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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode dan Desain Penelitian 

Penelitian tentang organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan 

keterampilan kewarganegaraan (civic skillss)  ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, Creswell (2007, hlm 245) menyatakan: 

Qualitative research is “interpretive” research, in which you make a 

personal assessment as to a description that fits the situation or themes that 

capture the major categories of information. The interpretation that you 

make a transcript, for example, differs from the interpretation that someone 

else makes. This does not mean that your interpretation is better or more 

accurate; it simply means that you bring your own perspective to your 

interpretation. 

 

Berdasarkan pendapat Creswell di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian 

kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami 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 yang alamiah. Pendekatan penelitian kualitatif disebut juga 

pendekatan naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat natural atau 

alamiah, apa adanya, dan tidak dimanipulasi. Selain itu menurut Moleong (2003, 

hlm. 3) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan 

data kualitatif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari perilaku orang-orang 

yang diamati.  

Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini peneliti akan 

memperoleh data melalui observasi langsung dan terlibat dalam penelitian secara 

langsung, sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti yang berhubungan 

dengan fenomena sosial.  
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Pendekatan penelitian kualitatif menurut Zuriah (2006, hlm. 83) yaitu 

mengamati orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha 

memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitar.  Hal tersebut 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk memahami 

suatu fenomena berdasarkan tradisi metodologi penelitian yang khas. Selain itu, 

untuk menggali atau mengeksplorasi suatu masalah sosial. 

Pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan untuk meneliti kondisi objek 

kajian dalam keadaan yang sebenarnya di lapangan. Peneliti sebagai instrumen 

penting dalam penelitian dengan mencari fakta melalui kegiatan yang sebenarnya 

dalam organisasi kemahasiswaan.  

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode studi kasus. 

Berdasarkan Robert K. Yin (2013, hlm. 1) studi kasus merupakan satu metode 

penelitian ilmu-ilmu sosial dan merupakan strategi yang lebih cocok bila pokok 

penelitian berkenaan dengan how atau why. 

Peneliti berupaya untuk meneliti bagaimana peran organisasi mahasiswa 

dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic skills). Lincoln dan 

Denzin (2009, hlm. 300) menyatakan bahwa kasus adalah suatu sistem yang 

terbatas abounded system. Oleh karena itu, alasan peneliti menggunakan metode 

studi kasus yaitu karena metode ini dilakukan secara intensif, terperinci, dan 

mendalam terhadap proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan (civic 

skillss) bagi mahasiswa. 

Berkenaan dengan hal tersebut Nazir (1999, hlm. 66) menyatakan bahwa 

tujuan studi kasus adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang 

latar belakang, sifat-sifat, dan karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun 

status dari individu yang kemudian dari sifat-sifat yang khas di atas akan 

dijadikan suatu hal yang bersifat umum. 

Menurut Lincoln & Guba (dalam Mulyana, 2002, hlm. 201) ada beberapa 

keistimewaan studi kasus yaitu sebagai berikut. 

1. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian yakni menyajikan 

pandangan subjek yang diteliti. 
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2. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang 

dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukan hubungan antara 

peneliti dan responden. 

4. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi 

internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi 

faktual tetapi juga kepercayaan (trustworthiness). 

5. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas 

transferabilitas. 

6. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi 

pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.  

 

Sesuai dengan apa yang diungkapkan Lincoln dan Guba di atas, diharapkan 

penelitian yang dilakukan secara komprehensif mampu mengungkapkan fakta-

fakta sehingga diperoleh fakta yang dapat dikaji dan dianalisis dalam peran 

organisasi kemahasiswaan sebagai pengembangan keterampilan kewarganegaraan 

(civic skillss). 

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan kampus Universitas 

Pendidikan Indonesia yang terletak di Jl. Dr. Setiabudhi No.229 Bandung. 

Pemilihan lokasi ini adalah tempat beradanya subjek penelitian yang akan 

diteliti sehingga peneliti yakin akan mendapatkan hasil penelitian yang 

maksimal. 

2. Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (1998a, hlm. 122) “subjek yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti”. Dalam penelitian kualitatif, subjek penelitian dikatakan sebagai 

informan yaitu orang yang memberikan informasi. Penentuan informan sebagai 

subjek penelitian dilakukan dengan cara purposive. Hal ini merujuk pada 

pendapat Nasution (2003a, hlm. 11) bahwa dalam metode naturalistik tidak 

menggunakan sampling random atau acak dan tidak menggunakan populasi 

dan sampel yang banyak. Sampel biasanya sedikit dan dipilih menurut tujuan 
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(purpose) penelitian. Subjek penelitian yang menjadi sampel penelitiannya 

seperti yang diungkapkan oleh Nasution (2003: 32) bahwa: 

dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel hanyalah sumber yang 

dapat memberikan informasi. Sampel dapat berupa hal, peristiwa, 

manusia, situasi yang diobservasi. Sering sampel dipilih secara 

“purposive” bertalian dengan purpose atau tujuan tertentu. Sering pula 

informan diminta untuk menunjuk orang lain yang dapat memberikan 

informasi kemudian informan ini diminta pula menunjuk orang lain dan 

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

secara serial atau berurutan. 

 

Berdasarkan pemaparan di atas, subjek penelitian kualitatif adalah pihak-

pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber yang dapat memberikan 

informasi dipilih secara purposive bertalian dengan tujuan tertentu. Berdasarkan 

uraian tersebut, maka subjek yang diteliti akan ditentukan langsung oleh peneliti 

sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Namun, ada juga subjek yang 

ditentukan secara khusus dengan maksud untuk memperoleh informasi yang 

diperlukan untuk dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan 

“sample purposive” sehingga besarnya jumlah sampel ditentukan oleh 

pertimbangan informasi. 

Dalam pengumpulan data, subjek penelitian didasarkan pada ketentuan atau 

kejenuhan data dan informasi yang diberikan. Jika beberapa subjek penelitian 

yang dimintai keterangan diperoleh informasi yang sama, maka itu sudah 

dianggap cukup untuk proses pengumpulan data yang diperlukan sehingga tidak 

perlu meminta keterangan dari subjek berikutnya. 

Berkenaan dengan hal tersebut, informan yang akan dijadikan subjek 

penelitian adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1 

Daftar Sumber Informan 

No Informan Jumlah 

1.  Ketua BEM Universitas 1 (Orang) 

2.  Ketua DPM Universitas  1 (Orang) 
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3.  Ketua BEM/Senat fakultas 3 (Orang) 

4.  Ketua UKM 1 (orang) 

5.  Ketua Himpunan  5 (Orang) 

6.  Dosen Pembina kemahasiswaan 1 (orang) 

Sumber: Diolah oleh peneliti 2015 

Para informan ini dipilih karena dinilai memenuhi kriteria yang mengalami, 

memahami, dan menghayati kegiatan yang akan diteliti. Informan ini 

berhubungan dan terlibat langsung dalam kegiatan yang akan diteliti dan informan 

memiliki waktu yang memadai guna dimintai informasi. 

 

C. Definisi Oprasional 

1. Mahasiswa  

Mahasiswa secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kelompok 

masyarakat yang dapat mengenyam pendidikan formal tingkat tinggi. Hal 

tersebut dipertegas dengan adanya pendapat dari Ganda (1987, hlm 10) yang 

mengatakan bahwa  

mahasiswa diartikan sebagai pelajar yang menimba ilmu pengetahuan 

tinggi,diman pada tingkat ini mereka dianggap memiliki kematangan 

fisik dan perkembangan pemikiran yang luas, sehingga dengan nilai lebih 

tersebut mereka dapat memiliki kesadaran untuk menentukan sikap 

dirinya serta mampu bertanggung jawab terhadap sikap dan tingkah 

lakunya dalam wacana ilmiah. 

 

2. Organisasi kemahasiswaan  

Sesuai dengan Surat Keputusan Mendikbud 155/U/1998 tentang 

Pedoman Umum Organisasi Mahasiswa di Perguruan Tinggi bahwa organisasi 

kemahasiswaan intra perguruan tinggi adalah wahana dan sarana 

pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan 

kecendekiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan 

pendidikan tinggi. 

Berkenaan dengan hal tersebut, tujuan pendidikan tinggi dalam Surat 

Keputusan Mendikbud Nomor 155/U/1998 adalah sebagai berikut. 
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a) Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian.  

b) Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi 

dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk 

meningkatkan tarap kehidupan masyarakat dan memperkaya 

kebudayaan nasional. 

c) Organisasi kemahasiswaan antarperguruan tinggi adalah wahana dan 

sarana pengembangan diri mahasiswa untuk menanamkan sikap 

ilmiah, pemahaman tentang arah profesi dan sekaligus meningkatkan 

kerjasama, serta menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. 

3. Pendidikan  

Susanto (1982, hlm. 19) menyatakan bahwa inti kegiatan pendidikan 

sebenarnya, selain menyangkut proses belajar mengajar juga menyangkut 

conditioning dan reinforcement terhadap masyarakat. Dengan demikian, 

pendidikan ialah merupakan proses belajar seseorang tentang sesuatu dalam 

rangka mempersiapkan kondisi dan situasi lingkungan. Proses belajar tersebut 

dapat menghasilkan rangsangan berupa menghasilkan reaksi atau respon 

tertentu.  

4. Keterampilan Kewarganegaraan 

Keterampilan kewarganegaraan dikembangkan agar pengetahuan yang 

diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam 

menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Kemampuan kewarganegaraan (civic skills) memiliki beberapa indikator, 

seperti yang dikemukakan oleh White (2005, hlm. 10), adalah sebagai berikut: 

a. berinteraksi dengan individu lain untuk kepentingan bersama 

(interacting with other personal for commont interest); 

b. melakukan aksi untuk menambah system politik (taking action to 

improve politica); 

c. pemantauan acara-acara public dan masalah-masalah masyarakat 

(monitoring public events & public issues; 

d. menerapkan putusan kebujakan tentang masalah-masalah dalam 

masyarakat (implementing policy decisions on public issues); 

e. berunding dan membuat keputusan tentang masalah-masalah 

masyarakat (deliberating & making decisions on about public policy 

issues); 
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f. memengarhi para pembuat putusan kebijakan tentang maslah-masalah 

masyarakat (influencing policy decisionson public issues). 

 

Civic skills merupakan salah satu tujuan yang dikembangkan Pendidikan 

Kewarganegaraan dalam membenuk warga negaranya yang baik dan cerdas “To 

be A Good and Smart Citizenship” yang menekankan pada adanya keterampilan 

dalam hal kewarganegaraan baik dalam berpikir, berbicara, maupun bertindak. 

Hal tersebut senada dengan pemaparan Branson yang dikutip Wuryan dan 

Syaifullah (2008:78) bahwa:  

Civic skills atau keterampilan kewarganegaraan berkaitan dengan 

kemampuan atau kecakapan intelektual, sosial dan psikomotorik. 

Keterampilan intelektual yang penting bagi terbentuknya warga negara yang 

berwawasan luas, efektif, dan bertanggungjawab, antara lain keterampilan 

berpikir kritis, meliputi keterampilan mengidentifikasi dan 

mendeskripsikan; menjelaskan dan menganalisis; mengevaluasi; 

menentukan dan mempertahankan sikap atau pendapat berkenaan dengan 

persoalan-persoalan publik. 

 

Hal ini ditegaskan oleh Sumantri (1976, hlm. 29-30) bahwa “kecakapan 

intelektual meliputi dua bagian, yakni keterampilan yang sederhana sampai 

keterampilan yang kompleks dan penyelidikan sampai kesimpulan yang valid”. 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa 

penekanan civic skills teletak pada bagaimana mengembangkan keterampilan 

dalam hal kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi bermakna. 

Kata bermakna mengarah pada bagaimana pengetahuan yang diperoleh dari 

keterampilan tersebut dapat mengatasi berbagai permasalahan dalam hal 

berbangsa dan bernegara. 

  

D. Instrumen Penelitian 

Menurut Arikunto (2010, hlm. 203), instrumen penelitian memiliki 

pengertian sebagai berikut.  

Instrument penelitian merupakan alat atau fasilitas yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaanya pada saat penelitian 



45 

 

Kosasih, 2016 
PERANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN 
KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS) MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

lebih mudah, dan hasilya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap dan 

sistematis sehingga lebih mudah untuk diolah. 

 

Dalam penelitian ini yang menjadi instrumen utama adalah peneliti sendiri. 

Hal tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Sugiono (2005, hlm. 59) bahwa 

dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat peneliti adalah 

peneliti itu sendiri. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Creswell (1998b, hlm. 

261) bahwa “peneliti berperan sebagai instrumen kunci (researcher as key 

instrument) atau yang utama” para peneliti kualitatif mengumpulkan sendiri data 

melalui dokumentasi, observasi perilaku atau wawancara. 

Sebagaimana pendapat Creswell (2010, hlm. 264) bahwa peneliti terlibat 

dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus menerus dengan para partisipan. 

Instrumen utama dalam penelitian adalah peneliti sendiri yang terjun langsung ke 

lapangan untuk mencari informasi melalui observasi dan wawancara. Adapun 

pedoman wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

PEDOMAN WAWANCARA 

1. Bagaimanakah bentuk dan materi program yang diarahkan untuk pembinaan 

mengembangkan keterampilan kewarganegaraan bagi mahasiswa? 

Pertanyaan Penelitian: 

a. Program apa saja yang diarahkan untuk pengembangan keterampilan kewarganegaraan 

kewarganegaraan (Civic skills)? 

b. Materi apa saja yang ada dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic 

skills)? 

c. Apa tujuan dari pelaksanaan pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic skills)? 

d. Siapa yang memberikan materi pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic 

skills)? 

e. Siapakah yang menjadi penanggung jawab dari setiap program yang di arahkan untuk 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic skills)? 

f. Siapakah yang menjadi sasaran dari program yang di arahkan untuk pembinaan 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic skills)? 



46 

 

Kosasih, 2016 
PERANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN 
KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS) MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

g. Apakah semua kegiatan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan organisasi 

kemahasiswaan? 

h. Bagaimana minat mahasiswa  terhadap kegiatan  yang dilakukan oleh organisasi 

kemahasiswaan? 

i. Adakah sanksi yang diberikan oleh organisasi kemahasiswaan jika tidak mengikuti 

program kegiatan yang dilakukan? 

 

2. Media apakah yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam upaya pengembangan 

keterampilan kewarganegaraan bagi mahasiswa? 

Pertanyaan Penelitian:  

a. Media apakah yang digunakan dalam pengembangan keterampilan kewarganegaraan 

(Civic skills)? 

b. Bagaimana efektivitas media yang digunakan oleh organisasi kemahasiswaan dalam 

upaya pengembangan keterampilan kewarganegaraan (Civic skills)? 

c. Adakah perubahan dalam diri mahasiswa setelah mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh 

organisasi kemahasiwaan? 

 

3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan bagi mahawasiswa? 

Pertanyaan Penelitian: 

a. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan? 

b. Bagaimana bentuk evaluasi yang dilakukan organisasi kemahasiswaan setelah 

mengadakan proses pengembangan keterampilan kewarganegaraan? 

 

4. Bagaimanakah upaya yang dilakukan organisasi kemahasiwaan dalam mengatasi hambatan 

pelaksanaan pengembangan keterampilan kewarganegaraan? 

Pertanyaan Penelitian: 

a. Bagaimana motivasi mahasiswa dalam organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan 

keterampilan kewarganegaraan? 
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b. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan? 

c. Pendekatan apa saja yang dilakukan selama melaksanakan proses kegiatan pengembangan 

keterampilan kewarganegaraan? 

d. Bagaimana bentuk dan harapan yang hendak dicapai organisasi kemahasiwaan dalam 

pengembangan keterampilan kewarganegaraan? 

 

E. Prosedur Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Tahapan pra penelitian yang dilakukan adalah dengan memilih masalah, 

menentukan judul, dan lokasi penelitian dengan tujuan menyesuaikan 

keperluan dan kepentingan fokus penelitian yang akan diteliti. Setelah masalah 

dan judul penelitian dinilai tepat dan disetujui oleh pembimbing, peneliti 

melakukan studi pendahuluan untuk mendapatkan gambaran awal tentang 

subjek yang akan diteliti. 

Setelah diperoleh gambaran mengenai subjek yang akan diteliti serta 

masalah yang dirumuskan relevan dengan kondisi objektif di lapangan, 

selanjutnya peneliti menyusun proposal penelitian. Sebelum melaksanakan 

penelitian, terlebih dahulu peneliti harus menempuh prosedur perizinan sebagai 

berikut. 

a) Mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan penelitian kepada 

Direktur Sekolah pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. 

b) Setelah mendapatkan izin Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas 

Pendidikan Indonesia. Selanjutnya menyampaikan surat penelitian ini 

kepada pimpinan ormawa dan dosen bidang kemahasiwaan di universitas 

yang menjadi subejek penelitian, sebagai pemberitahuan/pemberian izin 

untuk melaksanakan penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 



48 

 

Kosasih, 2016 
PERANAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN DALAM PENGEMBANGAN KETERAMPILAN 
KEWARGANEGARAAN (CIVIC SKILLS) MAHASISWA 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Setelah tahap pra penelitian selesai, maka peneliti mulai terjun ke 

lapangan untuk memulai penelitian. Adapun langkah-langkah yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

a) Menentukan informan yang akan diwawancara. 

b) Menghubungi pimpinan organisasi kemahasiswaan yang dipilih oleh 

peneliti berdasarkan tingkat eksistensinya dalam kegiatan organisasi 

kemahasiswaan untuk membuat janji mengadakan wawancara. 

c) Menghubungi pembina kemahasiswaan, baik itu tingkat jurusan, fakultas 

dan universitas untuk membuat janji mengadakan wawancara terkait 

pengembangan karakter kewarganegaraan pada organisasi kemahasiswaan. 

d) Mengadakan wawancara dengan informan, kemudian hasil wawancara 

tersebut ditulis dan disusun dalam bentuk catatan lengkap. 

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan informan, peneliti 

menuliskan kembali data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan 

tujuan agar dapat mengungkapkan data secara terperinci. Data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, disusun dalam bentuk catatan lengkap setelah didukung 

oleh dokumen lainnya. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Pada pelaksanaan penelitian ini untuk memperoleh data yang diperlukan, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut. 

1. Observasi  

Menurut Margono dalam Zuriah (2005, hlm. 173) menyatakan bahwa 

observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.  Oleh karena itu, observasi 

diartikan suatu aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data-data 

yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian melalui proses 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan atau lokasi 

penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai  

pengembangan keterampilan kewarganegaraan pada organisasi 
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kemahasiswaan. Peneliti melakukan observasi terhadap ormawa-ormawa yang 

ada di  Universitas Pendidikan Indonesia agar mendapatkan gambaran awal 

terkait ormawa dalam pengembangan civic skills mahasiswa. 

2. Wawancara  

Menurut Arikunto (2010, hlm. 1998) Intervieu yang sering disebut 

dengan wawancara atau kuisioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan 

oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari 

terwawancara (interviewer). Intervieu digunakan oleh peneliti untuk, menilai 

keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variable latar 

belakang murid, orang tua pendidikan, perhatian sikap terhadap sesuatu. 

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh dari 

observasi dan untuk melengkapi data yang tidak mungkin diperoleh dari 

kegiatan observasi dan studi dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara 

kepada Dirmawa UPI, Ketua BEM REMA, dan Ketua UKM yang ada di 

Kampus Universitas Pendidikan Indonesia. 

Langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan 

data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut. 

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan  

Pada langkah ini, peneliti menetapkan narasumber/ informan kunci 

yang akan menjadi sumber data primer. Menurut Sugiyono (2009 hlm. 392) 

Penetapan narasumber berdasarkan teknik purposive, yakni teknik 

penentuan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal ini peneliti 

menentukan akan mewawancarai narasumber yang berkaitan dengan fokus 

masalah yang diteliti. 

2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan  

Dalam langkah ini, peneliti menyusun terlebih dahulu instrumen 

penelitian, yaitu daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber. 

Penyusunan daftar pertanyaan ini berdasarkan landasan teori yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

3) Membuka alur wawancara dan melangsungkan alur wawancara. 
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Sebelum mengajukan pertanyaan kepada narasumber, peneliti akan 

memberikan pengantar berupa latar belakang dan maksud penelitian ini. Hal 

tersebut agar narasumber dapat memahami maksud dan tujuan pertanyaan 

yang akan diajukan. 

4) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya  

Peneliti akan mengulangi resume jawaban-jawaban dari narasumber 

untuk mengklarifikasi jawaban yang telah diberikan narasumber. Apabila 

terdapat hasil yang kurang sesuai, maka akan dibahas kembali. Setelah 

semua data sesuai, maka peneliti akan mengakhiri wawancara dengan 

narasumber. 

5) Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan 

Agar peneliti dapat fokus dalam melakukan wawancara, maka peneliti 

menggunakan alat bantu berupa alat perekam dalam wawancara. Setelah 

semua keterangan narasumber didapatkan, maka peneliti akan menulis hasil 

wawancara ke dalam catatan yang dimiliki. 

6) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh 

Dalam tahapan ini, peneliti akan melakukan pemilahan data 

pengelompokkan data hasil wawancara untuk kemudian mengolahnya 

menjadi bahan analisis. 

Berkaitan dengan hal tersebut, mengenai tujuan wawancara Nasution 

(1996, hlm. 73) mengemukakan bahwa tujuan wawancara adalah untuk 

mengetahui apa yang terkandung dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana 

pandangannya tentang dunia, yaitu hal-hal yang tidak kita ketahui melalui 

observasi. 

Dengan demikian, tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui apa 

yang ada dalam pikiran orang lain secara mendalam mengenai peran organisasi 

kemahasiswaan terhadap pengembangan karakter. 

3. Studi Dokumentasi  
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Menurut Arikunto (2010, hlm. 274) dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. 

Selain menjadikan peneliti sebagai instrumen dalam pengumpulan data, 

peneliti memanfaatkan sumber-sumber lain berupa catatan dan dokumen (non 

human resources). Lincoln dan Guba (1985, hlm. 276-277) menambahkan 

bahwa ‘catatan dan dokumen ini dapat dimanfaatkan sebagai saksi dari 

kejadian-kejadian tertentu atau sebagai bentuk pertanggungjawaban’.  

Berkaitan dengan hal tersebut, peneliti mengumpulkan catatan dan 

dokumen yang dipandang perlu untuk membantu analisis dengan 

memanfaatkan sumber kepustakaan berupa literatur, makalah, jurnal, dan hasil 

penelitian. Kajian dokumen difokuskan pada aspek materi atau substansi yang 

ada kaitannya dengan topik yang akan  dibahas. 

Selain itu, dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai ‘human 

instrument’. Hal ini sejalan dengan pernyataan Bogdan dan Biklen (1982, hlm. 

27) bahwa ”Qualitative research has the natural setting as the direct source of 

data and the researcher is the key instrument”. Peneliti yang berperan sebagai 

instrumen utama dalam proses pengumpulan data merupakan aspek penting 

dalam proses penelitian secara keseluruhan. Ia dapat memanfaatkan segala 

potensi dan kemampuan yang dimilikinya untuk memperoleh data dan 

informasi yang akurat. 

Seluruh data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan studi 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang memuat deskripsi yang luas 

tentang peranan organisasi kemahasiswaan dalam pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan.  

4. Studi Literature  

Studi litelatur yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 

masalah yang menjadi pokok bahasan dengan objek penelitian. Hal ini merujuk 

pada pendapat Kartono (1996: 33) yang mengemukakan bahwa “studi litelatur 

adalah teknik penelitian yang dapat berupa informasi-informasi data-data yang 
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berhubungan dengan masalah yang diteliti yang di dapat dari buku-buku, 

majalah, naskah-naskah, kisah sejarah, dokumentasi-dokumentasi, dan lain-

lain.” 

Dengan demikian, studi litelatur ini digunakan untuk memperoleh data 

empiris yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Kemudian dalam penelitian ini, peneliti membaca dan mempelajari sumber-

sumber informasi yang berkaitan dengan pengembangan keterampilan 

kewarganegaraan pada organisasi kemahasiswaan. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi 

terus menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan 

menulis catatan singkat sepanjang proses penelitian berlangsung. Analisis data 

merupakan suatu langkah penting dalam penelitian, karena dapat memberi makna 

terhadap data yang dikumpulkan oleh peneliti. Analisis data akan dilakukan 

melalui suatu proses yaitu penyusunan, mengkategorikan data, mencari kaitan isi 

dari berbagai data yang diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2010, hlm. 246), mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data 

reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga ketiga aspek tersebut 

saling berkaitan. Berikut peneliti sajikan proses analisis data yang akan dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Miles dan Huberman (1992, hlm. 20) 
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Gambar 3.1 

Komponen-Komponen Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses menyusun, mengkategorikan data, mencari 

pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Nasution (2003, 

hlm. 142). Berkaitan dengan hal tersebut, maka analisis data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data digunakan untuk mendeskripsikan dan mengkonstruksi dari 

catatan di lapangan terkait permasalahan yang muncul. Reduksi data 

merupakan langkah untuk menajamkan dan mengorganisasikan data. Dengan 

demikian, kesimpulannya dapat diverifikasi untuk dijadikan temuan penelitian 

terhadap masalah yang diteliti. Data yang diperoleh jumlahnya cukup banyak 

sehingga memerlukan susunan dan sistematika secara konsisten. Berkaitan 

dengan hal tersebut, perlu dirangkum dan dipilih hal-hal yang pokok dan 

penting tentang peranan organisasi kemahasiswaan dalam proses 

pengembangan civic skills. 

Reduksi data ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman-pemahaman 

terhadap data yang telah terkumpul dari hasil observasi. Data hasil wawancara 

dan observasi di lapangan direduksi dengan cara merangkum,  

mengklasifikasikan sesuai masalah, dan aspek-aspek permasalahan yang 

diteliti. Selama proses reduksi data peneliti dapat melanjutkan meringkas, 

mengkode, dan menemukan tema. Reduksi data berlangsung selama penelitian 

di lapangan sampai pada pelaporan penelitian selesai.  

 

2. Display Data 

Setelah dilakukannya reduksi data, langkah selanjutnya yaitu display 

data. Display data adalah penyajian secara singkat agar peneliti dapat 

menguasai data dan tidak tenggelam dalam tumpukan detail. Display data 

bertujuan agar dapat melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil 

kesimpulan secara tepat dari bagian yang menjadi hasil penelitian.  
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Data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap 

beberapa ormawa yang ada di kampus Universitas Pendidikan Indonesia 

disajikan secara singkat sehingga peneliti mendapat gambaran yang jelas 

terkait peranan ormawa dalam pengembangan civic skills. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan dalam men-display data penelitian: menyajikan latar 

belakang masalah; rumusan masalah; tujuan penelitian; pertanyaan penelitian; 

mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi; menganalisis data penelitian; 

dan membuat kesimpulan dari hasil penelitian. Langkah tersebut disajikan 

secara singkat agar peneliti mendapat gambaran keseluruhan terkait penelitian 

tentang peranan ormawa dalam proses pengembangan civic skills. 

3. Membuat Kesimpulan 

Setelah dilakukan reduksi dan display data, peneliti membuat kesimpulan 

secara bertahap. Pertama, peneliti membuat kesimpulan sementara terkait 

peranan ormawa dalam pengembangan civic skills berdasarkan hasil 

wawancara dan observasi. Kedua, verifikasi data dengan cara meminta 

pertimbangan dari pihak lain yang ada kaitannya dengan penelitian, atau 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber-sumber tertentu dengan 

sumber-sumber lain. Selain itu, dalam penarikan kesimpulan peneliti 

memadukan teori dan hasil penelitian sehingga mendapatkan temuan-temuan 

baru dari penelitian yang dilakukan. 

 

 

H. Uji Validitas Data Penelitian 

1. Triangulasi 

Pengujian validitas data dalam hasil penelitian ini menggunakan berbagai 

macam teknik pengumpulan data seperti, wawancara, observasi, dokumentasi, 

dan literatur pada sumber yang sama yaitu dengan melakukan pengecekkan 

ulang temuan antarsumber data, metode pengumpul data, dan teori yang 

relevan dengan fokus penelitian. Menurut Creswell (1998, hlm 286) triangulasi 

adalah mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa 
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bukti-bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya 

untuk membangun justifikasi. Menurut sugiono (2009, hlm. 327-373), 

menyebutkan “ada berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu dalam 

pengujian kredibilitas “. Berikut adalah bagan triangulasi sumber, triangulasi 

cara dan triangulasi waktu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Triangualsi dengan Tiga Sumber Pengumpulan Data 

 Sumber: Direduksi dari Metode Penelitian Pendidikan Sugiono 2009 
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Gambar 3.3 

Triangualsi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber: Direduksi dari Metode Penelitian Pendidikan Sugiono 2009 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 

Triangualsi dengan Tiga Waktu Pengumpulan Data 

 Sumber: Direduksi dari Metode Penelitian Pendidikan Sugiono 2009 

 

2. Member Check 

Dalam tahap ini dilakukan pemantapan informasi atau data penelitian 

yang telah terkumpul selama tahap eksplorasi atau studi lapangan. Dengan 

demikian, hasil penelitiannya dapat diharapkan memiliki tingkat validitas yang 

tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, data yang diperoleh melalui teknik 

wawancara dibuat dalam bentuk transkip. 

Demikian juga halnya dengan data yang diperoleh melalui penggunaan 

teknik studi dokumentasi, dan data yang diperoleh melalui teknik observasi 

dibuat dalam bentuk catatan-catatan lapangan. Kemudian, peneliti 

menunjukkannya kepada informan. Peneliti meminta mereka membaca dan 

memeriksa kesesuaian informasi dengan apa yang telah dilakukan. Apabila 

ditemukan ada informasi yang tidak sesuai, maka peneliti harus segera 

memodifikasinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (1998, hlm 

187) bahwa Member Check adalah membawa kembali hasil laporan akhir 

deskripsi tema-tema spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah 

mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/tema tersebut sudah akurat. 

3. Expert Opinion 

Bulan III 

Bulan I Bulan II 
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Selain triangulasi data dan member check tahap selanjutnya adalah 

dengan expert opinion atau menanyakan atau mengecek kembali kepada 

pendapat ahli, dalam penelitian ini pendapat ahli hukum.  


