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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Desain Penelitian  

Desain penelitian menurut Gulo dan Hardiwati (2002, hlm. 99) merupakan 

salah satu hal yang penting dalam perencenaan penelitian yang harus disiapkan oleh 

seorang peneliti. Sebagaimana diungkapkan oleh bahwa penentuan pelaksanaan 

penelitian itu dimulai dari desain penelitian yang disusun setelahmenetapkan judul 

penelitian. 

3.1.1 Pendektan dan Metode Penelitian  

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini dipilih dengan mempertimbangkan tujuan 

dari penelitian yaitu untuk mendeskripsikan suatu kondisi atau suatu peristiwa yang 

terjadi di lapangan. Peneliti diharapkan mampu mengkaji secara mendalam tentang 

Partisipasi Community Civics Dalam Mengembangkan tanggung jawab warga negara. 

Peneliti kualitatif khususnya tertarik pada usaha memahami bagaimana sesuatu itu 

muncul. Dalam melakukan penelitian, peneliti melakukan observasi langsung dengan 

mengamati kejadian-kejadian yang ada di lapangan, serta mewawancarai pihak-pihak 

yang terkait dalam program tersebut.  Disamping itu penggunaan pendekatan kualitatif 

juga dapat mempermudah peneliti apabila dalam penelitian ini ditemukan fakta-fakta 

baru di lapangan.  

Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan 

menganalisis. Jenis metode penelitian ini merupakan metode kualitaif dengan tipe studi 

kasus, yaitu bagian dari metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan 

tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna (dimaknai) serta 

dapat merekonstruksi kembali turunan makna (makna yang digunakan saat berikutnya) 

dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektif individu dalam dunia 

kehidupan sosial (Rini Sudarmanti, 2006, hlm. 21). Dalam penggunaan metode 
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penelitian akan menentukan keberhasilan hasil penelitian. Oleh sebab itu, peneliti 

menggunakan metode penelitian Studi Kasus. Penelitian Studi Kasus menurut Stake 

dan Yin (dalam Creswell 2016, hlm. 19) yaitu: Studi Kasus merupakan rancangan 

penelitian yang ditemukan dibanyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti 

mengembangkan analisis mendalam atau suatu kasus, sering kali program, peristiwa, 

aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih. Kasus-kasus dibatasi oleh watu dan 

aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan menggunakan 

berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. 

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang mengkaji tentang 

Partisipasi community civics Dalam Mengembangkan Tanggung Jawab Warga Negara 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang memiliki sifat terbuka dan 

mendalam, penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus karena dirasa 

tepat untuk penelitian ini. Penelitian menggunakan studi kasus diharapkan mampu 

mengeksplorasi fenomena-fenomena dan fakta-fakta pada saat peneliti melakukan 

penelitian dilakukan terhadap Community civics dalam mengembangkan tanggung 

jawab warga negara.  

Sebagaimana Vredenbergt (dalam Creswell, 1984, hlm. 38) mengemukakan 

bahwa  studi kasus (case study) adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk 

mempertahankan keutuhan (wholeness) dari objek, artinya data yang dikumpulkan 

dalam rangka studi kasus sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi. Tujuannya 

adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang 

bersangkutan yang berarti bahwa studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitian 

yang eksploratif. 

Melihat penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa metode penelitian 

studi kasus merupakan sebuah metode yang studinya dilakukan secara terperinci dan 

juga memiliki pengambilan data yang mendalam srta mengikutsertakan berbagai 

sumber informasi yang terpercaya karena berkaitan langsung dengan apa yangg sedang 

diteliti. Penelitian ini dibatasi oleh waktu dan tempat, serta kasus yang dipelajari berupa 

program, aktivitas, individu dan peristiwa.  
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Berpandangan dengan pendapat yang dijelaskan sebelumnya, metode penelitian 

studi kasus ini menekankan kepada sebuah evaluasi yang mana peneliti akan 

mengembangkan secara lebih komperhensif terhadap studi kasus atau fenomena yang 

terjadi dilapangan. Dalam metode studi kasus ini, dalam pendekatan kualitatif dianggap 

tepat karena penelitian lebih terfokus pada peran community civics dalam 

mengembangkan tanggung jawab warga negara. Oleh karena itu peneliti berpendapat 

bahwa penelitian ini melalui pendekatan kualitatif bila disandingkan dengan metode 

studi kasus  ini akan lebih memudahkan peneliti mendapatkan data secara menyeluruh 

serta dapat mengetahui secara langsung fakta di lapangan. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

       3.2.1 Partisipan 

 Dalam penelitian ini tedapat beberapa orang yang akan dijadikan partisipan 

penelitian, yaitu: 

1. Ketua XTC Kota Bandung sebagai penanggung jawab organisasi dalam 

program kegiatan XTC Kota Bandung. 

2. Anggota XTC Kota Bandung sebagai pelaksana dari program kegiatan 

XTC Kota Bandung. 

3. Dosen Pakar sebagai pihak eksternal yang memandang organisasi 

kemasyarakatan untuk Memperkuat dan  menambah informasi penelitian. 

4. Masyarakat Kota Bandung sebagai warga negara yang merasakan program 

kegiatan XTC Kota Bandung. 

       3.2.2  Tempat Penelitian  

Tempat penelitian dalam penelitian ini adalah wilayah Sekretariat Jalan 

Desa No 11 Kiara Condong Bandung, Jawa Barat sebagai wilayah yang dijadikan 

tempat studi kasus oleh peneliti. 

3.3 Instrumen Penelitian yang digunakan 

Instrumen pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah pedoman 

observasi. Pendoman observasi ini bertujuan untuk mengambil segala bentuk aktivitas 

dan program Komunitas XTC kota bandung dalam mengembangkan tanggung jawab 
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warga negara, untuk memperkuat data serta hasil penelitian penulis. Pedoman 

wawancara yang digunakan peneliti adalah pedoman wawancara terstruktur. Penulis 

menggunakan pedoman wawancara tersebut agar dapat memperoleh data serta 

informasi yang tepat dari sumber yang telah ditentukan tentang sejauh mana peran 

community civics yaitu Komunitas XTC kota bandung dalam mengembangkan 

tanggung jawab warga negara. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan teknik pendekatan kualitatif dan metode studi kasus yang 

digunakan dalam penelitian ini, peneliti memiliki teknik pengumpulan data yang 

diantaranya dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi dan studi literatur. 

  3.4.1 Wawancara 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari sumber yang utama 

yang sudah ditentukan oleh penulis, sehingga informasi atau data yang dicari mengenai 

peran community civics dalam mengembangkan tanggung jawab warga negara dapat 

ditemukan dari sumbernya langsung tanpa melalui perantara. Dengan teknik 

wawancara ini dimaksudkan agar penulis mendapatkan informasi tentang bagaimana 

peran community civics untuk dalam mengembangkan tanggung jawab warga negara.  

Wawancara adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan dengan cara 

berkomunikasi dengan maksud memperoleh informasi secara langsung dengan 

menggunakan pedoman wawancara terstruktur, sehingga dalam proses wawancara 

tidak keluar dari konteks yang diteliti dan data yang diperoleh dapat dipertanggung 

jawabkan kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Esterbergh (dalam Sugiyono, 

2009, hlm. 317) menjelaskan bahwa wawancara  adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Melalui pertukaran informasi 

tersebut, maka peneliti akan memperoleh data yang dimaksudkan dalam penelitian ini. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa melalui wawancara 

diharapkan mampu mendapatkan informasi dari responden mengenai permasalahan 

yang berkaitan dengan penelitian. Melalui wawancara juga diharapkan mampu 

mengetahui peran community civics dalam mengembangkan tanggung jawab warga 
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negara, yang sebelumnya belum banyak diketahui dan tidak bisa didapatkan melalui 

observasi.  

 3.4.2  Observasi 

Dalam penelitian ini observasi dilakukan untuk melihat proses dan hasil dari 

sejauh mana partisipasi community civics yang tidak lain adalah Komunitas XTC kota 

bandung dalam mengembangkan tanggung jawab warga negara. Observasi adalah 

salah satu teknik dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis agar mengetahui secara 

langsung di lapangan tentang partisapsi community civics dalam mengembangkan 

tanggung jawab warga negara. Hal-hal yang diobservasi oleh penulis di lapangan 

diantaranya, pelaksanaan bentuk atau jenis bentuk peran berupa program dari 

Komunitas XTC kota bandung, peran pengurus dan masyarakat dalam 

Mengembangkan tanggung jawab warga negara serta kendala dan upaya yang 

dilakukan oleh XTC Kota Bandung dalam menjalankan program tersebut.  

Dalam sebuah wawancara, data yang diperoleh memungkinkan bersifat 

subjektif, maka diperlukan adanya observasi. Maka peneliti perlu untuk terjun ke 

lapangan mengamati kondisi sekitar dan memperhatikan fenomena-fenomena yang 

terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengunjungi 

pelaksanaan tugas, sehingga penulis dapat melihat gambaran langsung mengenai 

aktivitas sehari-hari pelaksanaan program dari Komunitas XTC kota bandung. Dalam 

hal ini, observasi dilakukan untuk mengamati pola pelaksanaan program dan partisipasi 

dari Komunitas XTC kota bandung yang berhubungan langsung dengan masyarakat 

yang berada di daerah Kota Bandung. Peneliti akan mengamati berbagai aktivitas pada 

partisipasi community civics dalam mengembangkan tanggung jawab warga negara.  

Data observasi diharapkan lebih faktual mengenai situasi dan kondisi kegiatan 

penelitian di lapangan. Menurut M.Q. Patton (dalam Nasution, 1996, hlm. 59) 

mennjelaskan bahwa manfaat data observasi yaitu, ketika berada di lapangan peneliti 

lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi, jadi ia dapat 

memperoleh pandangan yang holistik atau menyeluruh. Pengalaman langsung 

memungkinkan peneliti menggunakan pendekatan induktif, jadi tidak dapat 
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dipengaruhi oleh konsep-konsep atau pandangan sebelumnya. Pendekatan induktif 

membuka kemungkinan melakukan penemuan atau discovery. Dengan melakukan 

observasi, 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. 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. 

Selain itu, peneliti dapat menemukan hal-hal di luar persepsi responden sehingga 

peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Ketika didalam lapangan 

peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan sehingga akan tetapi juga 

memperoleh kesan-kesan pribadi, misalnya merasakan situasi sosial. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat ditegaskan bahwa teknik penelitian ini 

digunakan untuk mendukung peneliti dalam pengumpulan data, sehingga peneliti dapat 

mengetahui secara langsung bagaimana benuk partisipasi community civics dalam 

mengembangkan tanggung jawab warga negara. 

Dengan demikian, melalui observasi peneliti dapat mengumpulkan data lebih 

mendalam, terinci dan lebih cermat sehingga data yang diperlukan dapat terkumpul 

secara menyeluruh yang didasarkan pada konteks data dalam keseluruhan situasi.  

3.4.3    Studi Dokumentasi 

Dalam penelitian kualitatif data yang didapatkan bisa melalui wawancara 

secara langsung dengan masyarakat, melalui observasi, juga melalui studi 

dokumentasi. Studi dokumentasi menurut Nasution (2003, hlm. 85) adalah 

pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dokumen yang 

dipelajari dalam penelitian ini adalah kumpulan dokumen dari Komunitas XTC kota 

bandung.  

Selanjutnya mengenai metode dokumentasi, Arikunto (1998, hlm. 236) 

mengatakan bahwa metode dokumentasi merupakan salah satu cara mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Data yang diperoleh dari studi 

dokumen dapat menjadi narasumber bagi peneliti selain wawancara dan observasi. 
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Hasil penelitian dari observasi atau  wawancara, akan dapat diterima apabila 

didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di 

masyarakat dan autobiography. Hasil penelitian juga akan semakin dapat dipercaya 

apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik. Pernyataan tersebut 

menegaskan bahwa dokumentasi berupa foto, akan mewakili kejadian-kejadian yang 

ada di lapangan. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan suatu langkah penting dalam sebuah penelitian karena 

melalui pengelolaan dan analisis data peneliti dapat mengetahui suatu makna terhadap 

data yang telah diteliti. Stainback (Sugiyono, 2009, hlm. 335) menyatakan bahwa 

analisis data merupakan hal yang sangat kritis dalam proses penelitian kualitatif. 

Analisis data digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga 

hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa analisis data sangat 

penting untuk memahami lebih dalam mengenai data yang diperoleh. Selanjutnya, data 

yang diperoleh dan dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, observasi 

dan studi dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk 

laporan. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada awal proses 

penelitian serta pada akhir penelitian. Hal tersebut dinyatakan oleh Nasution (1996, 

hlm. 129) bahwa dalam penelitian kualitatif analisis data harus dimulai sejak awal. Data 

yang diperoleh dalam lapangan segera harus dituangkan dalam bentuk tulisan dan 

dianalisis. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian kualitatif, data yang 

diperoleh harus dituangkan ke dalam sebuah tulisan dan kemudian dianalisis agar 

peneliti lebih memahami mengenai data yang dia peroleh di lapangan. Berdasarkan 

pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan 

menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

3.5.1   Reduksi Data 

Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisis data. Kegiatan ini 

bertujuan untuk mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul. 
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Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Reduksi 

data ini berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan terhadap hal-

hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti 

mengumpulkan data selanjutnya. 

3.5.2    Display Data 

Setelah dilakukan reduksi data, selanjutnya adalah display data yaitu 

menyajikan data secara jelas dan singkat. Melalui penyajian data tersebut maka data 

akan terorganisirkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Sugiyono (2012, hlm. 249) menjelaskan bahwa setelah data direduksi, maka 

langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data ini dapat dilakukan 

dalam bentuk tabel, grafik, piktogram, dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan, agar data 

yang dipeoleh di lapangan dapat dibaca dan dipahami secara jelas, karena data yang 

diperoleh harus mudah untuk dipahami. 

Tahap ini dilakukan peneliti melalui pengolahan data yang telah dihasilkan 

untuk mempersingkat dan memperjelas hasil dari reduksi data sebelumnya, sehingga 

data yang disajikan lebih sistematis dan terorganisir guna mempermudah dalam 

memahami hasil penelitian. 

3.5.3    Mengambil Kesimpulan dan Verifikasi 

Menarik atau mengambil kesimpulan adalah tujuan utama analisis data yang 

dilakukan sejak awal. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan makna terhadap 

data yang telah dianalisis. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam analisis data, 

tahap ini dilakukan dengan cara peneliti menganali0sis data yang telah diperoleh 

sebelumnya, sehingga hasil yang dituangkan peneliti  berupa data dan fakta yang ada 

di lapangan yang diintegrasikan dengan analisis peneliti. 

3.6  Jadwal Penelitian  

Suatu penelitian yang baik dapat terlaksana apabila dilakukan sesuai dengan 

agenda atau jadwal yang telah disusun sebelumnya, karena itu sebagai acuan dalam 

melakukan penelitian penulis menyusun jadwal penelitian yang dapat ditinjau. 


