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BAB I 

PENDAHULUAN 

“Model Pembinaan Sikap Keluarga  Hubunganya Terhadap Pembentukan Karakter 

Siswa” 

(Studi Deskriptif di MTS Al- Ghifari Indramayu) 

A. Latar Belakang 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan dasar pendidikan yang 

mengajarkan masyarakat untuk menjadi warga negara yang baik. Dalam mata pelajaran 

PKn banyak hal diajarkan untuk menjadikan siswa memiliki karakter baik. Salah satu 

materi yang diajarkan kepada siswa adalah pendidikan nilai dan moral yang banyak 

memcontohkan bagaimana seorang harus berperilaku baik dan berkarakter baik sebagai 

warga negara. Kemudian PKn dalam peraturan mentri nomor 22 tahun 2006 adalah untuk 

meningkatkan kesadaran dan wawasan peserta didik akan status, hak dan kewajiban dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta peningkatan kualitas dirinya 

sebagai manusia. Terlihat  bahwa PKn merupakan salah satu elemen pendidikan sebagai 

penentu kemajuan bangsa yang lebih baik sesuai dengan muatan di dalamnya yaitu undang-

undang dan pancasila.  

Kemudian menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 

2003 mengatakan, PKn merupakan pendidikan dasar dan menengah yang wajib ada di 

berbagai jalur pendidikan formal. Adapun jalur Pendidikan formal adalah jalur pendidikan 

yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

dan pendidikan tinggi. Di mana jalur formal cenderung dinomor satukan, padahal ada juga 

pendidikan yang menunjang karakter siswa yaitu dari jalur pendidikan informal, jalur 

pendidikan keluarga dan lingkungan, yang mungkin jalur pendidikan informal ini 

terlupakan  
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Pendidikan tidak akan terlepas dari sebuah keluarga, baik tidaknya model 

pembinaan yang diberikan oleh keluarga mencerminkan seorang anak di masyarakat. 

Dalam keluarga anak mula-mula mendapatkan pendidikan, sehingga keluarga bisa dibilang 

sebagai pendidik utama sebelum anak masuk ke sekolah. Karena dari buaian hingga besar 

seorang anak belajar banyak dari orang tuanya. Jika seorang anak mendapatkan pembinan 

sikap yang baik dari keluarganya, maka besar kemungkinan, pembinaan yang sudah 

diberikan akan melekat dan model pembinaan yang diberikan orang tua akan tercermin 

metika ia dewasa dan berinteraksi dengan lingkungan luar. 

Model pembinaan keluarga merupakan sesuatu yang berulang dilakukan dan 

bersifat tetap. Menurut Erna Wulan Syaodih (1999: 9).  

Orang tua merupakan orang yang pertama memberikan model pendidikan, 

bimbingan dan perawatan didalam keluarga. Namun pada kenyataannya orang 

tua yang tidak mengetahui bagaimana model pembinaan yang baik diberikan 

kepada anaknya. Bahkan ada orang tua yang sibuk pekerjaanya dengan alih dia 

bekerja untuk kebaikan dan masa depan anaknya, sehingga seorang anak 

dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri dengan sekolah dan lingkungan 

sekitarnya tanpa dibarengi dengan bimbingan dari orangtuanya. 

Hal tersebut tentu tidak baik untuk anak, karena dengan dibiarkanya anak belajar 

sendiri tanpa ada bimbingan orang tua anak bebas menerima model bimbingan yang ia 

terima dari luar tanpa menyaringnya terlebih dahulu. Sehingga karena terlalu bebas 

menerima apapun yang masuk pada dirinya, pada anak bermunculan karakter-karakter 

menyimpang yang ia dapat dan dibawa hingga dia dewasa. 

Sebagai contoh maraknya kasus korupsi, perilaku freesex, pencontekan masal ketika 

ujian, geng motor dan kenakalan remaja merupakan bukti adanya kemerosotan nilai-nilai 

dalam berperilaku dan norma-norma yang mulai tidak diindahkan lagi. Prilaku tersebut 

yang dilakukan seorang anak ketika dia tidak mendapatkan model bimbingan yang baik 

dari dalam keluarganya.  
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Di sini selain sekolah keluarga memiliki peranan penting dalam mengatur dan 

melaksanakan model pembinaan kepada anaknya. Dengan adanya pembinaan dalam 

kehidupan keluarga, diharapkan anak dapat terbentuk karakternya. 

Karakter menurut Dharma Kesuma dkk (2011;11) berasal dari nilai tentang sesuatu, 

nilai yang diwujudkan dalam bentuk prilaku anak itulah yang disebut karakter. “Pendidikan 

Karakter sangat diperlukan untuk siswa di sekolah, karena pendidikan karakter  pada 

intinya tidak hanya menajadikan siswa menjadi seorang yang cerdas, namun mampu 

menghasilkan siswa yang memiliki  kepribadian yang kuat.” 

Dari pendapat di atas pendidikan karakter penting diberikan untuk menjadikan 

seorang yang cerdas dan untuk menjadikan siswa memiliki kepribadian yang kuat. Namun, 

Pendidikan Karakter seharus sudah dimulai dalam lingkungan keluarga, karena dari 

keluarga akan menentukan seorang anak kedapan. Meskipun disekolah seorang anak akan 

mendapatkan pendidikan namun pendidikan disekolah hanya sebatas pendidikan formal 

yang terbatas oleh waktu. Oleh karena itu pendidikan karakter harus bisa sedini mungkin 

diberikan kepada anak, bahkan semenjak usia dini sehingga dewasa akan mewariskan 

karakter yang nantinya telihat dalam kehidupannya kelak. 

Hal ini dapat dipertegas oleh Megawangi seperti yang dikutip oleh Masnur Muslich 

(2011:97), “anak-anak akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter apabila dapat 

tumbuh pada lingkungan yang berkarakter, sehingga fitrah setiap anak yang dilahirkan 

suci dapat berkembang segera optimal.” Dari situ dapat dikatakan dengan pendidikan 

karakter yang diajarkan terus menerus dari bayi hingga dewasa dalam lingkungan diamana 

anak tinggal maka kedepan akan terciptanya suatu bangsa yang warga negaranya 

berkarakter.  

Setiap  keluarga sangat beraneka ragam, tentu saja setiap keluarga memiliki model 

pembinaan tersendiri dalam membentuk seorang anak. Hal tersebut sangat dipengaruhi oleh 

dua faktor, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Yang termasuk faktor dari dalam, 
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misalnya latar belakang keluarga orang tuanya, usia orang tua dan anak, pendidikan dan 

pengalaman orang tua, jenis kelamin orang tua dan anak, karakter orang tua dan anak serta 

konsep peran orang tua dalam keluarga dan juga model bimbingan seperti apa yang 

diterapkan oleh orang tua dalam keluarga. Sedangkan yang termasuk faktor dari luar adalah 

tradisi yang berlaku dalam lingkungannya, sosial ekonomi lingkungan dan semua yang 

berasal dari keluarga tersebut dalam menentukan satu bentuk model pembinaan.  

Dapat dikatakan bahwa, model pembinaan yang dilakukan oleh orang tua yang 

usianya tidak terlalu jauh dengan seorang anak jauh lebih mudah melakukan pendekatan 

dengan seorang anak, dibandingkan usia orang tua yang jaraknya terlalu jauh terlihat lebih 

sulit karena terkadang model bimbinganya sudah tidak sesuai dengan jamanya. Khususnya 

dalam pembinaan terkait prilaku yang baik. 

Selanjutnya, pendidikan orang tua juga merupakan faktor lain yang menentukan 

model pembinaan orang tua terhadap anak. Orang tua yang dilatar belakangi pendidikan 

tinggi dalam melakukan pembinaan kepada anak jauh lebih memperhatikan perubahan yang 

terjadi dalam diri anak. Perubahan sikap, tingkah laku dan kebisaaan terkecil seorang anak 

sekalipun.  

Berbeda dengan orang tua yang memiliki pendidikan yang rendah. Mereka yang 

tidak banyak mengenyam pendidikan, cenderung tidak memikirkan perubahan-perubahan 

dalam diri anak dan tidak mengerti perkembangan yang terjadi pada diri seorang anak. 

Mereka masih awam mengenai tingkat perkembangan seorang anak. Orang tua yang 

pendidikanya rendah umumnya memberikan model pembinaan kepada anak dengan cara 

dia dan gayanya sendiri. Apa yang menurut orang tua pantas diberikan maka akan diberikan 

kepada anak. Model pembinaan seperti ini tidak baik diberikan kepada anak, karena 

seharusnya sedini mungkin orang tua mempeelajari dan memberikan pola pembinaan 

karakter yang baik kapada seoarang anak.  
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Anak yang dilahirkan dalam keluarga yang demokratis akan memunculkan karakter 

anak yang mempu kerjasama dengan orang lain ketika dewasa, dan anak akan terbisaa 

hidup dalam perbedaan dengan orang lain. Berbeda dengan anak yang dilahirkan dalam 

kondisi keluarga yang menerapkan model bimbingan otoriter, anak yang lahir dalam 

keluarga otoriter maka akan memunculkan karakter anak yang tidak mau ngalah dan 

cenderung anak tersebut selalu ingin mendominasi dalam setiap kegiatan apapun 

Model bimbingan yang diberikan kepada anak menurut Masnur Muslich (2011; 

101), “melalui model pola asuh yang dilakukan oleh orang tua, anak akan belajar banyak 

hal, termasuk karakter” Tentu saja. Model pola asuh yang diberikan keluarga otoriter yang 

cenderung menuntut anak untuk patuh terhadap segala keputusan orang tua berbeda dengan 

model pola asuh yang diberikan oleh keluarga demokratis yang cenderung mendorong anak 

untuk terbuka namun bertanggung jawab dan mandiri sehingga anak terbisaa membawanya 

dalam lingkungan luar. 

Keluarga merupakan peran utama dalam memberikan pendidikan kepada anak. 

Dengan menerapkan model pembinaan yang terarah terhadap pembentukan dan 

pengembangan seorang anak diharapkan anak akan memiliki karakter yang kuat dan sesuai 

dengan pancasila dan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa, seorang anak akan menjadi 

orang yang baik ketika dia menadapatkan pendidikan dan pembinaan yang baik pula. Selain 

dari lingkungan sekolah anak juga belajar dari lingkungan keluarga, bahkan lebih utama 

anak mendapat pembinaan sikap keluarga karena semenjak buaian dia belajar dilingkungan 

itu dan orang tua merupakan faktor utama yang harus diperbaiki.  

Sehingga dalam hal ini upaya upaya pelaksanaan pendidikan karakter tidak hanya 

ditunjukan kepada anak-anak saja melainkan, orang tua pun perlu mendapatkan mengenai 

hal tersebut. Lantas bagaimana pengimplementasian pendidikan karakter tersebut dalam 

lingkungan keluarga ? Berdasarkan perbedaan pendapat para ahli dan pengertian diatas, 

penulis berkeinginan untuk melanjutkan kembali penelitian pendidikan karakter 

dilingkunagn keluarga berdasarkan sumber primer dan sekunder dengan mengajukan judul 
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Penelitian: “Model Pembinaan Sikap Keluarga Hubunyanya Terhadap Pembentukan 

Karakter Siswa.” 

 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan  latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi 

masalah pokok dalam penelitian ini diadakan rumusan permasalahan. Adapun rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana model bimbingan orang tua dalam mengembangkan karakter siswa 

2. Bagaimana hubungan model bimbingan orang tua dengan perkembangan karakter 

siswa  

3. Bagaimana pengaruh kontribusi orang tua dalam mengembangkan karakter siswa 

4. Bagaimana kendala dan solusi orang tua dalam menghadapi perkembangan karakter 

siswa  

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui model bimbingan orang tua dengan perkembangan karakter siswa di 

sekolah 

2. Mengetahui hubungan model bimbingan orang tua dengan perkembangan karakter 

siswa 

3. Mengetahui pengaruh kontribusi orang tua dalam mengembangkan karakter siswa 

4. Mengetahui kendala dan solusi orang tua dalam menghadapi perkembangan karakter 

siswa  

D. Manfaat Penelitian  

Dalam penelitian yang penulis lakukan ada beberapa manfaat yang akan dicapai 

oleh penulis baik itu manfaat secara teoritis maupun secara praktis. 
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a. Manfaat Teoritis 

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis 

mengenai pembelajaran pendidikan kewarganegaraan, terutama dalam bidang 

pendidikan  nilai dan moral. 

2. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi para guru PKn khususnya 

dalam membelajarkan materi mengenai pendidikan karakter. 

b. Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan keluarga dalam hal ini orang tua 

dapat menerapkan model pembinaan sikap yang baik dalam proses mendidik anak dan 

dapat mengambangkan karakternya.  

2. Hasil penelitian ini dapat menjadikan seorang guru dapat menerapkan dan bekerjasama 

dengan orang tua dalam pembinaan sikap yang baik agar dapat mengembangkan 

karakter siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

Agar dalam penelitian ini tidak ada pengkaburan makna atau pemaknaan lain, 

maka penulis akan mengartikan satu-satu makna dari suatu kata. 

 Pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan mutu penggunaan bahasa, antara 

lain mencakupi peningkatan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berbahasa yang 

dilakukan melalui jalur pendidikan dan pemasyarakatan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia:2010)  

 Sikap merupakan pandangan hidup pemasyarakatan (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia:2010)  

 Keluarga secara luas diartika sebagai satuan kerabat yang terdiri atas beberapa 

orang, yang berasal dari kerabat dekat suami istri (Kamus Besar Bahasa Indonesia:2010)  

 Pembentukan dapat diartikan proses, cara, perbuatan membentuk (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia:2010). 
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1. Pembinaan Sikap Keluarga  

Membina menurut Dharma Kusuma (2009:8). “Membina adalah usaha kegiatan 

mengarahkan para peserta didik dalam melaksanakan suatu kegiatan mengarahkan para 

peserta didik dalam melaksanakan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.” Dalam lingkungan keluarga, keberhasilan keluarga dalam menenamkan nilai-

nilai kebijakan (karakter) pada seorang anak akan bergantung pada jenis model pembinaan 

sikap yang diterapkan orang tua kepada anak. 

2. Lingkungan keluarga 

Menurut William Bannet seperti yang di kutip oleh Masnur Muslich (2011:117), 

“keluarga merupakan tempat paling awal dan efektif untuk menjalankan fungsi dalam 

menjalankan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan.” Dapat dikayakan, apabila 

keluarga gagal mengajarkan kejujuran, semangat, keinginan untuk menjadi yang terbaik, 

dan kemampuan-kemampuan dasar maka akan sulit sekali bagi institusi-institusi lain untuk 

memperbaiki kegagalan-kegagalannya. 

Jadi, peran keluarga dalam menerapkan model bimbingan yang baik dalam 

lingkungan keluarga itu sangat diperlukan. Sehingga keluaga, orangtua khususnya 

semenjak dalam lingkungan keluarga harus siap memberikan model bimbingan yang tepat 

untuk anaknya. 

Para sosiolog meyakini bahwa keluarga memiliki peran penting dalam menentukan 

kemajuan suatu bangsa sehingga mereka berteori bahwa keluarga, adalah unit terkecil yang 

penting sekali dalam masyarakat sehingga jika keluarga merupakan pondasi masyarakat 

lemah maka masyarakatpun akan lemah. Oleh karena itu, para sosiolog meyakini bahwa 

berbagai masalah yang terjadi dalam suatu masyarakat, seperti korupsi, kejahatan sosial, 

freesex dan tawuran antara pelajar merupakan akibat dari lemahnya institusi keluarga. 
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3. Karakter  

Karakter menurut Sigmund Freud seperti yang dikutip oleh Zainal Aqiq (2011: 30), 

“character is a striving sistem which underly behaviour,” hal ini diartikan  sebagai 

kumpulan tata nilai yang mewujudkan dalam suatu sistem daya dorong (daya juang) yang 

melandasi pemikiran sikap dan perilaku yang akan ditampilkan secara mantap. 

Menurut Muhammad Nuh seperti yang dikutip oleh Masnur Muslich (2011;92) 

bahwa, “karakter merupakan aspek penting dari kualitas Sumber Daya Manusia karna 

kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa.” Karakter yang berkualiatas 

perlu dibina dan di bentuk sejak usia dini, karena kecil kemungkinan jika seoranang anak 

yang dari keluarganya diterapkan karakter baik berubah menjadi buruk ketika di 

lingkungan sekolah. Meskipun ada saja kemungkinan seperti itu, namun jarang sekali 

ditemukan. 

Selanjutnya pendidikan karakter menurut Hurlock seperti yang di kutip oleh 

Dharma Kesuma (2011:24) mengatakan bahwa, “karakter terdapat pada kepribadian. 

Karakter mengimplikasikan suatu standar moral dan melibatkan sebuah standar moral dan 

melibatkan sebuah pertimbangan nilai. Karakter  berkaitan dengan tingkah laku yang 

diatur oleh upaya dan keinginan.” 

Berdasarkan pengertian diatas, penulis mengambil salah satu alasan mengapa 

Karakter sangat penting diterapkan dalam suatu keluarga, bahwa sebelum seorang anak 

berinteraksi kedalam suatu lingkungan, sebelumnya anak berinteraksi dengan keluarganya 

dan intensitas interaksi seorang anak sangat benyak daripada dengan dunia luar. Jadi dalam 

keluarga karakter seorang anak terbentuk dan sekolah serta lingkungan merupakan faktor 

pendukung hal itu.  
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f. Metode Penelitian 

A. Metode Penelitian 

Keberhasilan suatu penelitian salah satunya dengan menggunakan metode yang 

tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode peneltian kualitatif, di mana 

menurut Nasution (1996:18), “metode penelitian kualitatif bisa disebut juga metode 

penelitian naturalistik, karena data yang didapat dari lapangan dapat diperoleh secara 

natural, wajar, dan apa adanya tanpa dimanipulasi dan diatur dengan eksperimen atau 

tes.” 

Selain itu menurut Moleong (2010:6), “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis atatistik atau 

cara kuantifikasi lainya Pendekatan.” 

Adapun mengenai definisi metode penelitian, menurut Sugiyono (2011:3), “secara 

umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu.”  Jadi dalam hal ini dapat diartikan metode penelitian 

merupakan suatau cara untuk memperoleh pengetahuan atau memcahkan suata 

permasalahan yang dihadapi untuk diteliti agar menemukan kegunaan yaitu solusi.  

Salah satu jenis metode penelitian adalah metode penelitian deskriptif, Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian tentang kelompok manusia, suatu objek, suatu 

kondisi, suatu sistem pemikikran ataupun suatu kejadian pada masa  sekarang.   Pendekatan 

Deskriptif menurut Suharsimi Arikunto (2009:235), “penelitian yang dimaksudkan untuk 

mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu gejala menurut apa 

adanya pada saat penelitian dilakukan.“ 
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Dengan menggunakan metode penelitian seperti ini, diharapkan dapat memberikan 

gambaran tentang model pembinaan sikap keluarga  yang hubunganya terhadap 

pembentukan karakter siswa di sekolah. Dan penggunaan metode penelitian kualitatif 

merupakan sangat tepat karena disesuaikan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penelitian. Di mana dalam penelitianya diperlukan pengamatan dan penelitian lebih dalam. 

 

B. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data 

1. Teknik Pengelolaan Data 

Teknik pengelolaan data pada penelitian ini menggunakan Triangulasi, Sugiyono 

(2011;330) mengartikan Triangulasi sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. 

Trianggulasi merupakan teknik yang menggabungkan antara berbagai teknik pengumpulan 

data, yaitu teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun pengertian dari 

masing-masing teknik penelitian adalah sebagai berikut : 

 Wawancara  

Wawancara atau interview menurut Nasution (2009:113), merupakan “suatu bentuk 

komunikasi verbal, jadi semacam percakapan untuk memperoleh informasi.” Teknik ini 

digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang utama sehingga informasi atau 

data yang dicari dapat ditemukan dari sumbernya langsung tanpa melalui perantara. 

 Observasi 

Menurut Nasution (2009:106), “Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi 

tentang kelakuan manusia seperti terjadi dalam kenyataan.” Lebih lanjut Nasution 

mengatakan bahwa, dengan observasi suatu penelitian bisa mendapatkan gambaran yang 

lebih jelas tentang kehidupan sosial, yang sukar diperoleh dengan metode lain. 
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 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi menurut Suharsimi Arikunto (1993:202), “mencari data 

mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, 

majalah, prasasti dan sebagainya.” 

 Kuesioner (Angket ) 

Selain wawancara dan studi literature di sini penulis juga menggunakan angket 

untuk penelitian. Digunakanya angket ini merupakan salah satu cara agar peneliti 

mengetahui kondisi keluarga siswa untuk memudahkan analisis penulis.  Menurut 

Sugiyono (2012: 142) “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya.” 

2. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung. Pada saat memulai wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles dan Hubermen seperti yang dikutip oleh 

Sugiyono (2011;337), mengemukakan bahwa, ”aktifitas dalam analisis data kualitatif 

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

datanya sudah jenuh, aktifitas dalam analisis data, yaitu Reduksi data, Sajian data dan 

Penarikan kesimpulan. ”Adapun penjelasan dari masing masing aktifitas adalah sebagai 

berikut : 

1. Reduksi Data  

Reduksi Data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan penelitian pada 

penyederhanaan data kasar yang muncul dalam catatan-catatan tertulis dilapangan. Proses 
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ini berlangsung terus menerus selama penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menggolongkan, menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasikan data. 

 

2. Display Data 

Diartikan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data, peneliti akan 

dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan berdasarkan 

pemahaman tentang penyajian data. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan yang diambil akan ditangani secara longgar dan tetap terbuka sehingga 

kesimpulan yang semua belum jelas, kemuadia akan meningkat menjadi lebih rinci dan 

mengakar dengan kokoh. Kesimpulan ini juga diveryfikasi selama penelitian berlangsung 

dengan maksud-maksud menguji kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan 

validitasnya. 

 

G. Subjek dan Lokasi Penelitian  

1. Subjek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif Penelitian yang 

dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subjek penelitian ini adalah 

pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan 

informasi yang dipilih secara purposife berkaitan dengan tujuan penelitian. Oleh 

sebab itu yang menjadi subjek penelitian ini adalah siswa dan siswi MTs Al-Ghifari 

Indramayu. Penelitian ini mengambil lokasi di satu sekolah yaitu MTs Al-Ghifari 

Indramayu. Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu.  

Adapaun rincihan subyek penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Kepala Sekolah MTs MTs Al-Ghifari 

2. Guru Pendidikan Kewarganegaraan MTs Al-Ghifari  

3. Guru Bimbingan dan Konseling MTs Al-Ghifari 

4. Siswa dan siswi MTs Al-Ghifari  sebanyak 31 orang, dengan pengambilan sempel 

secara acak baik dari kelas X maupun  

 


