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BAB III 

METODE  PENELITIAN 

 

3.1.  Desain Penelitian 

Menurut Sugiyono (2005, hlm. 1) penelitian kualitatif adalah pendekatan 

penelitian yang digunakan pada objek yang alamiah, yang lebih menekankan makna 

daripada generalisasi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Sejalan dengan 

pernyataan Sugiyono tersebut, dimana dalam penelitian ini peneliti bermaksud 

mengkonsepsi dan mempelajari makna dari nilai-nilai yang terbentuk dalam proses 

pendidikan melalui pengasuhan secara alamiah dan mengkaji makna tersebut secara 

mendalam sehingga dari penelitian ini dapat dirumuskan konsep baru tentang 

pengasuhan dan mampu memprediksi mengapa terbentuknya suatu karakter, sikap 

dan perilaku tertentu dari peserta didik melalui pengasuhan. Penelitian kualitatif lebih 

berusaha memahami dan menafsirkan makna dari pendapat dan perilaku yang 

ditampilkan manusia dalam suatu situasi  menurut perspektif peneliti sendiri (Bogdan 

dan Biklen, 1982,hlm. 31). 

Selain itu, penelitan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif karena 

bertujuan untuk menggali dimensi pendidikan karakter melalui sistem pengasuhan  

sebagai upaya membina praja agar berkepribadian utuh. Dengan pendekatan ini 

peneliti meneliti gejala dan kebiasaan serta pengalaman-pengalaman dilapangan 

berkaitan dengan kegiatan pembinaan karakter di IPDN melalui sistem pengasuhan. 

Untuk menemukan pola pembinaan karakter peserta didik , sehingga  memperoleh 

pemahaman makna serta menemukan konsep dalam mewujudkan manusia seutuhnya. 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Faisal (1990, hlm. 24) bahwa penelitian 

kualitatif adalah sebuah pendekatan penelitian dalam kontek permasalahan fenomena 

sosial, budaya dan tingkah laku manusia.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena mengkaji suatu 

perilaku manusia yang digambarkan melalui kata-kata. Penelitian kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
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lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2000, hlm. 3). 

Penelitian ini adalah sebuah penelitian kualitatif berkaitan dengan proses pengasuhan 

yang merupakan wahana pendidikan karakter meliputi pengembangan pemahaman 

dan internalisasi nilai karakter kepada praja serta upaya untuk menciptakan kondisi 

yang mewujudkan terbinanya praja yang mempunyai kepribadian yang utuh. Menurut 

Ary dkk (2010) sebuah penelitian kualitatif tidak lepas kaitannya dengan persoalan 

kontek dan makna.  

Dalam penelitian ini kontek masalah yaitu pengasuhan praja yang diterapkan 

dalam proses pendidikan di IPDN. Sedangkan makna yang menjadi fokus perhatian 

dalam penelitian ini adalah nilai-nilai karakter yang tertanam dalam pembinaan praja 

melalui pengasuhan yang bisa membentuk praja menjadi manusia seutuhnya. 

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan suatu 

pendekatan yang menekankan pada kajian interpretatif data hasil penelitian dan tidak 

menggunakan kuantifikasi atau perhitungan statistik (Strauss dan Corbin, 2009, hlm. 

4). Pengertian lebih lanjut mengenai penelitian kualitatif sebagai berikut :  

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on distinct 

methodological traditions of inquiry that explore a social or human problem. 

The researcher builds a complex, holistic picture, analyzes words, reports 

detailed views of informants, and conducts the study in a natural setting 

(Creswell, 1994, hlm. 15) 

 

Kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses 

penelitian untuk memahami berdasarkan tradisi metodologi penelitian tertentu dengan 

cara menyelidiki masalah sosial atau manusia. Peneliti membuat gambaran kompleks 

bersifat holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para 

informan secara rinci, dan melakukan penelitian dalam situasi alamiah. Dalam 

penelitian kualitatif, instrumen utama dalam penelitian adalah penulis sendiri yang 

terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan 

wawancara. Bagi peneliti kualitatif manusia adalah instrumen utama bagi keseluruhan 

proses penelitian. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, 

analisis, penafsir, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor penelitiannya (Moleong, 
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2000, hlm.132). Dengan demikian penulis lebih leluasa dalam mencari informasi dan 

data yang terperinci dari subjek penelitian tentang berbagai hal yang diperlukan 

dalam penelitian yang sedang dilaksanakan.  

Pendekatan penelitian ini adalah dengan metode grounded theory yang 

menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan konsep atau teori 

dasar, yang disusun secara induktif, tentang suatu fenomena, karena bertujuan untuk 

menemukan konsep, dalil, pendekatan atau teori baru berdasarkan hasil penelitian 

yang telah dilakukan (Strauss dan Corbin, 2003, hlm.12 ). Temuan penelitiannya 

merupakan rumusan tentang realitas yang diteliti, bukan sekedar sederet angka atau 

sejumlah tema yang kurang berkaitan. Melalui metodologi ini, tidak hanya dihasilkan 

konsep-konsep dan hubungan antar konsep, namun juga dilakukan pengujian 

sementara terhadap konsep ini. Tujuan metode grounded research adalah menyusun 

teori atau konsep yang sesuai, dan menjelaskan tentang bidang yang diteliti. 

Makna yang terkandung dalam grounded adalah konsep yang diperoleh secara 

induktif dari penelitian tentang fenomena yang dijelaskan. Penelitian grounded  

memberikan peluang sangat besar untuk menemukan konsep baru, disusun dan 

dibuktikan melalui pengumpulan data yang sistematis, dan analisis data yang 

berkenaan dengan fenomena itu. Pengumpulan data, analisis data, dan teori saling 

terkait dalam hubungan timbal balik. Peneliti tidak memulai penyelidikan dengan 

pegangan pada suatu teori tertentu lalu membuktikannya, melainkan dengan 

pegangan pada suatu bidang kajian dan hal-hal yang terkait dengan bidang tersebut 

(Strauss dan Corbin, 2003, hlm. 10-11).  

Penelitian grounded memiliki tiga macam sistem pengkodean, yakni open 

coding, axial coding, dan selective coding (Straus dan Corbin, 2003, hlm.51-54; 

Creswell, 1998:57). Dalam penelitian ini, sistem pengkodean yang digunakan adalah 

pemberian kode secara terbuka (open coding) dengan urutan langkah-langkah 

sebagaimana dikemukakan Straus dan Corbin (2003, hlm 57-71) sebagai berikut: 

pelabelan fenomena, penemuan kategori, penamaan kategori, penyusunan kategori, 

memilih pengkodean yang digunakan, menyajikan data, dan membuat interpretasi. 
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Selanjutnya langkah-langkah tersebut diuraikan sebagai berikut : dalam langkah 

pelabelan fenomena sebagai langkah awal analisis data, peneliti dituntut untuk peka 

dengan pengenalan konsep-konsep atau konseptualisasi data dengan memberi nama 

kegiatan/aktivitas informan yang dilakukan selama diamati, ditanya, ataupun 

diwawancarai.  

Setelah konseptualisasi data, selanjutnya adalah penemuan kategori. Pada 

langkah ini, konsep-konsep dikategorikan, dikelompokkan berdasarkan persamaan-

persamaannya. Karena itu, langkah ini sering pula disebut ”pengkategorian” 

berdasarkan jumlah pengelompokkannya. Setelah pengkategorian konsep, penulis 

memberikan nama terhadap kategori-kategori yang relevan dengan data yang 

diperoleh, dan menyusun kategori yang ada berdasarkan sifat masing-masing kategori 

sebagai atribut dari suatu kategori. Langkah selanjutnya adalah memilih pengkodean 

yang digunakan. Dalam hal ini, peneliti memilih pengkodean terbuka, artinya semua 

fenomena diidentifikasi terlebih dahulu tanpa memandang jenis, sifat, dan 

substansinya. Setelah itu peneliti dapat memulai menganalisis data baik dengan 

analisis baris per baris yang memerlukan pengujian frase per frase bahkan kata demi 

kata secara rinci. Cara kedua dapat dilakukan dengan paragraf, dimana tujuannya 

untuk memahami makna yang terkandung dari paragraf itu. Langkah terakhir adalah 

menyajikan data dan membuat interpretasi. Pada langkah ini peneliti menyajikan data 

yang sedapat mungkin mudah dipahami oleh pembaca, sehingga alur berpikir peneliti 

dapat diikuti pembaca. Akhirnya, peneliti berusaha menemukan suatu jawaban dari 

interpretasi yang peneliti lakukan sebagai grounded dari data lapangan.  

Penelitian ini mempelajari fenomena pengasuhan dalam pembinaan praja, 

nilai apa yang terbentuk dari aktivitas, proses perubahan nilai, perubahan yang terjadi 

dan dampak dari pembinaan karakter praja. Penelitian ini termasuk tipe penelitian 

grounded, hal ini mengacu pada penjelasan yang dikemukakan oleh Ary dkk (2010) 

tentang tipe-tipe penelitian kualitatif. Alasan utama bahwa penelitian ini termasuk 

kepada penelitian grounded, karena fenomena yang dikaji berdasarkan data lapangan, 

dianalisis secara induktif, yaitu melalui pengamatan terhadap proses pendidikan 
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karakter melalui pengasuhan praja sehingga ditemukan sejumlah konsep atau 

fenomena saling terkait. 

 

3.2. Partisipan dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di IPDN Jatinangor, karena di IPDN terdapat sistem 

pendidikan yang holistik yaitu pendidikan tritunggal terpadu yang terdiri dari tiga 

pendekatan yaitu melalui pengajaran, pelatihan dan pengasuhan yang masing-masing 

mempunyai kurikulum tersendiri. Pengajaran dilakukan untuk membentuk 

kecerdasan kognitif, pelatihan dilakukan untuk membentuk kecerdasan psikomotorik 

sedangkan penelitian ini difokuskan pada pengasuhan yang bertujuan untuk mendidik 

praja dan membina karakter praja agar cerdas secara afektifnya.  

Penelitian kualitatif tidak mengenal sampel yang ditentukan berdasarkan 

penghitungan secara kuantitatif, akan tetapi lebih kepada hal apa yang ingin dikaji 

oleh peneliti.  Karena itu dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan adalah 

secara sengaja atau purposive sampling, yang terpenting adalah bagaimana 

menentukan informan kunci (key informan) yakni pihak-pihak yang dianggap dapat 

memberikan informasi berkenaan dengan tujuan yang hendak dicapai atau situasi 

sosial tertentu yang syarat dengan informasi sesuai dengan fokus penelitian. 

Sebagai sampel dalam penelitian ini hanyalah sumber yang dapat memberikan 

informasi. Sampel dalam penelitian ini berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang 

diobservasi. Sering sampel dipilih secara “purposive” bertalian dengan purpose atau 

tujuan tertentu. Sering pula responden diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat 

memberikan informasi kemudian responden ini diminta pula menunjuk orang lain dan 

seterusnya. Cara ini lazim disebut “snowball sampling” yang dilakukan secara serial 

atau berurutan (Nasution, 1996, hlm 32). Sekaitan dengan itu, maka yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini adalah : praja, pengasuh asrama, kepala bagian 

pengasuhan, dosen dan pelatih. Melalui pemilihan subjek tersebut diharapkan dapat 

ditemukan sejumlah informasi pendalaman berkaitan dengan tujuan penelitian. 
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3.3.   Pengumpulan Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini pada dasarnya berupa reaksi 

pengasuh dan  reaksi praja meliputi reaksi spontan dan alamiah yang diperoleh pada 

saat berada dikampus dengan segenap aktivitasnya, respon tertulis, dan respon yang 

diberikan melalui proses tanya jawab atau wawancara. Karena pengumpulan data 

yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti sendiri, maka peneliti 

bertindak sebagai instrumen pengumpul data dengan cara melakukan pengamatan 

secara langsung dan seksama terhadap setiap respon praja dan pengasuh. 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara 

dan teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun bukan manusia. 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dan informasi yang digunakan adalah 

teknik pengumpulan data kualitatif, yang meliputi wawancara, observasi, studi 

dokumentasi dan studi literatur. 

Observasi yaitu pengamatan yang meliputi kegiatan pemusatan perhatian 

terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera. Dalam hal ini, peneliti 

datang kelokasi penelitian berulang kali selama satu tahun masa penelitian dan berada 

dilapangan membaur dengan objek yang diteliti sehingga diperoleh data yang 

diperlukan secara lebih meyakinkan keobyektivitasannya. Objek yang diamati adalah 

berupa aktivitas keseharian praja  dalam melaksanakan kegiatan pengasuhan yang 

sudah ditetapkan oleh lembaga, pembinaan praja melalui pengasuhan oleh para 

pengasuh, keaadaan lingkungan serta sarana prasarana tempat praja di didik dengan 

program pengasuhan.  

Observasi dilakukan oleh pengamat dengan menggunakan instrumen 

pengamatan maupun tanpa instrumen pengamatan (Arikunto, 1998, hlm. 129). 

Pengamatan memungkinkan peneliti merasakan apa yang dirasakan dan dihayati oleh 

subjek sehingga memungkinkan pula peneliti menjadi sumber data. Keberadaan 

peneliti secara langsung di lapangan dapat memberikan kesempatan yang luas untuk 

mengumpulkan data yang dijadikan dasar untuk mendapatkan data yang akurat. Data 
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observasi diharapkan lebih faktual mengenai situasi dan kondisi kegiatan penelitian di 

lapangan. Manfaat data observasi adalah sebagai berikut:  

1) dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks data 

dalam keseluruhan situasi, jadi dapat memperoleh pandangan yang 

holistik atau menyeluruh,  

2) pengalaman langsung membuat peneliti menggunakan pendekatan 

induktif, jadi tidak dapat dipengaruhi oleh konsep-konsep atau 

pandangan sebelumnya, dimana pendekatan induktif membuka 

kemungkinan melakukan penemuan atau discovery,  

3) peneliti dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang tidak diamati orang 

lain, khususnya orang yang berada dalam lingkungan itu, karena telah 

dianggap “biasa” dan karena itu tidak akan terungkapkan dalam 

wawancara, 

4)  peneliti dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif 

atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga,  

5) peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi responden sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif,  

6) di lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan, tetapi 

juga akan  memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya merasakan situasi 

sosial (Patton dalam Nasution, 1996, hlm. 59).  

 

Wawancara adalah cara untuk menggali informasi, pemikiran, gagasan, sikap 

dan pengalaman narasumber. Wawancara tatap muka dilakukan secara langsung 

antara peneliti dan narasumber secara dialogis, tanya jawab, diskusi dan melalui cara 

lain yang dapat memungkinkan diperolehnya informasi yang diperlukan.Wawancara 

adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interview) memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000, hlm. 135). 
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Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang utama 

untuk mendeskripsikan pengalaman informan. Wawancara dilakukan untuk 

memperoleh data terkait : (1) profil IPDN sebagai gambaran umum lokasi penelitian; 

(2) pola pengasuhan (metode dan tahapan pengasuhan, kurikulum dan peraturan 

kehidupan praja); (3) aktivitas kegiatan keseharian praja; (4) Dampak pengasuhan 

bagi praja. Wawancara dilakukan kepada 10 orang pengasuh sebagai pembina praja 

dan terhadap 12 orang praja serta 5 pimpinan dan 5 orang dosen dan pelatih.  

Tujuan daripada wawancara adalah untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya, yaitu hal-hal yang tidak 

dapat kita ketahui melalui observasi  (Nasution, 1996, hlm. 73). Melalui wawancara 

secara mendalam diharapkan dapat diperoleh bentuk-bentuk informasi dari semua 

responden dengan bentuk dan ciri yang khas pada setiap responden. Wawancara 

mendalam bersifat luwes, susunan pertanyaan dan kata-kata dalam setiap pertanyaan 

dapat diubah saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat 

pendidikan, dan sebagainya) responden yang dihadapi. Metode ini memungkinkan 

pihak yang diwawancarai diberi kebebasan untuk menggunakan istilah-istilah 

(kosakata) yang lazim digunakan oleh pihak yang diwawancarai, sehingga proses 

wawancara tidak kaku (Mulyana, 2002, hlm. 181). 

Kajian dokumentasi merupakan cara untuk menggali, mengkaji, dan 

mempelajari sumber-sumber tertulis baik dalam bentuk laporan penelitian, makalah, 

jurnal, kliping media massa, dan dokumen negara yang berkaitan dengan masalah 

penelitian. 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.  Kajian dokumentasi merupakan salah satu 

cara mmperoleh data dari catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto,1998, hlm. 236). Dalam kontek 

penelitian ini peneliti berusaha menemukan data-data yang berupa dokumen IPDN, 

terkait profil IPDN yaitu tentang sejarah IPDN, lambang, sistem pendidikan, sarana 
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prasarana yang tersedia, kurikulum, peraturan-peraturan yang terkait dengan 

pengasuhan, dll. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat kisi-kisi instrumen penelitian pada 

tabel 3.1 berikut : 

 

 

 

Tabel 3.1 

Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

 

No Rumusan Masalah Jenis Data Sumber 

Data 

Teknik 

Pengum-

pulan Data 

Rancangan 

Analisis Data 

1 2 3 4 5 6 

1 Bagaimanakah 

Profil IPDN 

sebagai lokasi 

penelitian 

pendidikan 

karakter? 

a. Sejarah IPDN 

b. Visi, misi dan 

tujuan IPDN 

c. Lambang IPDN 

d. Sarana&prasaran 

e. Sistim Pendidikan  

 

Data 

Primer & 

sekunder 

Dokumen 

Wawancara 

Analisis data 

kualitatif 

Reduksi data, 

display data,  

verifikasi 

2 Bagaimanakah 

kontruksi konsep 

manusia utuh dari 

pola pendidikan 

karakter melalui  

pengasuhan ? 

a. Tahapan 

pengasuhan 

b. Kurikulum 

pengasuhan 

c. Azaz pengasuhan 

d. Metode 

pengasuhan 

e. Peraturan 

kehidupan praja 

 

Data 

Primer 

 

Dokumen 

Wawancara 

 

Analisis data 

kualtatif : 

Reduksi data, 

display data, 

verifikasi 

 

3 Bagaimana 

kontruksi konsep 

manusia utuh dari 

aktivitas 

pendidikan 

karakter melalui 

pengasuhan ? 

a. Aktifitas praja  

b. Keg eskul 

c. Aktifitas 

pengasuh 

d. Karakter yang 

diharapkan dari 

proses 

pengasuhan 

 

Data 

Primer & 

sekunder 

 

 

Observasi 

Wawancara 

Analisis data 

kualitatif  

Reduksi data, 

display data,  

verifikasi 

4 Nilai-nilai 

kemanusiaan apa 

sajakah yang 

a. Nilai karakter 

yang muncul 

b. Kesesuaiannya 

 

Data 

Primer & 

Observasi 

Wawancara 

 

Analisis data 

kualitatif  

Reduksi data, 
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terbentuk dari 

pendidikan 

karakter melalui 

pengasuhan dan 

bagaimanakah 

melihat 

keseksamaan dari 

temuan nilai-nilai 

yang dikaji? 

 

dengan konsep 

manusia utuh 

c. Pembobotan nilai 

sekunder 

 

display data 

verifikasi 

Sumber : olahan peneliti (2014) 

3.4.  Analisis Data 

Tahap analisis data merupakan tahap dimana data yang sudah terkumpul akan 

diolah untuk menemukan kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan. Peneliti 

harus mempertimbangkan keseimbangan antara deskripsi, analisis dan interpretasi 

sehingga masing-masing menjadi elemen terpenting dari analisis data. Teknik analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahap, antara lain reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles & Huberman, 1992, 

hlm. 16). Kegiatan ini terjadi secara bersamaan dan berlaku bolak-balik, karena 

analisis data kualitatif merupakan upaya berulang dan terus menerus sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1  

Komponen Analisis Data 

Sumber : (Miles & Huberman, 1992. hlm. 20) 
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Reduksi data dilakukan dengan memfokuskan hasil penelitian pada hal-hal 

yang dianggap penting oleh peneliti. Reduksi data bertujuan untuk mempermudah 

pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan 

cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan 

yang dapat diteliti. 

Display data adalah data-data hasil penelitian yang sudah tersusun secara 

terperinci. Data yang terkumpul tersebut selanjutnya dicari pola hubungannya untuk 

mengambil kesimpulan yang tepat. Penyajian data selanjutnya disusun dalam bentuk 

uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh. 

Kesimpulan merupakan  kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mencari arti, 

makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data yang telah dianalisis dengan mencari 

hal-hal penting. Kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang ingin 

dikaji sebagaimana dijelaskan pada identifikasi dan perumusan masalah penelitian. 

Untuk memperkuat kesimpulan akhir dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu 

meminta saran dan pertimbangan pada pihak-pihak yang terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS 

PENDIDIKAN 

KARAKTER  MELALUI 

PENGASUHAN UNTUK 

MEMBENTUK 

MANUSIA UTUH 

 Observasi 

 Wawancara 

 Dokumentasi 

Kajian 

meliputi : 

 Dokumen 

 Temuan 

 Teori 

 Penelitian 

terdahulu 

 

Pendidikan karakter 

Melalui Pengasuhan  

untuk Membentuk  

manusia utuh 

Praja 

Pengasuh, 

Dosen & 

Pelatih 

  Pimpinan  
Kesimpulan 



70 

 

Devi Irena,2015 
PENDIDIKAN KARAKTER MELALUI PENGASUHAN  
UNTUK MEMBENTUK MANUSIA  SEUTUHNYA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

Gambar 3.2   

Proses Analisis Penelitian 

      Sumber : data olahan Irena, 2014 

 

3.5. Defenisi Operasional  

Untuk menjelaskan maksud dan batasan penelitian, diperlukan suatu definisi 

operasional yang merupakan seperangkat petunjuk yang lengkap mengenai apa yang 

harus diamati serta bagaimana mengukur suatu konsep. Terkait dengan penelitian 

mengenai “Pendidikan karakter melalui Pengasuhan untuk membentuk manusia 

seutuhnya,” terdapat beberapa definisi operasional yang penting untuk diketahui yang 

kesemuanya itu menjelaskan semua variabel penelitian, sebagai berikut: 

1. Pendidikan karakter adalah sebagai upaya yang dilakukan oleh orang dewasa 

atau institusi dalam pembentukan dan pembinaan karakter/akhlak 

mulia/manusia utuh melalui proses pendidikan, yang melibatkan proses 

pikiran, hati dan perbuatan, sehingga dapat memiliki karakteristik tindakan, 

ucapan dan perbuatan yang sesuai dengan kaidah, norma dan nilai yang 

universal dalam hubungannya dengan diri sendiri, orang lain dan alam sekitar. 

Dalam prosesnya pendidikan karakter melalui proses knowing the good, 

loving the good, feeling the good, acting the good, sama-sama melibatkan 

aspek kognitif, emosi dan fisik sehingga akhlak mulia bisa terukir menjadi 

habit of the mind, heart dan hands (Megawangi, 2004, hlm 105).  

Pendidikan karakter adalah merupakan usaha sadar yang di rancang dan 

dilaksanakan dengan pendekatan yang komprehensif yang dilakukan secara 

eksplisit, sistematis dan berkesinambungan untuk membantu peserta didik 

memahami nilai-nilai karakter yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan 

dan tindakan, sehingga menjadi watak dan sikap serta perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari dalam hubungan dengan diri sendiri, Tuhan Yang Maha 

Esa, sesama manusia dan alam sekitar.  
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2. Pengasuhan adalah : merupakan  pendekatan pendidikan yang dilakukan di 

IPDN,  yang bertujuan untuk mendidik dan membina karakter praja agar 

menjadi manusia yang berkarakter utuh, mencerdaskan ranah afektifnya agar 

kognitif dan psikomotoriknya menjadi lebih bermakna. Maka dalam 

penelitian ini akan dikaji gambaran pola pengasuhan, pelaksanaan pengasuhan 

dan  dampak pendidikan karakter  melalui pengasuhan, sehingga menemukan 

konsep baru yang utuh dari pengasuhan. Proses pengasuhan di IPDN adalah 

merupakan upaya pendidikan karakter dimana dilakukan usaha mendidik 

kemandirian praja agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan dapat 

mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang positif bagi lingkungannya (Megawangi, 2004, hlm 45) dan 

menjadikan dirinya sebagai manusia seutuhnya. 

3. Manusia utuh adalah : manusia dengan keutuhan unsur-unsurnya akan 

memiliki nilai diri yang khas dan spesifik. Manusia utuh yang mandiri adalah 

manusia yang berhasil membangun nilai dirinya sedemikian sehingga mampu 

melaksanakan peran uniknya dalam alam kehidupan kemanusiaannya dengan 

penuh kemanfaatan. Kemandirian manusia terukur dengan sejauh mana 

keberadaan dirinya memberikan manfaat dalam sistemnya.  

 

3.6.  Validasi Data 

 Proses pengembangan instrumen antara lain melalui pengujian validitas. 

Untuk menjamin aspek credibility (nilai kebenaran data), dependability (konsistensi 

data penelitian), transferability (kemungkinan untuk generalisasi), dan confirmability 

(netralitas) dalam sebuah penelitian, Charmaz (dalam Ary dkk, 2010) menyarankan 

sejumlah langkah yang didasarkan atas pertanyaan berikut :  

1)  apakah peneliti memiliki data yang cukup diandalkan mengenai subyek, 

proses, dan konteks dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan?; 

2)  apakah peneliti memiliki deskripsi data yang cukup rinci tentang pandangan 

dan aksi subyek?; 

3)  apakah data yang diperoleh mengandung informasi yang mendalam tentang 

konteks dan makna yang dimaksud?  
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4)  apakah data yang dimiliki cukup untuk mengamati perubahan-perubahan 

yang terjadi?; 

5)  apakah peneliti memiliki pandangan beragam tentang aspek yang diamati 

dan subyek penelitian?;  

6) apakah peneliti sudah memperoleh data yang memungkinkan untuk 

mengembangkan kategori analitis?; dan 

7) perbandingan apa yang bisa dibuat antar data yang terkumpul?; serta 

bagaimana perbandingan tersebut menghasilkan suatu kesimpulan 

sebagaimana yang diharapkan peneliti.  

 

Uraian berikut merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diatas 

berdasarkan langkah yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu : 

1) Credibility (Nilai Kebenaran atau Keaslian Data) 

Untuk menjamin kebenaran atau keaslian data yang digunakan dalam 

penelitian ini, akan dijelaskan dari mana data berasal, serta dalam proses dan konteks 

apa data diperoleh. Subyek dalam penelitian ini adalah praja dengan fokus utama 

penelitian ini bukan pada proses perkembangan kognitifnya, melainkan lebih pada 

proses pengasuhannya, habituasi yang diawali dengan pemahaman konsep nilai serta 

berlanjut pada upaya aktualisasi nilai karakter. Data yang menggambarkan 

pemahaman awal praja tentang konsep nilai karakter diperoleh melalui jawaban yang 

diberikan mereka atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan tersebut pada dasarnya 

berusaha mengungkap pemahaman praja tentang makna dan manfaat yang dirasakan 

dari proses pembinaan karakter  melalui pola pengasuhan yang diterapkan.  

Proses yang diamati dalam penelitian ini adalah berkenaan dengan 

perkembangan pemahaman konsep pengasuhan, pembiasaan aktivitas hingga 

terbentuk nilai-nilai karakter yang diinginkan dari praja, dan kondisi serta fenomena 

yang muncul dan ada kaitannya dengan upaya perubahan perilaku moral (aktualisasi 

nilai) oleh praja sehingga menuju kedewasaan atau kemandirian. Data yang 

dibutuhkan untuk keperluan ini diperoleh melalui beberapa cara (triangulasi data) 

yaitu observasi proses pengasuhan yang dilakukan oleh peneliti sendiri.  Refleksi 

yang dilakukan praja berdasarkan pengalaman aktivitas sehari-hari secara 

menyeluruh dikaitkan dengan pandangan, perasaan, serta kecenderungan perubahan 
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perilaku yang ada kaitannya dengan nilai yang dipelajari dan wawancara pendalaman 

tentang beberapa fenomena yang ditemukan dari hasil analisis data yang diperoleh 

melalui analisis data sebelumnya. Data yang diperoleh dengan sejumlah cara tersebut, 

juga digunakan untuk menganalis" konteks pengasuhan dalam konteks pembinaan 

karakter praja terkait aktualisasi nilai karakter yang berasal dari kehidupan faktual di 

kampus IPDN. 

2). Dependability (Konsistensi Data Penelitian) 

Untuk melihat adanya konsistensi berkenaan dengan fenomena yang diamati, 

yaitu berkaitan dengan proses perkembangan pemahaman konsep pengasuhan, 

pembinaan nilai utuh kemanusiaan, dan kecenderungan terjadinya perubahan perilaku 

praja dalam upaya aktualisasi nilai, maka dilakukan pengamatan dan analis terhadap 

jenis data serupa secara berulang. Dalam penelitian ini, pengamatan dilakukan 

terhadap proses pendidikan karakter melalui pengasuhan. Sebagaimana  fenomena 

yang diamati meliputi pola pengasuhan, pelaksanaan pengasuhan menuju 

pembentukan karakter, dampak dari proses pendidikan karkter melalui pengasuhan 

terhadap terbentuknya  nilai-nilai karakter secara utuh. 

3). Transferability (Kemungkinan untuk Generalisasi) 

Pembinaan karakter praja merupakan istilah yang digunakan dalam 

lingkungan kampus IPDN. Dalam pengertian umum pembinaan karakter melalui 

pengasuhan ini berada pada domain afektif. Karenanya, pengkajian dan penelaahan 

yang dilakukan dalam penelitian ini tidak hanya menyentuh aspek pikir (kognisi), 

melainkan juga aspek afeksi yang erat kaitannya dengan perasaan atau perilaku hati. 

Untuk menjamin bahwa hasil penelitian ini bisa diterapkan pada konteks lain yang 

serupa atau dari domain yang sama, maka pengamatan serta analisis data dilakukan 

secara mendalam yaitu dari sisi hubungan antar jenis data untuk melihat kesamaan 

atau perbedaan fenomena, dari sisi tahapan proses dan hasil , serta gradasi suatu hasil 

pembinaan karakter melalui pengasuhan dari satu tahapan ke tahap lainnya.  

Pengamatan dan analisis juga menggunakan cara yang beragam, yaitu dengan 

menganalisis respon tertulis atau analisis dokumen, mengamati dan menganalisis 
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ekspresi spontan selama proses berlangsung atau observasi, dan mengamati serta 

menganalisis respon langsung ketika dilakukan tanya jawab atau wawancara. Analisis 

terhadap fenomena hasil pengamatan ini, menjadi dasar untuk melakukan sintesis 

sehingga intisari proses yang terjadi dari setiap tahapan pembinaan dalam pengasuhan 

bisa terungkap, sehingga menjadi sintaks pembelajaran nilai yang bisa ditransfer ke 

dalam konteks berbeda. 

Deskripsi data mengenai pandangan dan aksi praja diperoleh melalui 

penggunaan cara sebagaimana sudah dikemukakan di atas. Ragam pandangan  

terungkap melalui deskripsi tentang pemahaman awal mengenai konsep pendidikan 

karakter melalui pengasuhan. Adapun aksi atau perilaku praja diamati melalui 

wawancara pendalaman. Informasi yang terungkap melalui data yang dihasilkan 

dengan satu cara, dikonfrontir dengan data lainnya yang didapat melalui cara lainnya. 

Kedalaman informasi mengenai makna dan konteks yang diteliti dalam penelitian ini, 

dilakukan melalui refleksi oleh beberapa praja terhadap semua pengalaman  dalam 

mendalami makna serta melakukan proses pembinaan karakter melalui pengasuhan 

yang dipelajari serta menghubungkannya dengan pengalaman hidup masing-masing.  

Melalui proses ini, peneliti memiliki kesempatan untuk melakukan analisis 

secara mendalam tentang makna karakter yang menjadi fokus perhatian serta 

mengaitkannya dengan nilai suatu perilaku yang menjadi keyakinan selama ini. Jika 

data yang ditunjukkan praja melalui proses ini mengindikasikan adanya potensi 

perubahan perilaku nilai tertentu, maka perubahan-perubahan tersebut bisa diamati 

melalui dokumen-dokumen yang ada dalam penelitian ini, sebuah fenomena yang 

menjadi fokus perhatian dilihat tidak hanya dari sudut pandang, melainkan dengan 

menggunakan berbagai sumber data lain, misalnya pemahaman, pandangan, dan 

analisis terhadap makna serta aktualisasinya dalam kehidupan; hasil refleksi; dan 

hasil wawancara. 

4). Confirmability (Netralitas atau Obyektifitas) 

Untuk menjamin diperolehnya data yang menggambarkan realitas sebenarnya, 

yang alamiah dan tidak bias, peneliti melakukan beberapa langkah baik yang terkait 
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dengan strategi intervensi dalam pengasuhan, maupun dalam proses pengungkapan 

respon praja yang meliputi respon spontan, respon tertulis dan respon melalui 

wawancara. Agar strategi intervensi yang dilakukan lebih bersifat alamiah, maka 

peneliti melakukan adaptasi dengan proses pengasuhan secara berulang. Pendekatan 

yang digunakan peneliti dalam rangka memperoleh respon dari praja, lebih bersifat 

humanis, tidak dalam konteks hubungan pengasuh dan praja yang bersifat formal. 

Sentuhan komunikasi humanis yang lebih mengutamakan perasaan dan hati dapat 

mempengaruhi proses perolehan data yang relevan tentang pelaksanaan pengasuhan 

praja, karena dengan perasaan sumber data berupa person tidak terbebani sehingga 

upaya-upaya respon yang diberikan praja dan pengasuh betul-betul dilakukan dalam 

keadaan tidak terpaksa. Dengan cara ini, data yang terungkap diharapkan  

menggambarkan kenyataan yang sebenarnya. Dengan demikian, apabila hal yang 

sama digunakan oleh peneliti lain, maka hasilnya akan  menggambarkan fenomena 

serupa. 

Validasi data dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan apakah data hasil 

penelitian sudah akurat atau belum dari sudut pandang peneliti, partisipan              

atau pembaca secara umum. Untuk meningkatkan kemampuan peneliti dalam menilai 

keakuratan data hasil penelitian serta meyakinkan pembaca tentang akurasi hasil 

penelitian, maka harus digunakan beragam strategi dalam proses validasi data. 

Menurut Creswell (2009, hlm. 191), pengujian validasi data hasil wawancara dapat 

dilakukan dengan menerapkn prosedur berikut : 

1) Menggunakan teknik triangulasi  yaitu : dengan cara membandingkan 

informasi yang diperoleh antar berbagai hasil wawancara individual atau 

membandingkan hasil wawancara individual dengan kelompok serta 

membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan telaah atas 

kajian dokumen. 

2) Menggunakan teknik member cheking, yaitu suatu teknik untuk 

menentukan tingkat akurasi  temuan dengan cara melakukan klarifikasi 

hasil penelitian dengan informan dan mengidentifikasi apakah para 

informan tidak berkeberatan dengan hasil penelitian tersebut. Hal ini 

biasanya dilakukan dengan meminta informan untuk membaca transkrip 

hasil wawancara dan memberikan persetujuan atau keberatan atas 

informasi yang tersaji dalam transkrip wawancara. 
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3) Menggunakan auditor eksternal untuk meninjau keakuratan hasil 

wawancara. Auditor eksternal ini bukanlah orang yang mengenal peneliti 

secara dekat, sehingga dapat secara obyektif melakukan pemeriksaan 

(assessment) terhadap proses wawancara secara menyeluruh. 

 

 

 

 

 


