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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

bertujuan untuk memahami keadaan sekelompok orang. Menurut 

Creswell (2010 , hlm. 4 ) penelitian kualitatif adalah “metode-metode 

untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah 

individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial 

atau kemanusiaan”. 

 Sejalan dengan itu, Sugiyono (2008, hlm.15) berpendapat bahwa : 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada 
filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi 
objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen), dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 
sumber data dilakukan secara porposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 
bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 
menekankan makna dan generalisasi.  

 Dengan demikian,  pendekatan kualitatif ini adalah penelitian 

untuk meneliti kondisi objek yang alamiah dan digunakan untuk 

mengeksplorasi masalah sosial atau kemanusiaan yang dihadapi individu 

atau suatu komunitas dari sudut perspektif partisipan. 

Nasution (2003, hlm. 9-12) mengemukakan beberapa ciri-ciri pendekatan 

kualitatif, yakni : 

a. Sumber data adalah situasi yang wajar atau “natural setting”. 

Dimana peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi 
situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi 

dengan sengaja 
b. Peneliti sebagai instrumen penelitian. Peneliti adalah “key 

instrument” atau alat peneliti utama 

c. Sangat deskriptif. Dalam penelitian ini diusahakan 
mengumpulkan data  deskriptif yang banyak yang dituangkan 

dalam bentuk laporan dan uraian 



61 

 

Putri Intan Oktaviani, 2016 
IMPLEMENTASI GOTONG ROYONG DI PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN CIVIC DISPOSITION 
SANTRI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

d. Mengutamakan data langsung atau “fisrt hand”. Untuk itu 

peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengadakan 
observasi atau wawancara 

e. Triangulasi data atau informasi dari suatu pihak harus di check 
kebenarannya dengan cara memperoleh data itu dari sumber 
lain 

f. Sampling yang purposif. Sampelnya biasanya sedikit dan 
dipilih berdasarkan tujuan (purposive) penelitian 

g. Berpartisipasi tanpa mengganggu, untuk mendapatkan situasi 
yang natural atau wajar, peneliti hendaknya jangan 
menonjolkan diri dalam melakukan observasi. 

 Berdasarkan ciri-ciri pendekatan kualitatif diatas,  peneliti 

memandang bahwa penelitian yang akan dilakukan sangat tepat untuk 

menggunakan pendekatan kualitatif, karena penelitian ini ditunjukan 

untuk memahami makna masalah sosial dari suatu komunitas. 

Pendekatan ini dipilih berdasarkan dua alasan. Pertama, permasalahan 

yang dikaji dalam penelitian tentang implementasi gotong royong dalam 

pengembangan civic disposition santri ini merupakan penelitian 

deskriptif dan membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya aktual 

dan kontekstual. Kedua, pemilihan ini didasarkan pada keterkaitan 

masalah yang dikaji dengan sejumlah data primer dari subjek  penelitian 

yang tidak dapat dipisahkan dari  latar belakang alamiahnya. 

 

2. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif analitis 

dengan bentuk penelitian studi kasus (case study). Studi kasus (case 

study) menurut Nasution (2011, hlm. 27-28) adalah: 

Bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan 
sosial termasuk manusia di dalamnya. Case study dapat dilakukan 

terhadap seorang individu, sekelompok individu (misalnya suatu 
keluarga), segolongan manusia (guru, suku Minangkabau), 

lingkungan hidup manusia (desa, sektor kota) atau lembaga sosial 
(perkawinan-perceraian). Case study dapat mengenai 
perkembangan sesuatu (misalnya pengaruh didirikannya pabrik di 

daerah pedesaan), dapat pula memberi gambaran tentang keadaan 
yang ada. 
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  Lebih lanjut lagi, Nasution (2011, hlm.28) mengemukakan pula 

keuntungan dalam penelitian studi kasus, yakni : 

a. Dengan case study dapat diselidiki boleh dikatakan aspek 
kehidupan sosial, kecuali bila ada rintangan yang tak dapat 
diatasi seperti tidak mungkinnya diperoleh keterangan, waktu, 

dan tenaga, 
b. Case study dapat digunakan untuk meneliti setiap aspek 

spesifik dari suatu topik atau keadaan sosial secara mendalam. 
Tentu saja dalam meneliti suatu bagian khas secara terperinci 
tak boleh kita melupakan kedudukannya dalam rangka 

keseluruhan masalahnya. 
c. Case study dapat digunakan berbagai cara pengumpulan data 

seperti observasi, wawancara, angket, studi dokumenter dan 
alat pengumpulan data lainnya untuk memperoleh informasi 
yang sebanyak-banyaknya agar masalah itu kita pahami secara 

mendalam. 
d. Case study dapat menguji kebenaran teori. Jika case study itu 

didasarkan atas teori-teori tertentu, maka case study yang 
mendalam tentang aspek-aspek yang spesifik membuka 
kesempatan untuk mengetes kebenaran teori itu. Hasil case 

sudy itu ada kemungkinan untuk merumuskan generalisasi-
generalisasi tertentu.  

e. Case study bisa dilakukan dengan biaya yang rendah. Ini 
antara lain bergantung kepada metode pengumpulan data yang 
digunakan. Biaya itu lebih rendah lagi bila si peneliti itu 

bekerja aktif dalam lapangan yang berkenaan dengan pokok 
penelitiannya, misalnya case study tentang bank oleh orang 

yang bekerja di bank. Ia mudah pula memperoleh data karena 
ia orang dalam, sehingga semua atau hampir semua data 
terbuka baginya. 

 Berdasarkan kedua uraian diatas, dapat kita ketahui bahwa studi 

kasus merupakan suatu penelitian untuk memperoleh data secara lebih 

mendalam dan spesifik mengenai suatu individu atau sekolompok 

individu tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan mencari informasi 

secara spesifik dan mendalam mengenai implementasi gotong royong di 

Pesantren dalam pengembangan civic disposition santri yang akan diteliti 

di Pondok Pesantren Miftahul Ulum rajasinga Indramayu.  

 

B. Teknik Pengumpulan Data 
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 Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang harus dilakukan 

secara mendalam dan menyeluruh hingga ke inti permasalahnnya dengan 

peneliti sebagai instrumen utama (key instrument) dan menyatu dengan sumber 

data dalam situasi yang alamiah (natural setting), hal ini dilakukan guna 

mendapatkan data secara aktual, faktual, dan valid. Adapun teknik 

pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi  

 Observasi menurut Sugiyono (2008, hlm.145) merupakan “teknik 

pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan responden yang diamati tidak 

terlalu besar” 

 Sejalan dengan pendapat tersebut, Nasution (2003, hlm. 56) mengartikan 

observasi sebagai  ‘dasar semua pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui 

observasi. Data itu dikumpulkan dengan berbagai alat, diantaranya alat yang 

sangat canggih, sehingga dapat diobservasi benda yang sekecil-kecilnya atau 

yang sejauh-jauhnya di jagat raya’. Dengan demikian, observasi yang akan 

peneliti lakukan ialah untuk menemukan fakta-fakta serta data-data yang 

berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga Indramayu. 

  Adapun teknik pengumpulan data berupa observasi ini dilakukan peneliti 

adalah agar peneliti dapat mengamati secara langsung fenomena-fenomena 

atau kejadian-kejadian yang terjadi  di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

dengan situasi yang sebener-benarnya. Selain itu, observasi ini juga peneliti 

lakukan agar mendapat data dan gambaran umum yang jelas mengenai 

implementasi gotong royong di Pesantren dalam mengembangkan civic 

disposition santri. 

  Dengan demikian, observasi yang dilakukan peneliti ini untuk 

memperoleh data yang aktual, faktual, serta valid mengenai implementasi 

gotong royong di Pesantren dalam pengembangan civic disposition santri (studi 
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deskriptif Pondok Pesantren miftahul ulum Rajasinga Indramayu). Adapun hal-

hal yang akan peneliti observasi ini meliputi : 

a. Pengamatan mengenai kondisi peasntren untuk mengetahui kondisi serta 

situasi Pondok Pesantren miftahul ulum. 

b. Kegiatan-kegiatan gotong royong di Pondok Pesantren miftahul ulum. 

c. Sikap para santri yang ada di Pondok Pesantren miftahul ulum 

d. Pembelajaran PKn di Pondok Pesantren miftahul ulum 

 Observasi ini dilakukan pada saat kegiatan-kegiatan berlangsung guna 

mengetahui bagaimana implementasi gotong royong di Pesantren dalam 

pengembangan civic disposition santri (studi deskriptif Pondok Pesantren 

miftahul ulum Rajasinga Indramayu) dengan sebelumnya dibuat terlebih 

dahulu pedoman observasi dan kemudian menggambarkan fenomena-

fenomena serta kejadian yang terjadi secara langsung. 

 

2. Wawancara 

  Wawancara menurut Estenberg (Sugiyono, 2008, hlm. 317) merupakan 

‘pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanaya jawab 

sehingga dapat dikonstruksi makna dalam suatu topik tertentu. Selain itu, 

Sugiyono (2012, hlm. 188) berpendapat bahwa “wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Dan juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil” 

 Dengan demikian,  wawancara merupakan pencarian informasi berupa data 

atau fakta secara mendalam dari responden melalui tanya jawab dimana 

pewawancara menanyakan apa yang ingin diketahuinya, sedangkan responden 

menjawab pertanyaan dari pewawancara. Dalam hal ini, peneliti ingin 

mengetahui secara mendalam mengenai implementasi gotong royong, nilai-

nilai yang diperoleh dalam kegiatan gotong royong, kendala dalam 

melaksanakan gotong royong serta solusi mengatasi kendala tersebut. 
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  Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada para pihak Pesantren 

yang meliputi kiyai dan Ustadz pengajar Pkn, wawancara kepada kiyai untuk 

menanyakan kebijakan yang berkaitan dengan gotong royong Pesantren, 

sedangkan wawancara kepada Ustadz pengajar Pkn ini untuk mengetahui 

bagaimana Ustadz di Pesantren mengajarkan Pendidikan kearganegaraan 

kepada para santri dan perubahan perilaku para santri setelah melaksanakan 

kegiatan gotong royong, serta kendala yang dialami Ustadz dalam 

mengembangkan civic disposition santri dalam kegiatan gotong royong 

tersebut. Kemudian, wawancara ini juga akan dilakukan kepada para santri dan 

orang tua santi, wawancara kepada santri dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana cara santri melakukan kegiatan gotong royong serta manfaat apa 

yang diperolehnya, wawancara kepada orang tua dilakukan untuk mengetahui 

perubahan sikap santri setelah membiasakan dirinya untuk melaksanakan 

gotong royong.  

 

3. Studi Dokumentasi 

 Studi dokumentasi menurut Arikunto (2006, hlm.236) adalah “salah satu 

cara mencari data mengenai hal-hal atau variabel  berupa catatan transkrip, 

buku, surat kabar, makalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya”. Selain itu, Guba dan Licolin dalam (Moleong, 2012, hlm.216) 

memaknai dokumen sebagai ‘barang yang tertulis atau terfilmkan selain 

records (bukti catatan) yang tidak disampaikan khusus atas permintaan 

peneliti’.  

  Lebih lanjut lagi,  Guba dan Lincoln (Moleong, 2012 :217) 

mengemukakan bahwa alasan-alasan digunakannya dokumen sebagai 

keperluan penelitian, yakni : 

a. Dokumen dan records digunakan karena merupakan sumber 
yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai bukti untuk pengujian. 
c. Keduanya berguna dan sesuai dengan penelitian kualitatif 

karena sifatnya yang alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan 
berada dalam konteks. 
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d. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang 
diselidiki. 

  Dengan demikian, Dokumentasi adalah mencari data mengenai data-data 

baik berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan foto yang 

berhubungan dengan rumusan masalah, maka dalam penelitian implementasi 

gotong royong di Pesantren dalam pengembangan civic disposition santri (studi 

deskriptif Pondok Pesantren miftahul ulum Rajasinga Indramayu) ini akan 

mempelajari dokumen-dokumen sebagai berikut : 

a. Visi, Misi dan Profil Pondok Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga 

Indramayu 

b. Data rinci santri dan guru Pondok Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga 

Indramayu 

c. Data kegiatan gotong royong di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga Indramayu 

d. Foto- foto kegiatan gotong royong Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga Indramayu. 

 

4. Studi Literatur 

 Studi literatur menurut Arikunto (2006, hlm. 202) adalah “pencarian data 

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

kabar, majalah, prasasti, dsb”. Selain itu, Danial (2009, hlm.80) juga 

mengemukakan studi literatur sebagai “penelitian yang dilakukan oleh 

penelitidengan mengumpulkan sejumlah buku-buku, majalah, lifet, yang 

berkenaan dengan masalah tujuan penelitian”. 

 Dalam penelitian ini, Teknik studi dilakukan dengan cara membaca, 

mempelajari dan mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan 

implementasi gotong royong dalam pengembangan civic disposition santri. 

Studi literatur ini, digunakan agar dapat memperoleh dan mengungkap 

berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti 

untuk mendukung kebenaran fakta penelitian dan merupakan bahan 

pembahasan untuk hasil penelitian. 

Studi literatur yang digunakan oleh peneliti , yakni : 
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a. Mengkaji buku-buku mengenai gotong royong, pendidikan Pesantren, 

pendidikan kewarganegaraan, serta watak kewarganegaan (civic 

disposition) 

b. Mengkaji jurnal-jurnal, artikel, penelitian sebelumnya (disertasi, tesis, dan 

skripsi) yang berkaitan dengan implementasi gotong royong di Pesantren 

dalam pengembangan civic disposition santri. 

c. Mengkaji data-data mengenai gotong royong yang berada di Pesantren 

miftahul ulum Rajasinga, Indramayu 

 

 

 

 

5. Catatan lapangan (Field Note) 

  Catatan kaki (field note) menurut Bogdan dan Biklen (Moleong, 2012, 

hlm. 209) adalah ‘catatan tertulis tentang apa yang di dengar, dilihat, dialami, 

dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif’. Dengan demikian, peneliti membuat catatan 

lapangan singkat pengamatan tentang segala peristiwa yang dilihat dan 

didengar selama penelitian berlangsung, sebelum diubah kedalam catatan yang 

lebih lengkap 

Lebih lanjut lagi, Moleong (2012, hlm 209) telah mengemukakan bahwa : 

Penemuaan pengetahuan atau teori harus didukung oleh data 
konkret dan bukan ditopang oleh yang berasal dari ingatan. 
Pengajuan hipotesis kerja, hal-hal yang menunjang hipotesis kerja, 

penentuan derajat kepercayaan dalam rangka keabsahan data, 
semuanya harus didasarkan atas data yang terdapat dalam catatan 

lapangan. Disinilah letak pentingnya catatan lapangan itu. Dapat 
dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif “jantungnya” adalah 
catatan lapangan. 

  Dengan demikian, alasan peneliti menggunakan catatan lapangan dalam 

peneliian implementasi gotong royong di Pesantren dalam pengembangan civic 

disposition santri (studi deskriptif Pondok Pesantren miftahul ulum Rajasinga 

Indramayu) adalah untuk menggambarkan data-data yang menunjang dalam 
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pengolahan hasil penelitian untuk mengoptimalkan pembahasan hasil 

penelitian.  

 

C. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Dalam tahap pra penelitian, peneliti menjabarkan berbagai aktivitas 

yang telah dilakukan seperti berikut ini :  

a. Melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal 

mengenai subjek yang akan diteliti serta kajian teori mengenai 

implementasi gotong royong 

b. Memilih dan merumuskan masalah penelitian 

c. Menentukan judul dan lokasi penelitian 

d. Menyusun proposal penelitian 

 

2. Perizinan Penelitian 

Perizinan ini dilakukan agar peneliti dapat dengan mudah melakukan 

penelitian yang sesuai dengan objek serta subjek penelitian. Adapun 

perizinan tersebut ditempuh dan dikeluarkan oleh : 

a. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada  

Ketua Jurusan PKn FPIPS UPI untuk mendapatkan surat rekomendasinya 

untuk disampaikan kepada Dekan FPIPS UPI. 

b. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian kepada 

Pembantu Dekan 1 atas nama Dekan FPIPS UPI untuk mendapatkan 

surat rekomendasinya untuk disampaikan kepada Rektor UPI. 

c. Dengan membawa surat rekomendasi dari UPI, peneliti meminta izin 

penelitian kepada kiyai Pondok Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga 

Indramayu. 

 

3. Tahap Pelaksanaan Penelitian 
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Pelaksanaan penelitian dimaksudkan untuk mengumpulkan data dari 

responden. Adapun langkah-langkah yang ditempuh peneliti sebagai 

berikut: 

b. Melakukan observasi dengan meninjau secara langsung implementasi 

gotong royong di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga Indramayu 

c. Menghubungi Kiyai Podok Pesantren Miftahul Ulum ,  Ustadz  dan 

Ustadzah (pengajar),  perwakilan dari santri dan santriwati, serta 

perwakilan orang tua santri untuk membuat janji melakukan wawancara.  

d. Melakukan wawancara dengan responden, kemudian hasil wawancara 

tersebut ditulis dan disusun dalam bentuk catatan lengkap. 

e. Melakukan studi dokumentasi dan membuat catatan lapangan (field note) 

yang diperlukan dan relevan dengan masalah yang diteliti, salah satunya 

dengan meminta berbagai dokumen tertulis  yang ada di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga Indramayu. 

 

 

 

D.  Pengolahan dan Analisis Data 

  Pengolahan dan analisis data merupakan salah satu langkah yang penting 

dalam suatu penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara menyusun, 

mengkategorikan, serta mencari kaitan isi setelah dilakukan berbagai macam 

penelitian di lapangan. Data yang diperoleh di lapangan berupa hasil 

wawancara akan dicatat kembali dengan di dukung hasil observasi dan studi 

dokumentasi agar data yang diperoleh bisa lebih mendetail. 

 Setelah hasil penelitian berupa hasil wawancara, hasil observasi, hasil studi 

dokumentasi, serta catatan lapangan dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah 

dengan melakukan analisis data. Dalam tahap analisis data, hal yang pertama 

yang dilakukan adalah dengan menelaah, memeriksa seluruh data yang 

didapatkan dari berbagai sumber baik itu dalam bentuk wawancara, 

dokumentasi, observasi, atau catatan lapangan. Apabila setelah ditelaah peneliti 

belum menemukan jawaban yang dianggap memuaskan, maka peneliti akan 
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kembali melakukan wawancara sampai peneliti dapat menemukan data yang 

dianggap kredibel. Menurut Nasution (2003, hlm. 129) “Dalam penelitian 

kualitatif, analisis data harus dimulai sejak awal, data yang diperoleh dari 

lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis”.  Dengan 

demikian, analisis data dilakukan dalam suatu proses dari awal hingga akhir 

penelitian. Karena jika pelaksanaan analisis baru dimulai ketika tahap 

penelitian selesai maka akan merepotkan peneliti apabila masih ada data yang 

dirasakan kurang. 

 Lebih lanjut lagi, S Nasution (2003: 130) mengemukakan langkah-langkah 

yang dapat diikuti dalam menganalisis data kualitatif sebagai berikut :  

1. Reduksi data  

  Data yang diperoleh dari lapangan di tulis dalam bentuk uraian yang 

terinci. Laporan-laporan ini perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang 

pokok,difokuskan pada hal-hal penting, dicari tema atau polanya sehingga 

lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih 

tajam tentang hasil pengamatan juga mempermudah peneliti untuk mencari 

kembali data yang diperoleh bila perlu.  

  Dalam penelitian ini aspek-aspek yang direduksi berkaitan dengan 

jawaban dari subyek penelitian terhadap Implementasi gotong royong dalam 

pengembangan civic disposition santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga Indramayu dalam pokok pertanyaan sebagai berikut :  

a. Bagaimana  kegiatan gotong royong diterapkan dalam kehidupan sehari-

hari di Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu? 

b. Bagaimana kegiatan gotong royong ini berperan dalam pengembangan 

Civic Disposition di Pesantren Miftahul Ulum Rajasinga-Indramayu? 

c. Bagaimana kendala yang dihadapi santri pada kegiatan gotong royong 

dalam pengembangan Civic Diposition di Pesantren Miftahul Ulum 

Rajasinga-Indramayu? 

d. Bagaimana solusi untuk memecahkan kendala yang di hadapi santri pada 

kegiatan gotong royong dalam pengembangan Civic Disposition di 

Pesantren miftahul ulum Rajasinga-Indramayu? 
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2. Display Data  

  Display data adalah sekumpulan informasi yang tersusun dan akan 

memberikan gambaran penelitian yang menyeluruh. Dalam hal ini berarti data 

yang didapat disajikan secara terperinci dan menyeluruh dan dicari bagaimana 

pola hubungannya. Dalam tahap ini, , peneliti akan melakukan penyajian data 

yang sebelumnya telah direduksi terlebih dahulu dengan cara menyusun sesuai 

dengan instrument yang telah dibuat untuk kemudian dicari pola hubungannya. 

Penyajian data kemudian disusun secara singkat, jelas dan rinci serta 

menyeluruh, untuk kemudian disajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai 

dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

 

3. Kesimpulan (Verifikasi ) 

  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 disusun dalam bentuk 

pernyataan singkat  tentang bagaimana menemukan resolusi konflik dengan 

mengacu kepada tujuan penelitian. 

  Dengan demikian, secara umum proses pengolahan data dimulai dengan 

pencatatan data lapangan  kemudian ditulis kembali dalam bentuk unifikasi dan 

kategorisasi data, setelah data dirangkum, direduksi, dan disesuaikan dengan 

fokus masalah penelitian. Selanjutnya data dianalisis dan diperiksa 

keabsahannya melalui beberapa teknik, sebagaimana diuraikan oleh Moleong 

(2012:192), yaitu: 

a. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya 
untuk mengungkap permasalahan secara tepat. 

b. Data yang terkumpul setelah dideskripsikan kemudian 
didiskusikan, dikritik ataupun dibandingkan dengan pendapat 
orang lain. 

c. Data yang diperoleh kemudian difokuskan pada subtantif fokus 
penelitian. 

  Dengan demikian,  prosedur pengolahan dan analisis data yang dilakukan 

peneliti dalam melakukan penelitian ini. Melalui tahap-tahap tersebut, peneliti 
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memperoleh data secara lengkap. Kemudian, untuk kesimpulan sendiri akan 

dicari dari data yang dikumpulkan sejak awal sampai akhir penelitian. Hal ini 

dilakukan karena kesimpulan yang didapatkan pada saat awal masih sangat 

kabur, dengan diverifikasi data selama penelitian berlangsung akan 

mendapatkan kesimpulan yang lebih menyeluruh. 

 

E. Pengujian Keabsahan Data 

  Langkah ini dilakukan untuk membuktikan bahwa data yang telah diamati 

pada saat penelitian dan kenyataan yang terjadi adalah nyata, sehingga 

diperoleh data yang sesuai. Peneliti akan menggunakan pengujian validitas dan 

reabilitas dalam penelitian kualitatif. Pengujian tersebut adalah credibility 

(validitas internal), dependability, dan confirmability (obyektifitas). Sugiyono 

(2012, hlm. 265-378) menguraikan tahap-tahap tersebut berupa : 

1. Pengujian Kredibilitas 

a. Perpanjangan Pengamatan 

  Perpanjangan pengamatan akan dilakukan untuk mengetahui dan 

menguji benar tidaknya data yang diperoleh, baik yang disebabkan oleh 

peneliti sendiri ataupun yang disebabkan oleh subyek penelitian. 

peranjangan pengamatan ini dilakukan dengan cara kembali ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan, dan wawancara kembali dengan sumber data 

sebelumnya ataupun sumber data yang baru. Kemudian peneliti akan 

mengecek kembali apakah data yang diberikan selama ini adalah data yang 

sudah benar atau tidak. Apabila data yang diperoleh setelah dicek kembali 

pada sumber data asli maupun sumber data lain ternyata tidak benar, maka 

peneliti akan melakukan pengamatan lagi yang lebih luas dan mendalam 

sampai memperoleh data yang pasti kebenarannya 

b. Meningkatkan ketekunan 

 Meningkatkan ketekunan dalam hal ini berarti melakukan 

pengamatan secara lebih teliti dan cermat. Hal ini dilakukan agar mendapat 

kepastian data dan urutan peristiwa akan terekam secara sistematis.  

Meningkatkan ketekunan juga berarti mengecek kembali data yang sudah 
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diperoleh apakah sudah benar atau tidak, dengan meningkatkan kemampuan 

maka peneliti akan dapat memberikan deskripsi yang akurat serta sistematis 

tentang penelitian yang diamati. 

c. Triangulasi  

 Triangulasi menurut Moleong (2012, hlm 330) adalah 

“pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain”. selain 

itu,  Sugiyono (2013, hlm 83) mengartikan triangulasi sebagai “teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada”. Dengan demikian, 

jelaslah bahwa triangulasi data ini digunakan untuk membuktikan benar atau 

tidaknya suatu data dengan menggabungkan berbagai macam sumber serta 

teknik pengumpulan data. 

Lebih lanjut lagi, Denzin dalam  (Moleong, 2012, hlm 330) 

membedakan tiangulasi menjadi 4 (empat) macam yakni ‘sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, 

dan teori’. Sehingga, dalam penelitian ini maka peneliti akan mecoba 

melakukan triangulasi teknik suatu data. Triangulasi Teknik menurut 

Moleong (2012, hlm. 83) yakni dimana ‘peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari data 

yang sama’. Dengan demikian, terkait dengan triangulasi teknik peneliti 

mencoba menggunakan tiga teknik pengumpulan data yakni wawancara 

mendalam, observasi partisipatif, studi dokumentasi, pada waktu yang 

bersamaan dengan sumber data data yang sama, dalam teknik ini peneliti 

mengambil salah sumber data sebagai informan yakni kiyai, Ustadz, santri 

dan orang tua santri, dengan bagan sebagai berikut: 

 

Bagan 3.1 
Triangulasi Teknik 

 

 

 

 

WAWANCARA  

MENDALAM  

OBSERVASI 

PARTISIPATIF 

DOKUMENTASI 

 

SUMBER 

DATA 
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nnn 

 

 

 

Sumber diolah oleh Peneliti dari Sugiyono (2013,hlm. 84) 

 

Bagan 3.2 
Triangulasi Sumber 
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Sumber diolah oleh Peneliti dari Sugiyono (2013, hlm. 84) 

 

d. Menggunakan member check 

 Member check menurut Sugiyono (2008, hlm. 275-376) adalah : 

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 

pemberi data. Tujuan member check adalah untuk 

mengetahui seberapa jauh data yang diperoleg sesuai dengan 

apa yang diberikan oleh pemberi data. Tujuan member check 

adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh 

sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila 

data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti 

data-datanya valid, sehingga semakin kredibel dipercaya. 

KIYAI  

MENDALAM  

USTADZ/ 

USTADZAH 

SANTRI 

 

WAWANCARA 

 

 

 

 

 
ORANG TUA 

SANTRI 
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  Dengan demikian,  pada tahap member check akan dilakukan 

pemantapan informasi dan data penelitian agar hasil penelitiannya 

memiliki tingkat validitas yang tinggi. Apabila ditemukan ada informasi 

yang tidak sesuai, maka peneliti akan segera berusaha untuk 

memperbaikinya, baik dengan cara menambah, mengurangi, atau 

menghilangkannya sampai kebenarannya dapat dipercaya. Hal ini 

ditegaskan oleh Creswell (2010, hlm. 287) bahwa “member check 

adalah membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi tema-tema 

spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa 

bahwa laporan/ deskripsi/ tema tersebut sudah akurat”. 

 

2. Pengujian Dependability 

  Tahap ini dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Hal ini dapat dilakukan oleh pembimbing 

untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. 

pengujian ini dilakukan dari mulai peneliti menemukan suatu permasalahan, 

melakukan penelitian di lapangan, menentukan sumber data, melakukan 

analisis data, uji keabsahan data, serta membuat kesimpulan harus dapat 

ditunjukan oleh peneliti. 

 

 

 

3. Pengujian Confirmability 

  Tahap ini dilakukan dengan menguji hasil penelitian dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi 

dari proses penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti sudah memenuhi 

standar confirmability. Tahap ini hampir sama dengan pengujian 

dependability dan pengujiannya pun dapat dilakukan secara bersamaan. 

 

F. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 
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  Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Desa Rajasinga Kecamatan Terisi Kabupaten 

Indramayu. Berdasarkan hasil pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti, 

bahwa di Pondok Pesantren ini memiliki suatu kebiasaan untuk bergotong 

royong dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti membangun sarana dan 

prasarana sekolah, serta membersihkan lingkungan sekitar Pondok Pesantren.  

Dimana memang dulunya, kebiasaan ini sering dilakukan oleh berbagai 

macam Pesantren, namun seiring berjalannya waktu kebiasaan ini mulai 

pudar di kalangan dunia Pesantren, apalagi Pesantren modern.  

 Pondok Pesantren Miftahul ulum adalah Pesantren modern yang masih 

menjunjung tinggi kebiasaan dalam bergotong royong. Meningkatnya arus 

teknologi dan informasi seiring dengan terbentuknya Pesantren modern justru 

tidak berpengaruh dalam memudarkan kebiasaan gotong royong yang 

dijunjung tinggi oleh Pesantren ini. Sehingga,  peneliti menganggap hal ini 

merupakan suatu keunikan yang patut untuk diteliti untuk mengetahui apakah 

implementasi gotong royong ini berperan dalam pengembangan civic 

disposition santri-santrinya. 

 

 

 

 

 

 

2. Subjek Penelitian  

  Adapun yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Kiyai Pondok Pesantran Miftahul Ulum 

b. Ustadz pengajar Pendidikan Kewarganegaraan yang mengajar di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum 

c. Perwakilan para santri dari Pondok Pesantren Miftahul Ulum 

d. Perwakilan orang tua santri di Pondok Pesantren Miftahul Ulum. 


