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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Metode dan Teknik Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif, dimana pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian 

yang secara primer menggunakan paradigma postpostivist dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan (seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi pada variabel, 

hipotesis, dan pertanyaan spesifik, menggunakan pengukuran dan observasi serta 

pengujian teori), menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survey 

yang memerlukan data statistik.  

Metode kuantitatif adalah ilmu dan seni yang berkaitan dengan tata cara 

(metode) pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil analisis untuk 

mendapatkan informasi guna penarikan kesimpulan dan pengambilan keputusan. 

(Tuban, 1972 dalam Solimun, 2001).  

Mengacu pada tahapan-tahapan pendekatan metode analisis kuantitatif di 

atas, penting untuk direnungkan dan diingat bahwa pemilihan teknik kuantitatif 

yang relevan sangat tergantung dari apa problem dan tujuan yang hendak dicapai.  

Metode penelitian sangat dibutuhkan dalam sebuah penelitian karena dalam 

metode penelitian ditemukan cara-cara bagaimana objek penelitian hendak 

diketahui dan diamati sehingga menghasilkan data-data yang tepat sesuai dengan 

tujuan penelitian. Oleh karena itu seorang peneliti harus pandai dalam memilih 

sebuah metode yang tepat, karena tepat atau tidaknya sebuah metode penelitian 

akan valid atau tidaknya sebuah penelitian. Suatu metodologi penelitian ini 

menggunakan metode kuantitatif yang berupa angket yang didukung dengan 

wawancara untuk mengkaji persepsi mahasiswa tentang pentingnya Ideologi 

Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.   
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Ciri-ciri pendekatan kuantitatif  ialah : 

1. Penelitian kuantatif dilakukan untuk mengukur satu atau lebih variabel 

penelitian. Lebih dari itu penelitian kuantitatif dilakukan untuk mengukur 

hubungan (korelasi,pengaruh) antara dua variabel atau lebih. 

2. Penelitian kuantitatif permasalahan penelitiannya adalah menanyakan 

tentang tingkat pengaruh atau keeratan hubungan antar dua variabel atau 

lebih, sedang penelitian kualitatif menanyakan tentang cerita detail dari kata-

kata kunci. 

3. Penelitian kuantitatif dilakukan untuk menguji teori (retest) yang sudah ada 

yang dipilih peneliti, sedang penelitian kualitatif ingin menemukan konsep 

atau hubungan antarkonsep (teori) dengan ungkapan lain penelitian kualitatif 

ingin menemukan teori. 

B. Variabel Penelitian  

Variabel dapat diartikan sebagai cirri individu, objek, gejala, peristiwa yang 

dapat diukur secara kualitatif dan kuantitatif (Sudjana, 1995: 23). Sedangkan hasil 

dari pengukuran suatu variabel bisa konstan atau tetap dan bisa juga berubah-

ubah. Sedangkan Suharsimi Arikunto (1992: 99) mengatakan bahwa variabel 

merupakan „gejala yang bervariasi yang menjadi objek penelitian‟. 

Dalam penelitian ini, penulis hanya menentukan satu variabel yaitu Persepsi 

Mahasiswa tentang Implementasi Pancasila. 

Adapun indikator variabel, yaitu: 

a. Pemahaman nilai-nilai Pancasila 

 Mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila 

 Memaknai arti penting sila-sila dalam Pancasila 

 Memahami nilai-nilai Pancasila dalam segala aspek kehidupan 

b. Persepsi mahasiswa tentang implementasi Pancasila saat ini 

 Bidang sosial budaya 

 Bidang ekonomi 
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 Bidang hukum 

 Bidang politik 

 Bidang pertahanan dan keamanan 

c. Bentuk implementasi Pancasila yang dilakukan oleh mahasiswa 

 Implementasi sesuai sila ke-1 

 Implementasi sesuai sila ke-2 

 Implementasi sesuai sila ke-3 

 Implementasi sesuai sila ke-4 

 Implementasi sesuai sila ke-5 

d. Solusi untuk meningkatkan pemahaman dan pengimplementasian Pancasila 

di kalangan mahasiswa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

 Aktualisasi Pancasila 

 Atensi terhadap Pancasila 

 Komprehensi terhadap Pancasila 

 Akseptasi dan retensi pada Pancasila 

 Aksi yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila 

 

C. Lokasi dan Sampel Penelitian  

1. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian berada di beberapa tempat, yaitu: 

a. Kampus Universitas Pendidikan Indonesia yang terletak di Jalan 

Dr. Setiabudhi No. 229, Bandung. 

b. Kampus Institut Teknologi Bandung yang terletak di Jalan 

Ganesha No. 10, Bandung. 

c. Kampus Universitas Komputer Indonesia yang terletak di Jalan 

Dipati Ukur No. 114-116, Bandung. 

d. Kampus Universitas Widyatama yang terletak di Jalan Cikutra No. 

204, Bandung. 

Pertimbangan penulis dalam memilih lokasi penelitian yaitu 

berdasarkan ranking Perguruan Tinggi di Bandung, dengan mengambil dua 
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Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki peringkat teratas di Bandung dan 

dua Perguruan Tinggi Swasta yang juga sama memiliki peringkat teratas di 

Bandung. (Sumber: http://www.4icu.org/id/) 

2. Sampel Penelitian 

Sampel adalah sebagian dari populasi, sedangkan menurut Arikunto 

(2006: 131) “sampel penelitian adalah sebagian atau wakil populasi yang 

diteliti.” Dengan demikian, sampel  penelitian merupakan sebagaian dari 

keseluruhan populasi penelitian. 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan hasil dari 

teknik multistage cluster sampling, populasi dari cluster merupakan 

subpopulasi dari total populasi. Teknik pengclusteran yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah dengan tiga tahap, yaitu tahap:  

Pertama, menentukan Perguruan Tinggi berdasarkan rangking 2 

tertinggi negeri dan 2 tertinggi swasta di Bandung. Kedua, yaitu menentukan 

mahasiswa berdasarkan jumlah mahasiswa angkatan 2012 di tiap-tiap 

Perguruan Tinggi dengan masing-masing jumlah mahasiswa angkatan 2012 

yaitu UPI 6328 orang, ITB 3325 orang, Unikom 3419 dan Universitas 

Widyatama 4938 orang, lalu mendata mahasiswa yang sedang atau telah 

mengontrak mata kulian Pendidikan Kewarganegaraan. Ketiga, yaitu 

menentukan mahasiswa di tiap fakultas dalam Perguruan Tinggi yang 

bersangkutan yang dipilih secara random.  

Penentuan besarnya  sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan rumus Slovin, yaitu: 

 

 

 

 

 

http://www.4icu.org/id/
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Rumus 3.1 

Rumus Slovin 

 

 

 

 

Keterangan: 

n    = Ukuran sampel keseluruhan 

N    = Ukuran Populasi 

e    = Bound of Error 

(Arikunto, 2006: 116) 

 

Adapun hasil perhitungan dalam menentukan sampel minimal dengan 

menetapkan presisi sebanyak 10% (0,1) adalah sebagai berikut: 

  
 

      
 

  
     

              
 

  
     

     
 

   99,44781  Maka dibulatkan menjadi 100 responden. 

Setelah diketahui hasil penghitungan berdasarkan rumus Slovin tersebut. 

Maka jumlah sampel pada penelitian ini adalah 100 orang. Sedangkan untuk 

proporsi sampel untuk masing-masing cluster jika dihitung secara proporsional 

maka akan menggunakan rumus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

n = 
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Rumus 3.2 

Rumus Proporsional 

 (Arikunto, 2006: 117) 

 

 

Keterangan: 

ni = Jumlah sampel untuk setiap cluster/perguruan tinggi 

n = Jumlah sampel seluruhnya 

Ni = Jumlah populasi setiap  cluster/perguruan tinggi 

N = Jumlah populasi seluruhnya 

Dengan menggunakan rumus tersebut, maka proporsi sampel untuk setiap 

cluster/perguruan tinggi adalah diungkapkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel 3.1 

Proporsi  Sampel untuk Setiap Cluster/Perguruan Tinggi 

 

Cluster/Perguruan Tinggi Jumlah Sampel Pembulatan 

Institut Teknologi Bandung 3325/18010 x 100 = 18,46 19 

Universitas Pendidikan Indonesia 6328/18010 x 100 = 35,13 35 

Universitas Komputer Indonesia 3419/18010 x 100 = 18,98 19 

Universitas Widyatama 4938/18010 x 100 = 27,41 27 

Jumlah   100 Orang 

Sumber: Diolah Peneliti  2012 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam pembuatan laporan ini menggunakan data 

kuantitatif, data kuanitatif yaitu persepsi mahasiswa tentang pentingnya ideologi 

Pancasila dalam terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. 

ni = Ni/N.n 
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Data yang terkumpul akan diolah sebagai berikut: pengolahan data untuk 

mengukur seberapa penting ideologi Pancasila terhadap kehidupan berbangsa dan 

bernegara menurut para mahasiswa diolah secara kuantitatif, langsung 

meyebarkan angket dengan pertanyaan yang telah di validkan terlebih dahulu. 

Tingkat keterkaitan antara ideologi Pancasila terhapap kehidupan berbangsa dan 

bernegara dinyatakan dalam bentuk persentase yang ditentukan dengan 

persamaan. 

Teknik pengumpulan data tersebut diperoleh dari : 

1. Angket 

Pengolahan data angket dilakukan dengan cara prosentase. Data yang 

ada dihitung jumlah Frekwensinya, kemudian di prosentasikan oleh 

Muhamad Ali yang dikutip oleh Dian Rahmawati (2006: 58) yaitu:  

P = 
 

 
 x100 %  

Keterangan :  

P  = Presentase Jawaban 

F  = Frekwensi Jawaban 

N  = Jumlah Responden  

100%  = Bilangan Konstan (Tetap) 

 

Setelah itu data ditafsirkan dengan menggunakan ukuran yang 

dikemukakan oleh Suryadi (1987: 20) yaitu :  

0%    =  ditafsirkan tidak ada  

1% - 24% =  ditafsirkan sebagian kecil  

25% - 49%     =  ditafsirkan hampir setengahnya  

50%       =  ditafsirkan setengahnya 

51% - 74% = ditafsirkan sebagian besar 

75% - 99% = ditafsirkan hampir seluruhnya  

100%  = ditafsirkan seluruhnya 
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data atau 

informasi dengan berkomunikasi dimana komunikasi tersebut dilakukan 

dengan cara dialog secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. 

Wawancara ini dilakukan sebagai tambahan juga data pendukung untuk 

memperkuat dan memperjelas persepsi mahasiswa sebagai subjek 

penelitian. 

Wawancara dilakukan kepada 8 informan, informan 1 dan 2 adalah 

mahasiswa ITB, informan 3 dan 4 mahasiswa UPI, informan 5 dan 6 

adalah mahasiswa Unikom dan informan 7 dan 8 adalah mahasiswa 

Universitas Widyatama. 

3. Studi kepustakaan 

Teknik ini dilakukan dengan cara membaca, memperoleh buku-buku, dan 

sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data teoritis yang sekiranya dapat 

mendukung kebenaran data yang diperoleh melalui penelitian. 

 

E. Uji Coba Instrumen Angket 

Sebelum tes ini digunakan untuk memperoleh data, tes tulis ini diujicobakan 

terlebih dahulu kepada mahasiswa lainnya. Kemudian soal tes tersebut diolah 

untuk menentukan validitas butir soal, reliabilitas, daya pembeda butir soal, dan 

indeks kesukaran butir soal. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui soal manakah 

yang layak dijadikan instrumen penelitian. 

a. Validitas Butir Soal 

“Suatu item soal dapat dikatakan valid apabila mempunyai dukungan 

yang menyebabkan tinggi rendahnya skor total” (Arikunto, 1995:72). 

Dengan kata lain, sebuah butir soal memiliki validitas bila ia memiliki 

kesejajaran atau korelasi positif dengan skor total, sehingga dari validitas 

suatu perangkat tes dapat diselidiki lebih lanjut butir-butir soal yang 
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mendukung dan tidak mendukung. Teknik yang digunakan untuk menguji 

validitas butir soal dilakukan dengan menggunakan rumus, yaitu: 

  

  

       (Arikunto,  1995: 69) 

 Dengan: 

X  = skor butir soal 

Y  = skor total tiap butir soal 

N  = jumlah subjek 

rxy = koefisien variabel 

 

Besarnya koefisien yang didapatkan dari hasil perhitungan, selanjutnya diuji 

dengan uji t untuk mencari thitung dengan rumus: 

    

     

   (Sudjana, 1996: 377) 

Harga t hitung di atas dikonsultasikan dengan tabel distribusi t. Apabila thitung > 

ttabel, maka soal tersebut dinyatakan valid. 

b. Reliabilitas Butir Soal 

Uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

penghitungan dengan bantuan Microsoft Excel 2007 pada Operating System 

Windows 7. Dengan melakukan penghitungan reliabilitas (data terlampir) 

diperoleh hasil bahwa nilai reliabilitas adalah sebesar 0,845. 

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa 
r
hitung > 

r
tabel (0,859> 0,845) 

maka alat pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dinyatakan tepat dan 
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akurat untuk digunakan, sehingga instrumen yang digunakan dalam pra 

penelitian ini dinyatakan reliabel. 

 

F. Tahap Penelitian 

Adapun beberapa tahap yang penulis tempuh dalam pelaksanaan dari 

penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Penentuan judul,  

b. Penentuan rumusan masalah,  

c. Penentuan lokasi dan sampel,  

d. Perumusan instrumen dan angket,  

e. Penyebaran angket dan  melakukan wawancara,  

f. Pengolahan data,  

g. Penarikan kesimpulan.  

 

G. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Adapun tahapan dari pelaksanaan penelitian yang kami tempuh adalah 

sebagai berikut: 

a. Penyebaran angket dan wawancara   

Penyebaran angket dilakukan kepada tiap universitas yang masing-masing  

sebanyak 3 orang, sehingga berjumlah 12 orang. 

 

b. Pengolahan data  

Setelah angket diisi oleh responden, lalu dihimpun dan di olah oleh 

peneliti menggunakan Microsoft Excel 2007 dengan Operating System 

Windows 7 dan hasil tersebut kemudian di analisis, apakah hasil persepsi 

mahasiswa tentang implementasi Pancasila tersebut. 
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c. Penarikan kesimpulan. 

Setelah semua rumusan masalah telah terjawab, dan jawaban tersebut 

bersumber dari penelitian, dan studi pustaka maka, ditarik kesimpulan. 

 


