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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif yang didasarkan pada dua alasan. Pertama, permasalahan  yang dikaji  

dalam penelitian tentang revitalisasi karakter bangsa melalui budaya lokal 

khususnya Macapat ini membutuhkankan sejumlah data lapangan yang sifatnya 

aktual dan kontekstual. Kedua, pemilihan pendekatan ini didasarkan pada 

keterkaitan  masalah yang dikaji  dengan sejumlah data primer dari subjek  

penelitian yang tidak dapat dipisahkan dari latar alamiahnya. Oleh karena itu 

penelitian tesis yang dilakukan penulis yaitu dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Cresswell (1998: 15) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai 

berikut: 

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on 
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or 
human problem. The researcher build a complex, holistic picture, analysis 
words, reports detailed views of informants, and conducts the study in a 
natural setting. 
 

Peneliti membuat gambaran kompleks bersifat holistik, menganalisis kata-

kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan 

melakukan penelitian dalam situasi alamiah. Karakteristik pokok yang menjadi 

perhatian dalam penelitian kualitatif adalah kepedulian terhadap ”makna”. Dalam 

hal ini penelitian naturalistik tidak peduli terhadap persamaan dari obyek 

penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang pandangan tentang 
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kehidupan dari orang yang berbeda-beda. Pemikiran ini didasari pula oleh 

kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang berbeda-beda. Oleh karena 

itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri orang yang 

unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen dan peneliti 

mendatangi sendiri sumbernya secara langsung. Menurut Bogdan dan Biklen 

(1982:27), pengumpulan data dalam penelitian kualitatif hendaknya dilakukan 

sendiri oleh peneliti dan mendatangi sumbernya secara langsung. 

Data yang hendak diperoleh dari penelitian tesis berupa deskriptif analitik 

tentang suatu peristiwa yang diambil dari situasi yang wajar, maka dibutuhkan 

ketelitian dalam mengemati aspek-aspek yang diteliti.Dalam hal ini peranan 

peneliti sangat menentukan sebagai alat penelitian utama (key 

instrument).Penelitian tesis ini, diamana peneliti merupakan instrumen utama 

yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh 

beberapa taknik pengumpulan data. 

Peneliti dapat lebih leluasa memahami konteks pengembangan karakter 

bangsa melaluiPendidikan Kewarganegaraan dengan budaya lokal apabila 

mengunakan pendekatan kualitatif. Selain itu, peneliti ingin dapat 

mengungkapkan perilaku person, gagasan dan pikirannya, sebab penelitian 

kualitatif pada hakekatnya juga merupakan pengamatan kepada orang-orang 

tertentu dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka dan berusaha 

memahami bahasa mereka serta menafsirkannya sesuai dengan dunianya 

danpenelitian ini diarahkan untuk memahami latar alamiah secara utuh, yang tidak 

terlepas dari konteksnya sebab hanya dengan keutuhan itu dapat dipahami 
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permasalahan yang ingin diteliti.Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan 

untuk memahami latar alamiah yang utuh, yang tidak terlepas dari 

konteksnya sebab hanya dengan keutuhan dapat dipahami permasalahan 

yang ingin diteliti 

2. Metode Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 

berdasarkan Robert K.Yin (1995 :18) bahwa “studi kasus adalah suatu inkuiri 

empiris yang: menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana, 

batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana 

multisumber bukti dimanfaatkan”. 

Sedangkan menurut Louis Smith (dalam Denzin dan Lincoln, 2009:300) 

bahwa kasus adalah suatu sistem yang terbatas / abounded system.Selain itu 

menurut Stake dalam Cresswell (2010: 20) bahwa studi kasus merupakan 

penelitian dimana peneliti di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu 

program, peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu yang dibatasi 

waktu dan peristiwa.Metode ini dilakukan secara intensif, terperinci dan 

mendalam terhadap suatu kelompok, organisasi, lembaga atau gejala tertentu. 

 Oleh karena itu, penelitian ini mengunakan studi kasus karena  metode ini 

dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap individu, kelompok, 

organisasi atau gejala tertentu yang dibatasi peristiwa dan waktu dengan 

memanfaatkan multisumber bukti. Adapun gejala tertentu yang khas dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Budaya Macapatmerupakan budaya Jawa yang mengandung nilai-nilai 

luhur Pancasila dan mengambarkan kehidupan manusia mulai dari 

kandungan sampai mati. 

2. Budaya Macapathanya ada di Jawa khususnya masyarakat Baluwarti 

merupakan daerah keraton Surakarta yang masih ada budaya Macapat. 

3. Daerah sekitar keraton Surakarta terkenal dengan perilaku yang santun 

(lemah lembut). 

Sesuai dengan hal tersebut diharapkan bahwa penelitian yang akan 

dilakukan oleh penulis bisa secara komprehensif mengungkapkan fakta-fakta, 

sehingga untuk bisa mengungkap fakta-fakta tentang revitalisasi karakter bangsa 

melalui budaya lokal khususnya budaya Macapat. 

B. Instrumen Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data 

1. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti sebagai intrumen utama sesuai yang 

dikemukakan oleh Creswell (1998: 261) bahwa “peneliti berperan sebagai 

instrument kunci (researcher as key instrument) atau yang utama” para peneliti 

kualitatif mengumpulkan sendiri data mellaui dokumentasi, observasi perilaku 

atau wawancara. Human Instrument ini dibangun atas dasar pengetahuan dan 

menggunakan metode yang sesuai dengan tuntutan penelitian. Hal tersebut sesuai 

dengan ciri-ciri penelitian kualitatif sebagaimana dikemukakan oleh Bogdan dan 

Biklen (1982: 33-36) yaitu: 

 Riset kualitatif mempunyai latar alami karena yang merupakan alat 
penting adalah adanya sumber data yang langsung dari perisetnya.Riset 
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kualitatif itu bersifat deskriptif. Periset kualitatif lebih memperhatikan 
proses ketimbang hasil atau produk semata.Periset kualitatif cenderung 
menganalisis datanya secara induktif.Makna merupakan soal essensial 
untuk ancangan kualitatif. 
 
Hal tersebut diperkuat oleh pendapat Creswell (2010; 264) bahwa peneliti 

terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan terus-menerus dengan para 

partisipan.Instrumen utama dalam penelitian adalah penulis sendiri yang terjun 

langsung ke lapangan untuk mencari  informasi melalui observasi dan wawancara. 

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan antar manusia, artinya 

selama proses penelitian penulis akan lebih banyak mengadakan kontak dengan 

orang-orang di sekitar lokasi penelitian yaitu di Kota Surakarta. Dengan demikian 

penulis lebih leluasa mencari informasi  dan data yang terperinci tentang berbagai 

hal yang diperlukan untuk kepentingan penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai cara dan teknik yang berasal dari berbagai sumber baik manusia maupun 

bukan manusia. Selanjutnya sesuai pendapat Denzin dan Lincoln, (2009:495) 

bahwa teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif adalah teknik observasi 

secara partisipatif, wawancara, dokumentasi dan literature.Oleh karena itu, teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara partisipatif, 

wawancara mendalam, teknik observasi, dokumentasi dan literature. 

a) Wawancara Mendalam 

Dengan wawancara mendalam ini diharapkan dapat diperoleh bentuk-

bentuk informasi tertentu dari semua responden dengan susunan kata dan 

urutan yang disesuaikan dengan ciri-ciri setiap responden.Metode ini 



 

90 

 

memungkinkan pihak yang diwawancarai untuk mendefinisikan dirinya 

sendiri dan lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka 

sendiri mengenai fenomena yang diteliti, tidak sekedar menjawab 

pertanyaan. 

Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau 

keyakinan pribadi.Langkah-langkah dalam penggunaan wawancara untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu: 1) menetapkan 

kepada siapa wawancara itu akan dilakukan, 2) menyiapkan pokok-pokok 

masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan, 3) membuka alur 

wawancara dan melangsungkan alur wawancara, 4) mengkonfirmasikan 

ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya, 5) Menuliskan hasil 

wawancara kedalam catatan lapangan,  6)Mengidentifikasi tindak lanjut 

hasil wawancara  yang telah diperoleh. 

Dalam penelitian tentang revitalisasi karakter bangsa melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan budaya lokal khususnya Macapat, 

wawancara mendalam dilakukan dengan teknik snowball terhadap: 1) 

Masyarakat Keraton; 2) Masyarakat Menengah; 3) Masyarakat Biasa; 4) 

Budayawan khususnya Macapat; 5) remaja 6) Pemerintah.Penentuan 

masyarakat golongan atas, menengah dan bawah berdasarkan pendapat 

Warner dalam Sunarto, (2005: 88). 
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b) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi  merupakan salah satu sumber data penelitian 

kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat. Cresswell 

(2010; 269-270) pengumpulan data dalam kualitatif melalui dokumen dapat 

dilakukan melalui dokumen public (seperti Koran, majalah, laporan kantor) 

ataupun dokumen privat (buku harian, diary, surat, email) dan materi audio 

visual berupa foto, objek-objek, seni, video tape atau segala jenis suara atau 

bunyi. 

Pemilihan metode ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dalam sumber-

sumber tertulis tersebut dapat diperoleh ungkapan gagasan, persepsi, 

pemikiran, serta sikap masyarakat dari tingkat kraton, masyarakat menengah 

dan bawah, para pakar seni, dalam pembinaan dan pengembangan karakter 

bangsa di Kota Surakarta.Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau 

karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, 

peraturan, kebijakan,  Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, 

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.Studi 

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. 

c) Studi Literatur (Literature of Study) 

Studi Literatur, yaitu alat pengumpul data untuk mengungkapkan 

berbagai teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi atau 
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diteliti sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Faisal (1992:30) 

mengemukakan bahwa hasil studi literatur bisa dijadikan masukan dan 

landasan dalam menjelaskan dan merinci masalah-masalah yang akan diteliti, 

termasuk juga latar belakang mengapa masalah tadi penting diteliti. Teknik 

studi literatur yang digunakan dalam penelitian ini adalah mempelajari 

sejumlah literatur yang berupa buku, jurnal, surat kabar dan sumber-sumber 

kepustakaan lainnya guna mendapatkan informasi-informasi yang menunjang 

dan berhubungan dengan budaya Macapat yang terkait pembangunan karakter 

bangsa, Pendidikan Kewarganegaraan dan pengembangan warga negara yang 

baik. Dokumen tersebut seperti : Buku Kegiatan Macapat, Buku Macapat, 

Buku Musyawarah Rencana Pembangunan Kelurahan, dan lain-lain. 

d) Observasi Partisipatif 

Menurut Cresswell (2010: 267)observasi yang dilakukan dalam 

penelitian kulitatif adalah observasi yang didalamnya peneliti langsung turun 

ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi 

penelitian. Observasi partisipatif dalam penelitian ini dengan terjun langsung di 

lapangan dan mengamati perilaku individu dan mengikuti beberapa aktivitas 

terkait budaya Macapatyang dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

seutuh mungkin dengan memperhatikan tingkat peluang kapan dan di mana 

serta kepada siapa peneliti sebagai instrumen dapat menggali, mengkaji, 

memilih, mengorganisasikan, dan mendeskripsikan informasi selengkap 

mungkin. Dalam hal ini, peneliti adalah instrumen utama (key instrument) 

dalam pengumpulan data. Untuk mendukung ketersediaan data dan analisis 
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data, peneliti memanfaatkan sumber-sumber lain berupa dokumen negara, 

catatan dan dokumen (non human resources).Teknik observasi secara 

partisipatif atau pengamatan memungkinkan pengamat untuk melihat dan 

terjun di dunia sebagaimana yang dilihat oleh subjek penelitian, hidup pada 

saat itu, menangkap arti fenomena dari segi pengertian subjek, menangkap 

kehidupan budaya dari segi pandangan yang dianut oleh para subjek pada 

keadaan waktu itu. 

Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari 

perilaku tersebut.Dengan keberadaan di lapangan, maka dapat diperoleh data 

yang kaya untuk dijadikan bahan analisis dasar yang akurat, tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Observasi dilakukan secara spontan, dengan cara 

mengamati apa adanya pada kehidupan masyarakat di Kota Surakarta dan acara 

kegiatan Macapat. 

C. Lokasi dan Subjek Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Surakarta Provinsi Jawa 

Tengah karena daerah ini terdapat keraton Kasunan yang  masihlestari budaya 

Macapat  dan lokasi dekat dengan tempat tinggal penulis. 

2. Subjek Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini tergolong penelitian kualitatif, maka subjek 

penelitian merupakan pihak-pihak yang menjadi sasaran penelitian atau sumber 

yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara purposif bertalian dengan 

tujuan tertentu.Hal tersebut sesuai dengan pendapat Cresswel (1998: 
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266)partisipan dan lokasi penelitian itu dipilih secara sengaja dan penuh 

perencanaan, penelitian yang dapat membantu peneliti memahami masalah 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, teknik penentuan subjek penelitian dimaksudkan 

agar peneliti dapat sebanyak mungkin memperoleh informasi dengan segala 

kompleksitas yang berkaitan dengan revitalisasi karakter bangsa melalui 

pendidikan kewaraganegaraan dengan budaya lokal di Kota Surakarta.Meskipun 

demikian, pemilihan subjek penelitian tidak dimaksudkan untuk mencari 

persamaan yang mengarah pada pengembangan generalisasi, melainkan untuk 

mencari informasi secara rinci yang sifatnya spesifik yang memberikan citra khas 

dan unik. 

Terdapat beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek 

penelitian, yakni latar (setting), para pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (events), 

dan proses (process) (Miles dan Huberman, 2007:56; Cresswell 1998: 267). 

Kriteria pertama adalah latar, yang dimaksud adalah situasi dan tempat 

berlangsungnya proses pengumpulan data, yakni wawancara di rumah, wawancara 

di kantor, wawancara formal dan informal, berkomunikasi resmi, dan 

berkomunikasi tidak resmi. Kriteria kedua, pelaku, yang dimaksud adalah pakar 

yang berlatar keilmuan dan praktisi terkait budaya Macapatserta banyak menaruh 

perhatian yang tinggi terhadap pengembangan karakter bangsa melalui Macapat 

di Kota Surakarta yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan serta 

masyarakat yang terdiri dari golongan keraton, menengah dan biasa untuk 

membuat variasi informasi dalam pengembangan karakter bangsa melalui budaya 
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Macapatyang paling dominan. Kriteria ketiga adalah peristiwa, yang dimaksud 

adalah pandangan, pendapat dan penilaian tentang karakter anggota masyarakat, 

budaya Macapat dikaitkan dengan pembangunan karakter serta mekanisme 

internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Macapatuntuk pengembangan 

karakter bangsa di masyarakatKota Surakarta Jawa Tengahdan strategi integrasi 

nilai-nilai Macapatdalam Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat dalam 

upaya mengembangkan karakter bangsa. Kriteria keempat adalah proses, yang 

dimaksud wawancara peneliti dengan subjek penelitian berkenaan dengan 

pendapat dan pandangannya terhadap fokus masalah dalam penelitian ini. 

Selanjutnya untuk masyarakat atau orang baik pelaku seni dan budayawan 

yang dapat memberikan informasi dalam penelitian tekniknya dengan Snowball. 

Adapun subjeknya yaitu : 

1. Masyarakat Keraton;  

2.  Masyarakat Menengah;  

3.  Masyarakat Biasa;  

4. Budayawan khususnya Macapat;  

5. Remaja serta 

6. Pemerintah.  

Penentuan masyarakat golongan atas, menengah dan bawah berdasarkan 

pendapat Warner dalam Sunarto, (2005: 88). 

Sebagaimana dikemukakan oleh penulis bahwa penelitian ini 

menggunakan sampel purposif sehingga besarnya sampel ditentukan oleh adanya 
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pertimbangan perolehan informasi dan dalam pengumpulan data dari responden 

didasarkan pada ketentuan atau kejenuhan data dan informasi yang diberikan.  

3. Sumber Data 

Informasi dalam bentuk lisan dan tulisan dalam penelitian kualitatif 

berturut-turut menjadi data primer dan sekunder penelitian. Data primer yang 

dikumpulkan mencakup persepsi dan pemahaman person serta deskripsi 

lainnya yang berkaitan dengan fokus penelitian; sedangkan data sekunder adalah 

data mengenai jumlah person dan kualifikasinya serta berkas kertas kerja yang 

dapat mengungkapkan informasi, tentang revitalisasi karakter bangsa melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan budaya local di kota Surakarta. 

Sesuai dengan bentuk-bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 

maka sumber-sumber data penelitian ini meliputi manusia, benda, dan 

peristiwa.Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data, 

berstatus sebagai informan mengenai fenomena atau masalah sesuai dengan 

fokus penelitian. Benda merupakan bukti fisik yang berhubungan dengan 

fokus penelitian, sedangkan peristiwa merupakan informasi yang menunjukkan 

kondisi yang berhubungan langsung dengan revitalisasi karakter bangsa melalui 

Pendidikan Kewarganegaraan dengan budaya lokal (Macapat) di kota Surakarta. 

Untuk memudahkan pembahasan penelitian maka fokus penelitian ini 

adalah:(1) Bagaimana persepsi masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah terhadap 

karakter anggota masyarakat dikaitkan dengan pembangunan karakter? (2) 

Bagaimanakah persepsi masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah terhadap budaya 

Macapat berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa? (3) Bagaimana 
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mekanisme internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Macapatuntuk 

pengembangan karakter bangsa di masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah? (4) 

Diantara 3 budaya Macapat, Macapatmana yang dominan mempengaruhi dalam 

pembangunan karakter bangsa ? (5) Bagaimana strategi integrasi nilai-nilai 

Macapatdalam Pendidikan Kewarganegaraan di masyarakat dalam upaya 

mengembangkan karakter bangsa ? 

Sumber data utama untuk unit-unit analisis tersebut adalah Tokoh 

Masyarakat, Budayawan yang terkait dengan budaya Macapat, masyarakat 

keraton, masyarakat menengah dan masyarakat biasa, serta remaja dan 

anaktermasuk dokumen tentang yang relevan dengan fokus penelitian. 

D. Tahap-Tahap Penelitian 

1. Tahap Pra Penelitian 

Pada tahap  pra penelitian  ini yang pertama kali dilakukan adalah 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: 
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a. Mengajukan surat permohonan izin untuk mengadakan penelitian  kepada 

Ketua Program StudiPendidikan Kewarganegaraan Pascasarjana, 

selanjutnya diteruskan kepada Asisten Direktur I untuk mendapatkan surat 

rekomendasi dari Kepala BAAK UPI yang secara kelembagaan mengatur 

segala jenis urusan administratif dan akademis. 

b. Pembantu Rektor I atas nama Rektor UPI  mengeluarkan surat 

permohonan izin penelitian  untuk disampaikan kepada Kepala Badan 

Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatProvinsi Jawa 

Barat untuk mengeluarkan surat rekomendasi izin penelitian ke Kesatuan 

Bangsa, Politik dan Perlindungan MasyarakatProvinsi Jawa Tengah. 

c. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat 

Jawa Tengah mengeluarkan surat rekomendasi izin penelitian ke Kepala 

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota 

Surakarta mengeluarkan surat izin penelitian untuk disampaikan kepada 

Pihak yang terkait dengan penelitian. 

d. Kepala Kelurahan Baluwarti, Tegalharja dan Dinas Pariwisata 

memberikan izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah kerjanya 

selama batas waktu yang telah ditentukan dan instansi-instansi yang ada di 

wilayah kerjanya dan masyarakat kelurahan tersebut. 

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Setelah tahap pra penelitian selesai, maka penulis mulai terjun ke lapangan 

untuk memulai penelitian.Pelaksanaan penelitian ini dimaksudkan untuk 

mengumpulkan data dari responden. Selain mengumpulkan hasil obeservasi di 
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lapangan  penulis juga memperoleh data melalui wawancara dengan responden. 

Adapun langkah-langkah yang ditempuh penulis adalah sebagai berikut: 

a. Menghubungi Kepala Kelurahan Baluwarti, Tegalharja dan Kepala Dinas 

Pariwisata untuk meminta informasi dan meminta izin melaksanakan 

penelitian. 

b. Menentukan responden yang akan diwawancara. 

c. Menghubungi responden yang akan diwawancara. 

d. Mengadakan wawancara dengan budayawan sesuai dengan kesepakatan 

sebelumnya. 

e. Menghubungi para tokoh masyarakat untuk mengadakan wawancara. 

f. Mengadakan wawancara. 

g. Melakukan studi dokumentasi  dan membuat catatan yang diperlukan dan 

dianggap berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

h. Mengikuti kegiatan yang terkait masalah yang akan diteliti. 

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan responden, penulis 

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. 

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses 

menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang 

diperoleh  dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh 
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dan dikumpulkan  dari responden  melalui hasil wawancara, obeservasi dan studi 

dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. 

Pada dasarnya tidak ada suatu teknis analisis penelitian kualitatif yang 

dapat dijadikan satu-satunya pedoman (Creswell, 2008: 245).Peneliti dapat 

memilih dan menggunakan model-model yang telah dikembangkan oleh para 

peneliti sebelumnya atau bersifat pemilihan (eclectic). Oleh sebab itu, penelitian 

ini akan menggunakan setidaknya dua model teknik analisis yaitu dari Miles & 

Huberman (2007: 23) dan Creswell (2008: 244). 

 Proses analisis data kualitatif mencakup penggalian makna yang ada di 

dalam data tertulis maupun gambar. Proses ini meliputi persiapan analisis data, 

analisis pemilahan data, penggalian makna yang mendalam terhadap data, 

menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data 

(Creswell, 2008: 190).  

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan transformasi terhadap data “kasar” yang diperoleh dari catatan 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang bertujuan 

untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, pembuangan yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final.Penyajian 

data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam 

suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang 

mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. 
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Setelah data tersaji secara baik dan terorganisasi maka dilakukan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi (Miles & Huberman, 2007: 21-22) : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1.Components of Data Analysis: Interactive Model 

(Miles & Huberman, 2007: 23) 

 

Proses pengumpulan dan analisis data (termasuk penulisan laporan) 

merupakan proses yang simultan dalam penelitian kualitatif. Pada saat 

pengumpulan data peneliti dapat langsung melakukan analisis informasi yang 

terkandung dalam data untuk menemukan gagasan pokok. Proses ini juga dapat 

bersifat iterative, dimana pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara 

bolak-balik dan seterusnya. Peneliti dapat melakukan wawancara ulang terhadap 

individu apabila terjadi kekurangan data atau terjadi kesimpangsiuran data 

(Creswell, 2008: 244-245). 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat dijelaskan bahwa dalam 

pengolahan data dan menganalisis data dilakukan melalui langkah-langkah 

sebagai berikut: 

a. Reduksi data 

Data Collection 

Data 
Reduction 

Data Display 

Conclusions: 
Drawing/Verifying 
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Dalam penelitian ini aspek yang direduksi adalah revitalisasi karakter bangsa 

melalui Pendidikan Kewarganegaraan dengan pengembangan budaya  Macapatdi 

Kota Surakarta Jawa Tengah yang meliputi: 1) persepsi masyarakat Kota 

Surakarta Jawa Tengah terhadap karakter anggota masyarakat dikaitkan dengan 

pembangunan karakter, 2) persepsi masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah 

terhadap budaya Macapat berkaitan dengan pembangunan karakter bangsa, 3) 

mekanisme internalisasi nilai-nilai yang terdapat dalam Macapatuntuk 

pengembangan karakter bangsa di masyarakat Kota Surakarta Jawa Tengah, 4) 

budaya Macapat yang dominan mempengaruhi dalam pembangunan karakter 

bangsa, 5) strategi integrasi nilai-nilai Macapatdalam Pendidikan 

Kewarganegaraan di masyarakat dalam upaya mengembangkan karakter bangsa. 

b. Display data 

Setelah data dan informasi yang diperoleh dari lapangan direduksi, selanjutnya 

penulis melakukan display data, yakni menyajikan data secara singkat dan 

jelas.Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat gambaran keseluruhan dari hasil 

penelitian atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian tersebut. 

c. Kesimpulan/verifikasi 

Sebagai langkah akhir dari proses pengolahan dan analisis data adalah 

penarikan kesimpulan yang dimaksudkan untuk mencari makna, arti, penjelasan 

terhadap data yang telah dianalaisis dengan mencari hal-hal penting. Penyusunan 

kesimpulan ini dilakukan secara singkat dan jelas agar memudahkan bagi berbagai 

pihak untuk memahaminya. 
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Dengan demikian secara umum proses pengolahan data dimulai dengan 

pencatatan data lapangan (data mentah), kemudian ditulis kembali dalam bentuk 

unifikasi dan kategorisasi data. Setelah data dirangkum, direduksi dan disesuaikan 

dengan fokus masalah penelitian, selanjutnya data dianalisa dan diperiksa 

keabsahannya melalui beberapa teknik, yaitu: 

a. Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk 

mengungkapkan 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. 

 
Demikian tahap-tahap yang dilakukan penulis dalam mengolah dan 

menganalisis data serta informasi yang diperoleh dalam penelitian.Melalui tahap-

tahap ini, penulis berharap dapat mengumpulkan data yang memenuhi syarat 

keabsahan penelitian. 

E. Penentuan Responden dan Kisi-Kisi Penelitian 

1. Responden 

Sesuai dengan hakekat penelitian kualitatif, maka subjek dalam 

penelitian ini ditentukan secara snow ball sampling, artinya, subjek penelitian 

relatif sedikit dan dipilih menurut tujuan penelitian, namun subjek 

penelitian dapat terus bertambah sesuai keperluannya. Dalam penelitian ini, 

teknik snow ball samplingdilakukan apabila dalam pengumpulan datanya 

tidak cukup hanya dari satu sumber, maka dikumpulkan juga data dari sumber-
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sumber lain yang berkompeten. Misalnya, jika pengumpulan data tidak cukup 

hanya dari masyarakat dari kalangan keraton, menengah, dan atas maka perlu 

penambahan responden dari dinaspariwisata dan seniman. Teknik-teknik 

penentuan jumlah subjek penelitian seperti ini adalah snowball sampling (Bogdan 

& Biklen. 1982; Miles & Huberman, 2007; dan Nasution, 1996: 11, 33). 

2. Kisi-kisi penelitian 

Nasution (1996:9) berpendapat bahwa “peneliti adalah key instrument 

yakni peneliti sendiri yang bertindak sebagai pengamat, untuk mengumpulkan 

data secara mendalam yang dibantu dengan pedoman observasi dan pedoman 

wawancara”.Agar penelitian ini terarah, maka sebelum melakukan penelitian 

kelapangan, peneliti terlebih dahulu menyusun kisi-kisi penelitian yang 

selanjutnya dijadikan acuan untuk membuat pedoman wawancara, studi 

dokumentasi, dan observasi (terlampir). 

F. Uji Validitas Data Penelitian 

1. Triangulasi  

Pengujian validitas data dalam hasil penelitian ini menggunakan berbagai 

macam teknik pengumpulan data seperti wawancara, observasi, dokumentasi dan 

literature pada sumber yang sama yaitu dengan melakukan pengecekkan ulang 

temuan antar sumber data, metode pengumpul data dan teori yang relevan dengan 

fokus penelitian.Menurut Creswell (1998: 286) Triangulasi adalah mentriangulasi 

sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang berasal 

dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk membangun justifikasi 

tema-tema secara kohern.Triangulasi dipandang penting dilakukan oleh peneliti 
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kualitatif karena dengan triangulasi akan lebih meningkatkan kekuatan data, bila 

dibandingkan dengan satu pendekatan. 

 

2. Member Check 

Dalam tahap member-check 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.Dalam kaitan itu, data yang diperoleh melalui penggunaan 

teknik wawancara dibuat dalam bentuk transkrip. 

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 responden penelitian. Peneliti meminta mereka 

membaca dan memeriksa kesesuaian informasinya dengan apa yang telah 

dilakukan. Apabila ditemukan ada informasi yang tidak sesuai, maka peneliti 

harus segera berusaha memodifikasinya, apakah dengan cara menambah, 

mengurangi, atau bahkan menghilangkannya sampai kebenarannya dapat 

dipercaya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Creswell (1998: 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. 

3. Expert Opinion 

Selain triangulasi data dan member check tahap selanjutnya adalah 
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dengan expert opinion atau menanyakan atau mengecek kembali kepada 

pendapat ahli, dalam penelitian ini pendapat ahli budaya Jawa khususnya 

Macapat Darsono. S.Kar.M.Kar dan MT. Supriyono, S.Kar.M.Kar. 

G. Tahap-tahap Pelaksanaan Penelitian di Lapangan 

Dalam setiap proses penelitian kualitatif batas antara satu tahapan dengan 

tahapan berikutnya sulit dinyatakan secara tegas. Hal itu sejalan dengan sifat 

”emergent” dari penelitian kualitatif yaitu sifat yang senantiasa mengalami 

perubahan sepanjang penelitian dilaksanakan. Mengenai tahap penelitian, yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap penelitian sebagai berikut. 

1. Tahap Pra-Lapangan: 

Tahap ini meliputi berbagai studi kepustakaan, membuat desain penelitian, 

melaksanakan bimbingan intensif, menentukkan lokasi penelitian, mengurus 

perizinan, dan menyiapkan kelengkapan kegiatan penelitian lapangan. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan: 

Tahap ini diawali dengan survey pendahuluan ke lokasi penelitian untuk 

memperoleh gambaran awal yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. 

Setelah itu, peneliti mempelajari latar lokasi (setting) subjek yang diteliti, 

melakukan pengamatan, wawancara, membuat catatan lapangan, mengambil 

pola kejadian secara langsung, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang 

relevan. Dalam kegiatan ini juga peneliti melakukan kegiatan analisis data 

secara bertahap.  
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3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan mencari dan merumuskan tema, 

membuat hipotesis kerja, bekerja dengan hipotesis kerja, menafsirkan hasil 

analisis data serta menguji validitas data. 

4. Tahap Penyajian Laporan Hasil Penelitian 

Tahap ini berbentuk kegiatan pengetikan naskah laporan, penyuntingan, 

penyusunan naskah akhir, pengesahan pembimbing, penggandaan dan 

pencetakan naskah jadi, penyerahan naskah kepada Program Pascasarjana 

Universitas Pendidikan Indonesia – dan siap untuk diujisidangkan dihadapan 

penguji dan pembimbing. 

 

 

 


