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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pendidikan Kewarganegaraan 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan 

 Menurut Mansoer (dalam Erwin, 2010:3) pada hakikatnya Pendidikan 

Kewarganegaraan itu merupakan hasil dari sintesis antara civic education, 

democracy education, serta citizenship yang berlandaskan pada filsafat pancasila 

serta mengandung Identitas Nasional Indonesia serta materi muatan tentang bela 

Negara. Dengan hakikat Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia yang berbasis 

pancasila tersebut, maka dapat dirumuskan bahwa: Pendidikan Kewarganegaraan 

di Indonesia merupakan Pendidikan Kebangsaan dan Kewarganegaraan yang 

berhadapan dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demokrasi, 

HAM, dan cita-cita untuk mewujudkan masyarakat madani Indonesia dengan 

menggunakan filsafat pancasila sebagai pisau analisisnya. 

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu konsep Pendidikan 

yang berfungsi untuk membentuk siswa sebagai Warga negara yang mempunyai 

karakter. Keterkaitan Pendidikan Kewarganegaraan terhadap pengembangan 

karakter memiliki dimensi-dimensi yang tidak  bisa dilepaskan dari aspek 

pembentukan karakter dan moralitas publik Warga Negara. 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan yang mengingatkan hal 

yang di kerjakan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak melenceng 

dari apa yang diharapkan. Karena di nilai penting pendidikan ini sudah di 

terapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan mulai dari paling dini hingga 
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pada perguruan tinggi agar menghasilkan penerus-penerus bangsa yang 

berompeten dan setiap berbangsa dan bernegara..  

2.1.2 Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan  

Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk peserta didik 

menjadi manusia yang memiliki nilai-nilai Pancasila, Undang-undang dasar 

Negara 1945, semangat Bhineka Tunggal Ika, dan Komitmen Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan tidak bias di pisahkan dari 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang berbunyi “ Pendidikan Nasional 

berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujun untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak  mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung 

jawab”.  

2.1.3 Pendekatan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan 

           Sebelum membicarakan strategi pembelajaran perlu di kemukakan tentang 

pendekekatan pembelajaran. Konsep pendekatan pembejaran lebih luas dari 

strategi pembelajaran. Pendekatan pembelajaran pada dasarnya bertolak dari 

keaktifan guru atau siswa. Di satu sisi ada strategi yang menekankan keaktifan 

guru (guru aktif) dan di sisi lain ada strategi yang menekankan keaktifan siswa 

(siswa aktif). Jadi ada dua kutub yang berlawanan, yaitu strategi guru aktif 

(pendekatan ekspositori) dan siwa aktif (pendekatan discovery). Pendekatan 

pembelajaran berada pada garis rentang antara strategi yang bepusat pada guru 

dan strategi yang berpusat pada siswa. Di lihat dari pendekatannya, pembelajaran 
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yang berorientasi atau berpusat pada siswa (student centered apporoach ) dan 

pendekatan pemebelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru ( teacher 

centered apporoach  ).  

Dari pendekatan pembelajaran diturunkan menjadi stategi pembelajaran di 

lihat dari strateginya, pembelajaran dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian 

pula, yaitu exposition-discovery learning dan group-individual learning 

(Rowntree dalam Wina sanjaya, 2008). Ditinjau dari cara penyajian dan cara 

pengolahannya, strategi pembelajaran dapat dibedakan antara strategi 

pembelajaran induktif dan strategi pembelajaran deduktif. 

Hubungan antara strategi ekspository dan strategi discovery (exposition 

discovery learning) pada dasarnya terletak pada garis kontinum. Pada garis kedua 

strategi pembelajaran tersebut terdapat beregam metode. Konsep strategi 

pembelajaran lebih luas dari pada metode atau teknik (prosedur) yang akan 

menjamin bahwa siswa akan benar-benar mencapai tujuan. Teknik dapat 

disamakan  dengan metedo adalah jalan atau alat yang digunakan guru untuk 

mengarahkan kegiatan siswa kearah tujuan. Ada pula yang berpendapat motode 

berbeda dengan teknik. Metode bersifat procedural, sedang teknim lebih bersifat 

implementatif. Misal, dua orang guru sama-sama menggunakan metode ceramah. 

Namun bias jadi hasilnya berbeda sebab mempunyai teknik yang berbeda dalam 

penggunaan metode ceramah tersebut. 

2.2 Peran Pendidikan Kewarganegaraan 

Peran utama dunia Pendidikan adalah menanamkan Pendidikan 

Kewarganegaraan (civic culture) dikalangan anak-anak muda yang tumbuh dan 

berkembang dalam dunia Pendidikan, karena Pendidikan Kewarganegaraan 



 
 

18 

 

merupakan modal dasar untuk mewujudkan dan menegakkan demokrasi ditengah-

tengah kehidupan masyarakat. 

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan mengemban tiga fungsi pokok, yakni 

mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina tanggung 

jawab warga negara (civic responsibility) dan mendorong partisipasi warga negara 

(civic participation). Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk 

membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional 

melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan social (Sapria,2003). 

Tujuan pendididikan kewarganegaraan adalah partisipasi yang penuh nalar 

dan tanggung jawab dala m kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada 

nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. 

Partisipasi warga negara yang efektif dan penuh tanggung jawab memerlukan 

penguasaan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta 

keterampilan untuk berperan serta. 

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai peranan penting, perlu mengenalkan 

sebuah materi Pendidikan Kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai 

karakter sebuah Bangsa. Beberapa nilai karakter yang tertuang diatas memiliki 

sebuah korelasi dengan materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan. Diantara 

nilai karakter bisa berkorelasi dengan Pendidikan karakter mengenai hak dan 

kewajiban sebagai Warga Negara demi memunculkan sebuah karakter yang 

bertanggung jawab. 

Fungsi/peranan Pendidikan Kewarganegaraan adalah sebagai berikut : 

a. Membantu generasi muda memperoleh pemahaman cita-cita Nasional 

/tujuan Negara 
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b. Dapat mengambil keputusan-keputusan yang bertanggung jawab dalam 

menyelsaikan masalah pribadi, masyarakat dan Negara. 

c. Dapat mengapresiasikan cita-cita Nasional dan dapat membuat keputusan-

keputusan yang cerdas. 

d. Wahana untuk membentuk Warga Negara yang cerdas, terampil, dan 

berkarakter yang setia kepada Bangsa dan Negara Indonesia dengan 

merefleksikan dirinya dalam kebiasaan berpikir dan bertindak sesuai 

dengan amanat Pancasila dan UUD NKRI 1945. 

Kontribusi nyata dalam Pendidikan Kewarganegaraan melalui materi yang 

disampaikan kepada peserta didik atau individu. Pendidikan Kewarganegaraan 

menyajikan fakta-fakta mengenai kenegaraan sehingga dapat dipahami oleh 

peserta didik (Abdul Aziz, 1997). 

PKn juga dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan 

Nilai dan Moral, dengan alasan sebagai berikut: 

a. Materi PKn adalah Konsep- konsep nilai Pancasila dan UUD 1945  beserta 

dinamika perwujudan dalam kehidupan masyarakat Negara Indonesia. 

b. Sasaran akhir belajar PKn adalah perwujudan nilai-nilai tersebut dalam 

prilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari. 

c. Proses pembelajaran menuntut terlibatnya emosional, intelektual, dan 

sosial dari peserta didik dan guru sehingga nilai-nilai itu bukan hanya 

dipahami (bersifat kognitif) tetapi dihayati (bersifat objektif) dan 

dilaksanakan (bersifat prilaku). 
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2.3 Pengertian Nilai 

Nilai adalah berupa norma, etika, peraturan, undang-undang, adat 

kebiasaan, aturan agama dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan 

berharga bagi seseorang. Nilai bersifat  abstrak,  berada  dibalik  fakta,  

memunculkan  tindakan,  terdapat  dalam moral  seseorang,  muncul  sebagai  

ujung  proses  psikologis,  dan  berkembang kearah yang lebih kompleks. 

Kattsoff   dalam  Soejono  Soemargono  (2004:  323)  mengatakan  bahwa 

hakekat nilai dapat dijawab dengan tiga macam cara:  Pertama,  nilai sepenuhnya 

berhakekat  subyektif,  tergantung  kepada  pengalaman  manusia  pemberi  nilai  

itu sendiri.  Kedua,  nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi 

ontology, namun  tidak  terdapat  dalam  ruang  dan  waktu.  Nilai-nilai  tersebut  

merupakan esensi  logis   dan  dapat  diketahui  melalui  akal.   Ketiga,  nilai-nilai  

merupakan unsure-unsur objektif yang menyusun kenyataan. 

Mengenai  makna  nilai  Kattsoff  mengatakan,  bahwa  nilai  menpunyai 

beberapa macam makna. Sejalan dengan  itu,  maka  makna  nilai  juga  

bermacammacam.Rumusan  yang  bisa  penulis  kemukakan  tentang  makna  nilai  

itu  adalah bahwa  sesuatu  itu  harus  mengandung  nilai  (berguna),  merupakan  

nilai  (baik, benar,  atau  indah),  mempunyai  nilai  artinya  merupakan  objek  

keinginan, mempunyai  kualitas  yang  dapat  menyebabkan  orang  mengambil  

sikap „menyetujui‟  atau  mempunyai  sifat  nilai  tertentu,  dan  memberi  nilai,  

artinya menanggapi  seseuatu  sebagai  hal  yang  diinginkan  atau  sebagai  hal  

yang menggambarkan nilai tertentu. 
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2.4 Pengertian Nilai Moral Peserta Didik 

          2.4.1 Pengertian Moral 

Menurut Liilie dalam (Pratidarmanasti,1991), kata moral berasal dari kata 

mores (bahasa latin) yang  berarti tata cara dalam kehidupan atau adat istiadat. 

Dewey dalam (Grinder, 1978) juga menyebutkan bahwa moral sebagai hal-hal 

yang berhubungan dengan nilai-nilai susila. Sedangkan Baron, dkk (1980) 

mengatakan bahwa moral adalah hal-hal yang berhubungan dengan larangan dan 

tindakakan yang membicarakan salah atau benar. Moral selalu mengacu pada baik 

buruknya manusia sebagai manusia, sehinga bidang moral adalah bidang 

kehidupan manusia di lihat dari segi kebaikannya sebagai manusia. 

2.4.2. Perkembangan Moral  

 Perkembangan moral (moral development) berkaitan dengan aturan dan 

konvensi tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya 

dengan orang lain. Dalam mempelajari aturan-aturan ini para pakar perkembangan 

akan menguji tiga bidang yang berbeda yaitu: (1) Bagaimana anak-anak bernalar 

atau berpikir tentang aturan-aturan untuk perilaku etis; (2) Bagaimana anak-anak 

sesungguhnya berperilaku dalam keadaan bermoral; (3) Bagaimana anak 

merasakan hal-hal moral itu. Perkembangan moral (moral development) 

melibatkan perubahan seiring usia pada pikiran, perasaan, dan perilaku 

berdasarkan prinsip dan nilai yang mengarahkan bagaimana seseorang seharusnya 

bertindak. Perkembangan moral memiliki dimensi intrapersonal (nilai dasar dalam 

diri seseorang dan makna diri) dan dimensi interpersonal (apa yang seharusnya 

dilakukan orang dalam interaksinya dengan orang orang lain) (King, Menurut 

Piaget (dalam Slavin, 2008:69) 



 
 

22 

 

Perkembangan Moral pada dasar nya merupakan interaksi, suatu hubungan 

timbal balik antara anak dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara 

peserta didik dengan pendidik, dan seterusnya. Unsur hubungan timbal balik ini 

sedemikian penting karena hanya dengan adanya interaksi berbagai aspek dalam 

diri seseorang ( kognitif, afektif, psikomotoris ) dengan sesamanya atau dengan 

lingkungannya, maka seseorang dapat berkembang menjadi semakin dewasa baik 

secara fisik, spiritual dan moral (Sjarkawi 2006). Perkembang moral merupakan 

proses dinamis yang umum dalam setiap budaya. Moral berkembang menurut 

serangkaian tahap perkembangan psikologis. Kohberg telah menunjukkan dengan 

peneltiannya bahwa tahap-tahap perkembangan moral berlaku sama bagi setiap 

orang tidak memandang lingkup budaya, tempat, kelas dalam masyrakat, kasta 

dan agama (Adisuilo, 2012) 

2.5  Tahap-tahap  Perkembangan  Moral 

Menurut Piaget dan Kohlberg perkembangan moral berkorelasi dengan 

perkembangan kecerdasan individu, sehingga seharusnya bila perkembangan 

kecerdasan telah mencapai kematangan, maka perkembangan moral juga harus 

mencapai tingkat kematangan. Menurut piaget Perkembangan moral berlangsung 

dalam 2 (dua) tahap, yaitu 

a. Tahap Realisme Moral:  

Tahap realisme moral adalah Moralitas oleh pembatasan (<12thn):  

 Usia 0 – 5 tahun: pada tahap ini perilaku anak ditentukan oleh ketaatan 

otomatis terhadap peraturan tanpa penalaran / penilaian. Anak menilai 

tindakan berdasar konsekuensinya. 
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 Usia 7/8 – 12 tahun: pada tahap ini anak menilai perilaku atas dasar tujuan. 

Konsep tentang benar/salah mulai dimodifikasi (lebih luwes / fleksibel). 

Konsep tentang keadilan mulai berubah. 

b. Tahap Operasional Formal 

Tahap operasional formal adalah moralitas dengan analisis (> 12th): 

 Anak mampu mempertimbangkan segala cara untuk memecahkan masalah 

 Anak bernalar atas dasar hipotesis dan dalil melihat masalah dari berbagai 

sudut pandang 

Sedangkan Menurut Kohberg (1977) tahap perkembangan moral sebenarnya 

telah dipostulatkan pada pemikiran dewey, yang memandang perkembangan 

moral ke dalam 3 tingkatan yaitu : (1) tingkat pra-moral atau pre-conventional, 

(2) tingkat conventional, dan (3) tingkat autonomus. Pemikiran dewey 

dikembangkan lebih lanjut oleh piaget dengan menetapkan 3 tahap 

perkembangan moral yang di ikuti dengan ketentuan umur yaitu : (1) tahap pra-

moral , yaitu anak yang berumur dibawah 4 tahun, (2) tahap heteronomous, 

yaitu anak yang berumur antara 4-8 tahun, dan (3) tahap otonomous, yaitu anak 

yang berumur 9-12 tahun. Tahap-tahap perkembangan penalaran moral tidak 

dapat berbalik ( irreversible) yaitu bahwa suatu tahapan yang telah dicapai oleh 

seseorang tidak mungkin kembali mundur ke tahapan yang telah dicapai oleh 

seseorang tidak mungkin kembali mundur ke tahapan dibawahnya (Kohlberg, 

1977). Misalnya, seseorang yang telah berada pada tahap-5 tidak akan kembali 

pada tahap-3 atau tahap-4. Tendensi gerakan umum, proses perkembangan 

penalaran moral cukup jelas bersifat proses difereni dan integrasi yang semakin 

tinggi dan menghasilkan pula peningkatan dalam hal universal. Dewey 
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berpendapat bahwa proses perkembangan dan pertembuhanlah yang 

merupakan tujuan universal pendidikan moral. Adapun tahap-tahap 

perkembangan moral menurut Kohlberg yang disarikan oleh Hardirman (1987) 

sebagai berikut : 

2.5.1 Tingkat pra-konvensional  

Pada tingkat ini seseorang sangat tanggap terhadap aturan-aturan 

kebudayaan dan penilaian  baik atau buruk, tetapi ia menafsirkan baik atau buruk 

ini dalam rangka maksimalisasi kenikmatan atau akibat-akibat fisik dari 

tindakannya ( hukuman fisik, penghargaan, tukar-menukara kebaikan). 

Kecenderungan utamanya dalam interaksi dengan orang lain adalah menghindari 

hukuman atau mencapai maksimalisasi kenikmatan (hedonistis). Tingkat ini 

dibagi 2 tahap yaitu : tahap Orientasi hukuman dan kepatuhan, Orientasi 

instrumental. 

2.5.2.  Tingkat konvensional  

            Pada tingkat ini seseorang menyadari dirinya sebagai sebagai seorang 

individu di tengah-tengah keluarga, masyarakat dan bangsanya, keluarga, 

masyarakat, bangsa dinilai memiliki kebenaran sendiri, karena jika menyimpang 

dari kelempok ini akan terisolasi. Maka itu, kecenderungan orang pada tahap ini 

adalah menyesuaikan diri dengan aturan-aturan masyarakat dan 

mengidentifikasikan dirinya terhadap kelompok sosialnya.  Kalau pada tingkat 

pra-konvensial perasaan dominan adalah malu. Tingkat itu terdiri dari 2 tahap 

yaitu ; orientasi kerukunan atau orientasi good boy-nice girl, dan Orientasi 

ketertiban masyarakat. 
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2.5.3.  Tahap pasca-konvensional atau tingkat otonom 

               Pada tingkat ini, orang bertindak sebagai subyek hukum dengan 

mengatasi hukum yang ada. Orang pada tahap ini ini sadar bahwa hukum 

merupakan kontrak social demi keteriban dan kesejahteraan umum, maka jika 

hukum tidak sesuai dengan martabat manusia, hukum dapat dirumuskan kembali. 

Perasaan yang muncul pada tahap ini adalah rasa bersalah dan yang menjadi 

ukuran keputusan moral adalah adalah hati nurani tingkat ini terdiri dari 2 tahap  

yaitu ; orientasi kontrak social dan orientasi prinsip etis universal. 

2.6  Tujuan pendidikan moral 

Para ahli filsafat etika,seperti Emmanuel Kant (1960) sudah lama 

merumuskan tujuan pendidikan moral yang disampaikan secara fenomenal oleh 

orang tua, sebagai berikut : 

a. Memaksimalkan rasa hormat kepada manusia sebagai individu. Oleh 

karena itu, setiap perbuatan atau tingkah laku seseorang hendaknya di 

arahkan demi kebaikan orang lain sebagai tujuan akhir dan bukan 

sebagai alat atau demi dirinya sendiri. 

b. Memaksimalkan nilai-nilai moral universal, maksudnya tujuan 

pendidikan moral bukan saja dem terlaksanya aturan-aturan yang di 

dukung oleh otoritas masyarakat tertentu , tetapi demi terlaksanya 

prinsip-prinsip moral universal yang diterima dan di akui secara 

universal, seperti keadilan, kebebasan dan persamaan tiap individu 

manusia (Sjarkawi, 2006). 
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2.6.1  Pendekatan dan metode penanaman nilai 

            Pendekatan penanaman nilai adalah suatu pendekatan yang 

memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai dalam diri peserta didik. 

Menurut sperka (1976), tujuan pendidikan nilai adalah : 

1. Diterimanya nilai masyarakat tertentu oleh peserta didik. 

2. Berubahnya nilai-nilai perseta didik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai 

masyarakat yang di inginkan. 

           Metedode yang digunakan dalam pembelajaran menurut pendekatan 

ini antara lain : keteladanan ( modeling), simulasi, permainan peran, dan 

lain-lain. Pendekatan ini di anggap tradisional, dan dipandang indoktrinatif, 

kurang demokratif, kurang karena nilai mengabaikan hak anak untuk 

memilih nilainya secara bebas. Kendatai demikian metode ini dipakai 

secara luas dalam berbagai budaya bangsa, terutama pada pemimpin 

agama, karena nilai-nilai universal dan kebenaran agama dianggap tidak 

lagi terbantahan sudah mutlak. Maka proses pendidikan pun harus bertitik 

tolak dari nilai-nilai tersebut. 

2.6.2  Implementasi Pendidikan Moral 

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah 

pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan Pendidikan 

Budi Pekerti di Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai 

pendekaatan indoktrinatif oleh penganut filsafat liberal, namun berdasarkan 

pada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah pancasila, 

pendekatan ini dipandang paling sesuai(Adisusilo, 2012:191). Alasan-alasan 

untuk mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut: 
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a. Tujuan Pendidikan Budi Pekerti adalah penanaman nilai-nilai tertentu 

dalam siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial 

tertentu, yakni nilai-nilai pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa 

Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat 

Indonesia. 

b. Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan 

hidup pancasila, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam 

hidupnya. Setiap hak disenantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya 

hak sebagai anak, disertai dengan kewajiban sebagai anak terhadap 

orang tua. Dalam rangka Pendidikan Budi Pekerti, siswa perlu 

diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan 

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya tersebut dengan sebaik-

baiknya 

c. Selanjutnya menurut konsep pancasila, hakikat manusia adalah 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk 

individu. Sehubungan dengan hakikatnya itu, manusia memiliki hak 

dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban yang melekat 

eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban asasi itu juga 

dihargai secara berimbang.  

d. Dalam pengajaran Budi Pekerti Indonesia, faktor isi atau nilai 

merupakan hal yang amat penting.  
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2.7  Peneltian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya tentang wacana Pendidikan Pembinaan Moral 

telah diteliti pada tahun 2005 oleh Saedin. Salah satu mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM Malang) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan jurusan Civics Hukum dengan judul “Peranan Lembaga 

Pemasyarakatan dalam membina moral narapidana”. 

Penelitian ini menitik beratkan pada upaya yang dilakukan oleh 

lembaga pemasyarakatan dalam membina moral narapidana yaitu dengan cara 

penyampaian materi kepada narapidana seperti menasehati, mengingatkan 

mana yang baik dan buruk serta menjadi suri tauladan yang baik bagi semua 

narapidana. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan 

metode observasi partisipatif, interview, angket dan dokumentasi. Sedangkan 

dalam menganalisa data digunakan mixing method yaitu penggabungan 

deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dalam pengambilan sampel 

penelitian ini menggunakan tehnik Quote sampling, yaitu dengan mengambil 

sebagian kecil 50 orang dari seluruh jumlah populasi yang ada. 


