelitian, semua kegiatan atau 

peristiwa berjalan seperti apa adanya. Lincoln dan Guba (1985:7) menjelaskan 

bahwa ”penelitian kualitatif adalah bentuk lain dari naturalistik selain nama-nama 

fenomenologikal, subjektif, studi kasus, hermeneutik, atau humanistik”. Pada 

penelitian kualitatif, peneliti terlibat dalam situasi dan fenomena yang terjadi 

selama proses penelitian baik dengan responden maupun dengan lingkungan 

sebagai objek penelitian termasuk memberikan penjelasan secara langsung antara 

peneliti dan partisipan sebagai karakteristik penelitian kualitatif.  

Sedangkan Creswell (1998:15)  mengemukakan bahwa “qualitative 

research is an inquiry process of understanding based on distinct methodological 

traditions of inquiry that explore a social or human problem”. Berdasarkan 
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pendapat Creswell tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

merupakan proses penelitian pemahaman berdasarkan pada tradisi penelitian 

metodologis yang berbeda dengan yang lain serta lebih detil menguraikan tentang 

problema sosial atau manusia itu sendiri.  

Sehubungan dengan masalah pendidikan adalah masalah yang kompleks 

dan alami maka penelitian kualitatif  cocok digunakan dalam penelitian ini dimana 

peneliti perlu membangun sebuah gambaran kompleks, menyeluruh, menganalisis 

kata-kata, melaporkan detil pandangan-pandangan para pemberi informasi dan 

melakukan studi dalam setting yang alami. Selain itu, penelitian ini juga 

mendudukan objek penelitian sejajar dengan peneliti dan  menempatkan objek 

tersebut dalam satu konteks natural. Pendekatan ini menolak kerangka teori 

sebagai langkah persiapan penelitian, mengakui kebenaran empirik, menuntut 

bersatunya objek penelitian dengan subjek pendukung objek penelitian, 

keterlibatan peneliti secara langsung di lapangan, serta menghayati proses 

penelitian, dan dapat menyesuaikan diri dengan situasi yang berubah-rubah yang 

dihadapi dalam penelitian itu.  

Oleh karena itu, sasaran penelitian diarahkan pada usaha menguasai teori-

teori penelitian yang bersifat deskriptif dengan mementingkan penguasaan proses 

penelitian, membatasi studi dengan fokus kajian, menentukan kriteria untuk 

memeriksa keabsahan data, dan hasil penelitian bisa diterima serta dibenarkan 

oleh kedua belah pihak, yaitu pihak peneliti dan responden. Walaupun penelitian 

kualitatif lebih menghendaki manusia sebagai instrumen utama namun bukan 



 

 

60 

berarti bahwa sajian berupa angkat-angka dilarang karena tetap dapat menjadi 

data pendukung.  

Selanjutnya pada penelitian kualitatif terdapat pertanyaan-pertanyaan yang 

menghendaki jawaban setelah penelitian dilakukan seperti yang diungkapkan oleh  

Creswell (1998:15) bahwa ”qualitative research is an inquiry process of 

undertanding based on distict methodological traditions of inquiry that explore a 

social or human problem.” Penelitian kualitatif juga ditandai dengan jenis-jenis 

pertanyan yang diajukan seperti apakah yang berlangsung di sini? Bagaimanakah 

bentuk-bentuk fenomena ini? Variasi apa yang ditemukan dalam fenomena ini? 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut akan dijawab secara terperinci.  

Di samping itu, penelitian kualitatif  digunakan untuk memperoleh 

perspektif baru mengenai sesuatu yang sudah diketahui dengan cara menggali 

lebih banyak informasi secara mendalam yang mungkin sulit diungkapkan melalui 

penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, masalah penelitian dalam penelitian 

kualitatif cenderung dirancang dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkembang 

sesuai dengan konteks dan situasi yang berkembang serta menggunakan 

pertanyaan terbuka untuk mendapatkan informasi baru. 

Disain yang digunakan pada penelitian kualitatif  adalah grounded theory 

yang menurut Creswell (2008:432) ”merupakan desain yang sistematik”. Desain  

sistematik menggunakan prosedur kualitatif untuk menghasilkan penjelasan suatu 

teori dalam makna yang lebih luas sebagai suatu proses atau tindakan atau 

hubungan tentang isi suatu topik. Pada proses penelitian di bidang pendidikan 

meliputi peristiwa, aktivitas, tindakan, dan hubungan-hubungan yang ditemukan 
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dari awal sampai akhir penelitian. Penerapannya di mulai dari koleksi data, 

identifikasi kategori-kategori, hubungan antar kategori, dan selanjutnya 

membentuk suatu teori yang menjelaskan proses. Jadi dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini menekankan pada penggunaan langkah-langkah analisis melalui 

sistem pengkodean dan selanjutnya dikembangkan sebagai logika paradigma atau 

menghasilkan gambaran suatu teori. Proses pengumpulan data  memerlukan 

partisipasi aktif dari peneliti untuk berinteraksi dengan subjek yang diteliti karena 

dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrumen utama dalam melaksanakan 

penelitian. Dengan demikian, peristiwa yang ada dan perilaku manusia dalam 

penelitian ini berlangsung secara alami. 

 
B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Mengacu kepada pendapat Nasution (1992:43) bahwa ”lokasi penelitian 

menggambarkan pada kondisi sosial yang ditandai oleh adanya tiga unsur, yaitu 

tempat, pelaku, dan kegiatan”. Dengan demikian yang dimaksud dengan lokasi 

penelitian ini yaitu tempat penelitian di SD Santa Ursula Bandung, di bawah 

naungan Yayasan Prasama Bakti, Jl. Bengawan  no. 2, Bandung. Alasan peneliti 

memilih SD Santa Ursula karena : (1) SD Santa Ursula adalah sekolah Katolik 

dan pada umumnya sekolah Katolik dikenal dengan kedisiplinannya, (2) SD Santa 

Ursula mewajibkan peserta didik kelas tiga dan lima untuk mengikuti 

ekstrakurikuler pramuka, (3) peneliti berdomisili di Bandung sehingga diharapkan 

dapat melakukan penelitian secara optimal. 
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2. Subjek Penelitian 

 Populasi penelitian ini adalah peserta didik kelas tiga sampai kelas enam, 

kepala sekolah, guru wali kelas, guru bidang studi, guru bimbingan dan konseling, 

guru pembina pramuka SD Santa Ursula, dan orang tua peserta didik. Peserta 

didik yang dipilih dari kelas tiga sampai kelas enam karena mereka sedang atau 

sudah pernah mengikuti program ekstrakurikuler pramuka yang wajib mereka 

jalani.  

 
C.   Definisi Operasional 

 Agar tidak ada perbedaan pendapat dalam memahami  penelitian ini maka 

ada tiga istilah yang perlu dijelaskan, yaitu arti pembinaan, nilai kedisiplinan, dan 

program ekstrakurikuler pramuka. Ketiga istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Pembinaan 

Dalam bahasa Inggris, pembinaan diartikan sebagai directing. Menurut Hani 

(1997:11), directing sendiri memiliki makna ”adanya komando yang diperlukan 

untuk melihat bahwa kepentingan individu tidak mengganggu kepentingan umum, 

akan tetapi melindungi kepentingan umum“. Pembinaan sendiri berfungsi untuk 

membuat seseorang atau sekelompok orang melakukan tugas sesuai dengan apa 

yang diinginkan agar tujuan bersama tercapai.  

 Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:110), pembinaan 

berasal dari kata bina yang berarti : “mengusahakan lebih baik,  mengupayakan 

agar sedikit lebih maju atau sempurna; membangun, mendirikan perintah Negara”. 

Pembinaan  dapat pula diartikan sebagai “penyempurnaan, proses, cara, perbuatan 
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membina; Pembinaan watak; pembangunan manusia sebagai pribadi dan makluk 

sosial melalui pendidikan, organisasi, pergaulan, ideologi, dan agama”.  Dalam 

penelitian ini, pembinaan yang dimaksudkan adalah upaya yang dilakukan oleh 

pendidik  SD Santa Ursula Bandung untuk membantu peserta didik agar menjadi  

pribadi yang berdisiplin melalui program ekstrakurikuler pramuka sebagai proses 

menjadi manusia yang utuh. 

 
2. Nilai Kedisiplinan 

Yang dimaksud dengan nilai kedisiplinan dalam penelitian ini  adalah upaya 

SD Santa Ursula untuk membantu peserta didik agar memiliki pengendalian diri 

dan sikap mental dalam mengembangkan kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban 

terhadap peraturan dan tata tertib berdasarkan dorongan dan kesadaran yang 

muncul dari dalam hatinya serta dilaksanakan dengan senang hati. Kedisiplinan 

merupakan salah satu nilai moral yang menjadi fokus pengembangan bagi  peserta 

didik selama sekolah di SD Santa Ursula. Oleh karena itu, sekolah mempunyai 

beberapa strategi dalam membina nilai kedisiplinan peserta didik dan salah 

satunya adalah melalui program ekstrakurikuler pramuka yang menjadi fokus 

dalam penelitian ini.    

Menurut Prijodarminto (1992:23), ”nilai-nilai kedisiplinan meliputi 

ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan, dan ketertiban”. Namun mengingat 

subjek penelitian adalan anak SD maka peneliti hanya akan melihat aspek 

kepatuhan, ketaatan, dan ketertiban saja.  Informasi tentang hal tersebut diperoleh 

dari sampel penelitian dengan menggunakan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang disusun oleh peneliti sendiri. Kepatuhan yang dimaksud dalam 
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penelitian ini adalah suka menuruti perintah dan nasehat atau masukan dari orang 

dewasa. Ketaatan yang dimaksud adalah suka mematuhi peraturan atau aturan. 

Sedangkan ketertiban berarti berlaku semestinya, teratur, sopan, rapi. 

 
3. Program Ekstrakurikuler Pramuka 

  Kepramukaan adalah salah satu program kegiatan ekstrakurikuler yang 

dilaksanakan oleh SD Santa Ursula untuk membina peserta didik agar memiliki 

nilai kedisiplinan  melalui  kegiatan yang mengandung pendidikan dengan metode 

yang menyenangkan, menarik, dan dilakukan di alam terbuka di luar jam sekolah. 

Peneliti mencari partisipan dari peserta didik di kelas tiga sampai kelas enam 

karena mereka pernah atau sedang menjadi anggota pramuka yang diwajibkan 

oleh sekolah.  Informasi tentang hal tersebut diperoleh dari sampel penelitian 

dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi yang disusun oleh 

peneliti sendiri. 

 
D. Instrumen Penelitian 

 Sesuai dengan jenis pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif maka peneliti memilih menggunakan dirinya sendiri sebagai human 

instrument sebagai pengumpul data primer. Dalam kedudukannya sebagai 

instrumen utama, maka peneliti dapat menangkap secara utuh situasi yang 

sesungguhnya serta dapat memberikan makna atas apa yang diamatinya itu. 

Pendapat di atas diperkuat oleh Nasution (1992:55-56) yang menyatakan bahwa 

ciri-ciri manusia sebagai instrumen peneliti, yaitu :  

1. peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus  
dan lingkungan yang harus diperkirakan bermakna. 
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2. peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek 
keadaan dan dapat mengumpulkan aneka data sekaligus. 

3. setiap situasi merupakan suatu keseluruhan. Tidak ada  instrumen berupa 
tes atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali 
manusia. 

4. suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami 
dengan pengetahuan semata-mata. Untuk memahaminya, perlu 
merasakannya, menyelaminya berdasarkan penghayatan peneliti. 

5. peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisa data yang diperoleh 
dan menafsirkannya.  

6. hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan 
berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan segera 
menggunakannya sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, 
perubahan, perbaikan, dan penolakan.  

 

E. Proses Pengembangan Instrumen Penelitian 

 Secara garis besar, peneliti akan melakukan wawancara terhadap responden 

untuk mendapatkan gambaran sejauh mana peserta didik yang telah mengikuti 

program ekstrakurikuler pramuka memiliki nilai kedisiplinan. Salah satu indikator 

yang akan dipakai peneliti adalah merujuk pada peraturan sekolah yang dimiliki 

oleh SD Santa Ursula Bandung. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 

wawancara maka peneliti membuat insturmen penelitian sebagai berikut : 

Tabel 3.1 
PENGEMBANGAN INSTRUMEN PENELITIAN 

 
NO RUMUSAN MASALAH PENELITIAN ASPEK-ASPEK YANG 

DITANYAKAN 
1. 

 

 

 

 

 

 

Bagaimana tingkat kedisiplinan peserta 
didik SD Santa Ursula Bandung? 

a. Tingkat kehadiran masuk  
    sekolah. 
b. Tingkat kehadiran tepat  
     waktu. 
c. Mengumpulkan tugas pada  
    waktunya. 
d. Kelengkapan dalam   
     berseragam sekolah. 
e. Sikap dalam menjalankan  
     peraturan sekolah. 
f. Sikap ketika belajar di rumah 
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g. Belajar sesuai dengan jadwal  
     belajar. 
h. Sosialisasi peraturan sekolah. 
i. Pendekatan dalam  
   menerapkan kedisiplinan. 

2. Bagaimana program ekstrakurikuler 
Pramuka yang dilaksanakan di SD Santa 
Ursula Bandung ? 
 

A. Tahap Perencanaan 
1. Pemilihan pembina. 
2. Penyusunan program   
     kegiatan. 
3. Penyusunan jadwal kegiatan. 
4. Sosialisasi program kegiatan. 
 
B. Pelaksanaan 
1. Materi kelas 3 
a. Spiritual. 
b. Pengetahuan kepramukaan. 
c. Budaya daerah. 
d. Kebangsaan. 
e. Kesehatan. 
f. Kedisiplinan. 
g. Psikomotorik. 
2. Materi kelas 5 
a. Wawasan kepramukaan. 
b. P3K. 
c. Baris berbaris. 
d. Tali temali. 
e. Kedisiplinan. 
 
C. Evaluasi 
1. Cara mengevaluasi. 
2. Materi. 
3. Metode. 
4. Media. 
5. Pembina. 
6. Cara menentukan  
    keberhasilan. 

3. Bagaimana peranan program 
ekstrakurikuler Pramuka di SD Santa 
Ursula Bandung dalam membina nilai 
kedisiplinan peserta didik ? 
 
 

A. Strategi Teknis 
1. Jumlah peserta. 
2. Jumlah pembina. 
3. Tingkat kehadiran peserta. 
4. Tingkat kehadiran pembina. 
5. Komitmen peserta terhadap  
    peraturan kepramukaan. 
6. Komitmen pembina terhadap  
    peraturan kepramukaan. 
7. peranan pembina dalam  
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    membina nilai kedisiplinan 
 
B. Program pembentukan  
     disiplin. 
1. Materi kelas 3 
a. Spiritual. 
b. Pengetahuan kepramukaan. 
c. Budaya daerah. 
d. Kebangsaan. 
e. Kesehatan. 
f. Kedisiplinan. 
g. Psikomotorik. 
2. Materi kelas 5 
a. Wawasan kepramukaan. 
b. P3K. 
c. Baris berbaris. 
d. Tali temali. 
e. Kedisiplinan. 

4. Faktor-faktor pendukung dan kendala 
apa yang mempengaruhi program 
ekstrakurikuler pramuka dalam membina 
kedisiplinan di SD Santa Ursula 
Bandung ? 
 

A. Faktor pendukung 
1. Kepala sekolah. 
2. Guru. 
3. Wali kelas. 
4. Pembina pramuka. 
5. Peserta didik. 
6. Orang tua. 
7. Fasilitas. 
8. Lingkungan eksternal 
 
B. Faktor kendala 
1. Kepala sekolah. 
2. Guru. 
3. Wali kelas. 
4. Pembina pramuka. 
5. Peserta didik. 
6. Orang tua. 
7. Fasilitas. 
8. Lingkungan eksternal. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Sebagai instrumen utama, peneliti dalam melakukan penelitian  

menggunakan berbagai teknik pengumpulan data yang akan digunakan selama 

penelitian, yaitu : 

1. Wawancara 

Menurut Nasution, (1992:115) wawancara adalah “suatu bentuk komunikasi 

verbal atau  percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk 

merumuskan buah pikiran serta perasaannya dengan tepat”. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka 

berhubungan dengan program ekstrakurikuler pramuka yang mendukung 

pelaksanaan nilai kedisiplinan secara tatap muka langsung dilakukan oleh peneliti 

terhadap kepala sekolah,  guru wali kelas, guru bidang studi, pembina pramuka, 

peserta didik kelas tiga sampai kelas enam, dan orang tua peserta didik. Proses 

wawancara berlangsung dengan mengunakan pertanyaan terbuka dengan maksud 

pertanyaan-pertanyaan yang disusun oleh peneliti hanya berupa acuan secara garis 

besar.  

Dalam pelaksanaannya, pertanyaan akan digali lebih dalam selama proses 

wawancara berlangsung sehingga akan menghasilkan data secara mendalam dan 

mendapatkan hal-hal yang mungkin belum terjaring melalui observasi. 

Selanjutnya hasil wawancara dianalisis dan disusun kemudian diserahkan kepada 

responden untuk dibaca dan dinilai kesesuaiannya. Hal ini dilakukan sebagai 

pengecek kebenaran hasil wawancara (member check). 
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2. Observasi 

Observasi dilakukan secara terbuka di SD Santa Ursula untuk melihat 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka maupun perilaku peserta didik 

yang menjadi anggota pramuka. Observasi menjadi dasar dari seluruh ilmu 

pengetahuan dan peneliti hanya dapat bekerja apabila terdapat data yaitu fakta 

mengenai dunia nyata yang diperoleh melalui observasi. Tujuan observasi untuk 

memperoleh data mengenai kondisi, kejadian, atau peristiwa dan segala sesuatu 

yang diduga ada kaitannya dengan penelitian dan bermanfaat sebagai dasar dalam 

menganalisa penelitian.  

Melalui observasi, peneliti lebih mampu memahami konteks data dalam 

keseluruhan situasi secara holistik, kemungkinan menemukan sesuatu, dan dapat 

melihat hal-hal yang tidak terungkap melalui wawancara. Selama melakukan 

observasi, yakni mengamati dan mendengar perilaku seseorang, Black dan 

Champion (1999:286) mengatakan bahwa “peneliti tidak boleh melakukan 

manipulasi atau pengendalian namun  mencatat hasil penemuan yang 

memungkinkan atau memenuhi syarat untuk digunakan ke dalam tindakan 

penafsiran analisis”.  

3. Dokumentasi 

 Pengumpulan data melalui studi dokumentasi dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh hal-hal yang berkaitan dengan dokumen resmi di 

sekolah yang berhubungan dengan peraturan-peraturan sekolah, data peserta 

didik, dan progam ekstrakurikuler pramuka. Dokumen tersebut berisi setiap bahan 

tertulis atau film yang akan digunakan sebagai sumber data. Informasi yang 
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terkumpul akan dimanfaatkan untuk menguji dan menafsirkan. Dengan 

mengunakan dokumen yang ada maka selain tidak memerlukan biaya, dokumen 

juga merupakan sumber informasi yang kaya dan berasal dari sumber resmi. 

Dengan demikian, menurut Lincoln dan Guba (1985:276-277) “dokumentasi akan 

banyak menimba pengetahuan yang membantu proses analisa”.  

 
G. Tahap-Tahap Penelitian 

Alwasilah (2009:148) mengemukakan bahwa ada beberapa tahapan yang 

perlu dilakukan dalam  upaya mengumpulkan data dalam sebuah penelitian, yaitu 

“tahap orientasi, eksplorasi, pencatatan data, dan analisa data”. Pada tahap 

orientasi, peneliti melakukan survei di SD Santa Ursula Bandung, melakukan 

dialog dengan kepala sekolah,  guru wali kelas, guru pembina pramuka dan orang 

tua peserta didik. Setelah ditentukan responden penelitian, peneliti mengadakan 

observasi awal dengan melihat ekstrakurikuler pramuka yang dilaksanakan setiap 

hari Jumat siang. Pada tahap ini, peneliti mengurus surat izin penelitian dalam 

rangka menjaga keamanan dan stabilitas sosial di lokasi penelitian. 

Pada tahap eksplorasi, peneliti mulai melakukan kunjungan responden dan  

mengadakan pengamatan permulaan terhadap pelaksanaan tata tertib di sekolah. 

Peneliti  juga melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang lebih kaya. 

Sedangkan pada tahap pencatatan data, peneliti merekam hasil observasi dan 

wawancara yang diperoleh di sekolah. Catatan memuat data penting yang dilihat 

dan ditanyakan sebagai catatan kunci untuk kemudian ditulis ulang dalam rangka 

mengantisipasi kelupaan. Pencatatan data dapat dibedakan dalam dua bentuk 

yakni catatan deskriptif dan catatan reflektif. Catatan deskriptif terdiri dari catatan 
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lapangan, catatan laporan lapangan, dan catatan harian lapangan. Sedangkan 

catatan reflektif berisi catatan tentang hubungan berbagai data, menambahkan ide-

ide, komentar-komentar, membuat kerangka berfikir, menelaah desain dan 

metode, menuliskan hal-hal yang dapat memperjelas data yang rancu, mencatat 

kata-kata kunci, dan selanjutnya didiskusikan dengan teman sejawat atau dosen 

pembimbing. 

Pada tahap analisa data, peneliti menuangkan dalam catatan hasil  

wawancara dan observasi dan selanjutnya data diolah dan dianalisa. Pengolahan 

dan penganalisaan data merupakan upaya menata data menjadi sistematis. Dengan 

penataan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap 

masalah yang sedang diteliti dan upaya memahami maknanya. Analisa data yang 

digunakan adalah analisa data induktif. Strategi yang digunakan untuk 

meningkatkan validitas adalah dengan menggunakan triangulasi (pengumpulan 

data dari individu dan latar dengan menggunakan berbagai metode), member 

checks (mendapat masukan dari responden), dan rich data (data yang kaya 

merujuk pada data yang rinci, lengkap, dan beragam sehingga mengungkapkan 

apa yang sebenarnya terjadi). Semua data dilaporkan secara tertulis dan disusun 

secara sistematis. 

 
H. Analisa Data 

Disain penelitian ini adalah grounded theory sehingga ”menekankan 

penggunaan langkah-langkah analisa data yaitu pengkodean terbuka, pengkodean 

berporos/ bersumbu, dan pengkodean selektif yang selanjutnya dikembangkan 

logika paradigma atau gambaran suatu teori” (Creswell, 2008:434). Pengkodean 
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terbuka merupakan pengkategorian awal tentang fenomena dari penggalan-

penggalan informasi. Dasar dari kagetori ini adalah seluruh koleksi data, seperti 

wawancara, observasi, dan catatan penelitian dan selanjutnya peneliti 

mengidentifikasi kategori-kategori dan sub kategori-kategori penelitian.  

Dalam pengkodean ini, peneliti akan mengajukan dua pemikiran baru yaitu 

memberikan lebih detil tentang beberapa kategori, menunjukkan adanya suatu 

kesatuan kondisi tempat dan data serta menampilkan adanya perbedaan yang 

besar dalam kesatuan tersebut. Sedangkan pengkodean berporos merupakan pusat 

dari proses melakukan penelitian. Setelah peneliti mengidentifikasi kategori-

kategori dan sub kategori-kategori penelitian yang dilakukan pada tahap 

pengkodean terbuka, selanjutnya menghubungkan dengan kategori-kategori 

lainnya. Pengkodean selektif merupakan proses menulis rangkaian kata-kata yang 

saling berhubungan yaitu hubungan antara kategori-kategori dan catatan tentang 

ide-ide suatu teori yang dituangkan dalam suatu cerita. Peneliti dapat menelaah 

bagaimana beberapa faktor mempengaruhi fenomena penting yang digunakan 

sebagai strategi khusus untuk memperoleh beberapa hasil.  

 Secara spesifik dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa 

data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:16-18). Ada tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu ”reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan”. Langkah-langkah analisa ditunjukkan secara jelas pada 

gambar berikut ini : 
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Gambar 3.1. Komponen – Komponen Analisa Data 

              (Miles dan Huberman, 1992:20) 

 

Peneliti dalam melakukan analisa data bergerak dalam  proses siklus di atas 

selama melakukan pengumpulan data dan selanjutnya bergerak bolak balik 

diantara kegiatan ”penyajian data, reduksi, dan  penarikan kesimpulan” seperti 

yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman (1992:21). 

Pada proses penyajian data, peneliti akan memperhatikan data yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dan dalam penelitian kualitatif biasa 

menggunakan teks yang bersifat naratif”. Pada proses reduksi data, informasi 

yang telah diperoleh dari lapangan disajikan secara jelas dan singkat. Penyajian 

data pertama kali dilakukan bagian demi bagian, kemudian dalam bentuk tabulasi. 

Selanjutnya disajikan dalam bentuk deskripsi dan interpretasi sesuai dengan data 

yang diperoleh dari lapangan. 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 

Pengumpulan     
          data 

  Reduksi  

      data 

     Kesimpulan:     

      Penarikan/ 

       verifikasi 

Penyajian   

    data 
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jelas dan mempermudah peneliti untuk menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan akhir dapat 

ditarik dan diverifikasi. 

  Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan langkah untuk mencari makna 

dari data yang dikumpulkan. Kesimpulan ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan 

singkat agar mudah dipahami dengan mengacu kepada tujuan penelitian yang 

telah ditetapkan. Proses analisa data berlangsung terus-menerus selama kegiatan 

penelitian dilakukan. Untuk mencapai pada suatu kesimpulan, peneliti berusaha 

mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dan menggali informasi yang lebih 

mendalam. Kesimpulan yang sudah dirumuskan masih harus terus diverifikasikan 

secara berulang dan bertahap hingga dapat dirumuskan menjadi kesimpulan akhir. 


