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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini, akan membahas hal-hal sebagai berikut (A) Pendekatan dan 

jenis penelitian (B) Lokasi penelitian, (C) Prosedur penelitian, langkah-langkah 

yang digunakan dalam  penelitian, (D) Subyek penelitian, (E) Instrumen 

penelitian, (F) Teknik pengumpulan data, (G) Data dan sumber data (H) Analisis 

data  (I) Teknik keabsahan data, (J) Jadwal penelitian 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Moleong (2014:6) menyebutkan “penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis 

statistik atau cara kuantifiksi lainnya”. Penelitian kualitatif juga bertujuan 

mempertahankan bentuk dan isi prilaku manusia dan menganalisis kualitas-

kualitasnya, alih alih mengubahnya menjadi entitas-entitas kuantitatif (Junaidi & 

Mulyana, 2013:150). 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang dan prilaku yang dapat diamati. Metode penelitian ini dipilih oleh 

peneliti karna sesuai dengan sifat dan tujuan peneliti yang ingin diperoleh bukan 

untuk menguji hipotesis tapi berusaha mendapat gambaran nyata tentang 

implementasi pendidikan politik di HMI cabang Malang dalam membangun nilai-

nilai demokrasi. 
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B. Tempat dan Waktu penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di HMI cabang Malang Jl. Jendral Basuki Rahmat 

No. 101 Atas Klojen, Malang, Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia. HMI cabang 

Malang dipilih sebagai lokasi penelitian dikarenakan HMI cabang Malang dapat 

memberikan pendidikan politik dari berbagai aktifitas yang dilakukan. HMI 

cabang Malang merupakan organisasi mahasiswa Islam yang aktif dan selalu 

mempunyai peran dalam mengawal isu-isu sosial maupun isu-isu politik dalam 

ruang lingkup lokal sampai global. Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 7 

Juli 2017 sampai 19 Juli 2017. 

C. Prosedur Penelitian, Langkah-langkah yang Digunakan dalam Penelitian 

Usaha memepelajari penelitian kualitatif tidak lepas dari usaha mengenal 

tahap-tahap dan prosedur penelitian. Adapun beberapa tahapan dan prosedurnya 

yaitu: 

1. Tahap pra lapangan  

Ghony & Almanshur (2012:144) menyebutkan “pada tahap pra-lapangan ini 

ada enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti kualitatif, yang mana dalam 

tahapan ini ditambah dengan satu pertimbangan yang perlu dipahami, yaitu etika 

penelitian”. Beraitan dengan enam kegiatan yang harus dilakukan oleh peneliti 

kualitatif yaitu menyusun rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, 

mengurus perizinan penelitian, menjajaki dan menilai lokasi penelitian, memilih 

dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan persoalan 

etika penelitian. 
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2. Tahap pekerjaan lapangan 

Moleong (2000:94) menyebutkan “uraian tentang tahap pekerjaan lapangan 

dibagai atas tiga bagian, yaitu (1) memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

(2) memasuki lapangan, dan (3) berperan serta sambil mengumpulkan data. 

D. Subyek Penelitian 

Pertimbangan subjektif adalah pertimbangan berkisar tentang kredibilitas 

(calon) peneliti terhadap apa yang ditelitinya (Bungin, 2010:56). Berdasarkan 

keadaan objektif bawasanya ketidak pahaman terhadap politik baik tataran pelajar 

maupun masyarakat menimbulkan konsepsi-konsepsi buruk terhadap politik, 

sehingga berdapak pada kelalaian terhadap pengawasan perpolitikan yang ada. 

Pandangan subyektif bawasanya saya selaku mahasiswa yang pernah ikut serta 

dalam kegiatan HMI, melihat realitas yang ada didalam organisasi ini ada 

beberapa edukasi politik, baik dalam wujud program kerja maupun segala 

aktifitasnya, sebagai upaya implementasi pendidikan politik itu sendiri. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan 

data, kualitas instrumen akan menentukan kualitas data yang terkumpul (Zuriah, 

2009:199). Di samping itu, orang sebagai instrumen memiliki senjata “dapat 

memutuskan” yang secara lues dapat digunakannya, karana ia dapat menilai 

keadaan dan mengambil keputusan (Moleong, 2000:19). 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian kualitatif, 

maka instrumen utama penelitian ini adalah peneliti itu sendiri (keyinstrument) 
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yang terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak 

diperlukan sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian kualitatif yaitu peneliti harus 

menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian serta mencari informsi 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga dapat 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mengetahui aktivitas kader selama proses kegiatan 

berlangsung ataupun peninjauan secara cermat dari aktifitas yang ada. Observasi 

dilakukan secara langsung, dan turun di kantor HMI cabang Malang dengan 

tujuan untuk mempermudah peneliti menegtahui lebih detail mengenai objek 

didalam penelitian yaitu dengan melihat proses kegiatan-kegiatan yang ada di 

kantor HMI cabang Malang.  

Observasi ini dilakukan tidak lain bentuk pengamatan untuk mendapatkan 

sebuah pengetahuan dari bentuk dan kegiatan HMI cabang Malang, dan 

pengamatan ini berfungai sebagai informasi-informasi di HMI cabang malang 

untuk dibawa ketahab selanjutnya, yaitu penelitian. Observasi ini dilakukan 

dengan mencatat hal-hal, serta prilaku dan sebagainya pada waktu kejadian itu 

berlangsung atau saat aktifitas kegiatan HMI cabang Malang berlangsung.  

Adapun yang diamati Lingkungan fisik HMI cabang Malang, Kegiatan yang 

berkaitan dengan pendidikan politik, Proses kegiatan pendidikan politik yang ada 

dalam forum diskusi dan Proses implementasi pendidikan politik.  
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2. Wawancara 

 Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Bungin 

(2011:155) menyebutkan “wawancara adalah proses percakapan dengan maksud 

untuk mengonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, memotivasi, 

perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai 

(interviewee). 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab untuk dimintai keterangan 

terhadap pengurus ataupun kader yang bersangkutan terhadap kegiatan-kegiatan 

yang sudah dilakukan. Wawancara dilakukan dengan informan atau dengan 

subyek untuk mendapatkan informasi terkait dengan apa yang dapat memecahkan 

permasalahan yang dialami, didalam penelitian ini yang dijadikan informan 

adalah pengurus HMI cabang Malang diantaranya yaitu: (1) Ketua umum HMI 

cabang Malang (2) Anggota bidang PPPA, (3) Anggota bidang PTKP, (4) Kader 

HMI cabang Malang. Dalam menjaga kredibilitas penelitian ini, dengan 

menggunakan perekam audio untuk merekam hasil dari wawancara yang telah 

dilakukan. Wawancara dilakukukan dengan pedoman pada apa yang telah disusun 

untuk mengetahui bagai mana partisipasi  kader dalam pelaksanaan pendidikan 

politik. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yang akan di gunakan oleh peneliti yaitu berupa data yang 

tersimpan yang merupakan data penting yang akan di gunakan peneliti sebagai 
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acuan pembuatan laporan data tersebut yaitu foto, dokumentasi lain yang 

dibutuhkan peneliti yaitu catatn harian yang akan di lakukan peneliti pada saat 

melakukan penelitian. 

Metode dokumentai ini digunakan untuk mendapatkan data berkenaan 

dengan penelitian tentang dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 

partisipasi kader terhadap penerapan pendidikan politik antara lain diperoleh dari 

wawancara dan dokumentasi yang kemudian didokumentasiakan dalam bentuk 

tulisan dan beberapa dokumen foto-foto yang berkaitan dengan penelitian ini, data 

dokumentasi diperoleh  dari HMI cabang Malang. 

Hasil yang diperoleh dalam proses penelitian akan dididentifikasi baik 

berupa dokumen-dokumen, foto, video, arsip-arsip, rekaman wawancara dengan 

informan yang bersangkutan dan data-data lain yang berhubungan dengan 

masalah penelitian. Dengan metode dokumentasi ini diharapkan bisa 

mendapatkan hasil mengenai tujuan dan yang lainnya. Adapun data yang 

diperoleh melalui dokumentaasi adalah: 

a. Proses pelaksanaan pendidikan politik di HMI cabang Malang 

b. Penerapan pendidikan politik di HMI cabang Malang 

c. Sarana dan prasarana yang digunakan 

d. Partisipasi kader 

Data yang berkaitan mengenai suatu yang khas dan khusus dengan  cara 

mengambil foto yang bisa dijadikan dokumentasi untuk menunjang hasil dari 
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penelitian atau informasi yang diinginkan mengenai partisipasi kader dalam 

pelaksanaan pendidikan politik. 

G. Data Dan Sumber Data 

Lofland (dalam Moleong, 2013:157) menyebutkan“sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Hal ini di pertegas oleh Bungin 

(2010:103) menjelaskan. 

Data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-

uraian, bahkan dapat cerita pendek. Data khusus hanya berlaku 

untuk kasus tertentu serta tidak bertujuan untuk digeneralisasikan 

atau menguji hipotesis tertentu. Data pengalaman individu 

dimaksud adalah bahan keterangan mengenai apa yang dialami oleh 

individu sebagai warga masyarakat tertentu yang menjadi objek 

penelitian. 

 

1. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada 

subjek sebagai sumber informasi yang dicari. 

Data primer merupakan data langsung yang didapatkan dari sumber 

informasi. Adapun informan tersebut adalah ketua umum HMI cabang Malang, 

ketua bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (PTKP), Bidang Penelitian, 

Pengembangan, dan Pembinaan Anggota Bidang (PPPA), dan kader HMI cabang 

malang.  
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2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperolah lewat pihak lain, tidak langsung 

diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya dan biasanya data sekunder ini 

disebut juga Data Tangan. 

Sumber data sekunder berupa arsip dan dokumen yang ada kaitannya 

dengan penelitian. Dokumen yang ada dalam penelitian ini berupa foto, dokumen 

program kerja, dokumen kurikulum perkaaderan dan data-data lain yang berkaitan 

dengan penelitian.  

H. Analisis Data 

Miles dan Huberman (dalam sugiyono, 2014:246) mengemukakan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secaara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat di jelaskan bahwa dalam melakukan 

pengolahan data dan menganalisis data dapat di lakukan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Tahap ini peneliti mencata semua data dengan objektif serta apa adanya sesuai 

dengana hasil observasi dan wawancara di lapangan, yaitu mencatat data yang 

diperlukan terhadap berbagai jenis data dan berbagai bentuk data yang ada di HMI 

cabang Malang. 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Tahap reduksi data ini aspek yang di reduksi adalah segala data primer 

maupun sekunder ketika di HMI cabang Malang 

a. Menyajikan Data (Data Display) 

Setelah data diredaksi, dalam pelaksanaanya maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Menyajikan data (data display) adalah sekupulan informasi yang 

akan di susun serta memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Menurut Milles dan Huberman (dalam sugiyono, 2012:341) “the most 

frequent form of display data for qualitative research data in the past has been 

narrative text” artinya, yang paling sering berdasarkan bentuk tampilan data untuk 

data penelitian kualitatif dimasa lalu adalah teks narasi. Berdasarkan hal ini atau 

kata lain menyajikan data secara terperinci dan menyeluruh dengan mencari pola 

hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, terperinci dan 

menyeluruh akan lebih memudahkan, sehingga dalam memahami gambaran 

terhadap aspek-aspek yang di teliti baik secara keseluruhan maupun secara parsial. 

Penyajian data selanjutnya bisa di sajikan dalam bentuk uraian atau laporan sesuai 

dengan hasil penelitian yang diperoleh.  
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I. Teknik keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut zuriah 

(2009:110) ada empat tahap adalah sebagai berikut: 

1. Kredibilitas (Credibility) 

Kredibilitas yaitu kriteria untuk memenuhi nilai kebenaran dari data dan 

informasi yang di kumpulkan (Zuriah, 2009:110).  Artinya, hasil penelitian harus 

dapat dipercaya oleh semua pembaca secara kritis dari responden sebagai 

informasi. Dalam penelitian ini akan dilakukan langkah pengujian kredibilitas 

data, dengan cara: 1) Perpanjangn kehadiran peneliti atau pengamatan (prolonged 

engagement); 2) Pengamatan terus menerus (persistent observation); 3) 

Triangulasi (triangulation); 4) Diskusi teman sejawat (peer debriefing); 5) 

Analisis  kasus negatif (negative case analysis); 6) Pengecekan Atas Keckupan 

Referensi (referencial adequacy checks); 7) Pengecekan anggota (member 

checking) 

2. Transferabilitas (transferability) 

Transferabilitas merupakan kriteria untuk memenuhi bahwa hasil penelitian 

yang dilakukan dalam konteks tertentu dapat di aplikasikan atau di transfer pada 

konteks setting lain yang memiliki tipologi yang sama. Peneliti dalam membuat 

laporan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

Dengan demikian pembaca menjadi lebih jelas atas hasil penelitian tersebut, 

sehingga dapat memutuskan atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian 

tersebut di tempat lain. Dalam pengujian transferabilitas ini maka peneliti akan 
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menuliskan dan menguraikan hasil dari temuan selama melaksanakan penelitian 

di HMI cabang Malang dengan jelas, sistematis dan sangat rinci dengan data yang 

sejujurnya di temui sehingga nantinya hasil penelitian ini dapat di aplikasikan di 

tempat lain. 

3. Dependabilitas (Dependability) 

Dependabilitas merupakankriteria yang digunakan untuk menilai apakah 

proses penelitian kualitatif bermutu atau tidak, dengan mengecek apakah 

penelitian sudah cukup hati-hati, apakah membuat kesalahan dalam 

mengkonseptualisasikan rencana penelitiannya. Teknik terbaik yang digunakan 

untuk langkah ini adalah dengan dependebility audit dengan meminta independen 

auditor untuk me-review aktifitas penelitian. 

Sering terjadi peneliti tdak melakukan proses penelitian tetapi bisa 

memberikan data, maka peneitian itu menjadi tidak reliable, sehingga untuk 

menghindari pembimbing dapat mengaudit keseluruhan aktivitas penelitian, 

dalam penelitian ini peneliti akan selalu meminta koreksi dari setiap kegiatan 

yang dilakukan di HMI cabang Malang mulai tahap pertama sampai tahap terakhir 

pada pembimbing dan selanjutnya pembimbing akan mengaudit hasil aktivitas 

yang telah di lakukan. 

 

 

4. Konfirmabilitas (Confiramability) 
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Konfirmabilitas merupakan kriteria untuk menilai bermutu atau tidaknya hasil 

penelitian. Jika dependabilitas digunakan untuk menilai kualitas dari proses yang 

di tempuh oleh penliti makan konfirmabilitas digunakan untuk menilai kualitas 

hasil peneliti sendiri, dengan tekanan pertanyaan “apakah data dan informasi serta 

interpretasi dan lainnya di dukung oleh materi yang ada dalam audit trail”. Dalam 

hal ini maka peneliti akan memaparkan hasil penelitian dari proses yang telah di 

lakukan di depan penguji dan pembimbing serta memberikan hasil selama 

melakukan penelitian untuk kemudian hasil penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


