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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Ada dua hal yang akan diuraikan pada bagian ini tentang pendekatan 

penelitian dan jenis penelitian.  

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut 

Iskandar pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan 

pemahaman yang berdasarkan pada metodologi guna menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti 

membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata dan melakukan 

studi pada situasi yang alami. 65 Sedangkan  menurut Sugiyono penelitian 

kualitatif sering disebut penelitian naturalistik karena penelitianya 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).66  

Dari dua definisi di atas, dapat dipahami bahwa penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang alamiah sesuai kondisi di lapangan tanpa 

adanya manipulasi data untuk mendapatkan data yang mendalam, dan  

data tersebut mengandung makna sebenarnya. Berdasarkan data yang akan 

dikumpulkan yaitu berupa karya-karya Ki Hadjar Dewantara., penelitian 

ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.  

2. Jenis penelitian  

                                                           
65 Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta, Gaung Persada, 2009) hlm. 11 
66 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 15.  
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Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau bisa disebut 

library research (penelitian kepustakaan), yaitu jenis penelitian yang 

berusaha menghimpun data penelitiannya dari khazanah literatur dan 

menjadi “dunia  teks” sebagai objek analisisnya.67 Sedangkan menurut 

Masri Singarimbun, jenis penelitian kepustakaan atau library research, 

yaitu suatu cara kerja yang bermanfaat untuk mengetahui pengetahuan 

ilmiah dari suatu dokumen tertentu atau berupa literature lain yang 

dikemukakan oleh para ilmuwan terdahulu dan ilmuwan masa sekarang.68  

Dari dua pendapat di atas dapat dipahami bahwa jenis penelitian ini 

adalah kepustakaan, dimana salah satu jenis penelitian yang menghimpun 

data dari literatur ilmuwan terdahulu maupun masa sekarang. Peneliti akan 

menghimpun data dari literature tokoh Ki Hadjar Dewantara berupa karya-

karya yang telah dihasilkan.  

B. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi, mengingat penelitian ini tergolong penelitian pustaka maka data 

yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau 

transkrip yang telah ada, baik berupa karya-karya yang dihasilkan oleh Ki 

Hadjar Dewantara maupun jurnal-jurnal yang terkait.  

                                                           
67 Sarjono, Panduan Penelitian Skirpsi (Jogjakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam 

Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2008), hlm. 21.  
68 Masri Singarimbun, Metode Penelitian Survey (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 45. 
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Suharsimi berpendapat bahwa metode dokumentasi adalah mencari 

data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda, dan sebagainya.69 

Sedangkan menurut Sugiyono, metode dokumentasi adalah catatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya 

catatan harian, sejarah kehidupan (life history), cerita, biografi, peraturan, 

kebijakan.70 

Berdasarkan dua pendapat di atas, metode dokumentasi merupakan 

salah satu teknik pengumpulan data dengan mencari dan mengumpulkan data 

menggunakan catatan peristiwa yang telah terjadi, bisa berupa tulisan, gambar, 

biografi, sejarah kehidupan.  

Peneliti dalam penelitian ini pengumpulan datanya didasarkan atas 

dokumentasi berupa tulisan dan karya penting Ki Hadjar Dewantara. Tulisan 

dan karya Ki Hadjar Dewantara yang berupa pemikiran-pemikiran Ki Hadjar  

Dewantara secara langsung yang tertuang dalam bentuk tulisan-tulisan, baik 

buku yang ditulis sendiri maupun yang diedit oleh orang lain, artikel, makalah, 

dan tulisan-tulisan ilmiah lainnya, seperti: 

1) Ki Hadjar Dewantara, Bagian Pertama: Pendidikan, cet, III (Jogjakarta: 

MLPTS, 2004).  

2) Ki Hadjar Dewantara: Buku Bagian Kedua: Kebudayaan (Jogjakarta: 

MLPTS, 2004).  

                                                           
69 Ibid. Afifudin dan Saebani, hlm. 206.  
70 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 

2011), hlm. 240.  
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3) Ki Hadjar Dewantara, Menuju Manusia Merdeka (Jogjakarta: Leutika, 

2009). 

 

C. Teknik Analisis Data  

Pada bagian ini akan diulas mengenai teknik analisis data, analisis 

data yang dimaksud adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan 

tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data.71 Untuk itu analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah Content 

Analysis, yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi peran 

suatu komunikasi yang terungkap dalam media cetak atau buku.72 Sedangkan 

menurut Holsti, teknik analisis isi atau content anaylisis adalah teknik yang 

digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik 

pesan, dan dilakukan secara objektif dan sistematis.73 

Berdasarkan dua pendapat di atas, dapat dipahami bahwa teknik 

analisis isi atau content analysis adalah salah satu teknik analisis data dalam 

menarik kesimpulan dengan menemukan karakteristik pesan secara objektif 

dan sistematis. Peneliti dalam melakukan analisis dengan upaya menafsirkan 

ide atau gagasan “konsep tri kon” dari seorang tokoh Ki Hadjar Dewantara, 

kemudian ide-ide tersebut dianalisa secara mendalam dan seksama.  

                                                           
71 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 

1990) hlm. 103 
72 Sarjono, dkk, op.cit. hlm. 22.  
73 Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, 

Alfabeta, 2009), hlm. 157.  
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Guna memperoleh nilai metode content analysis maka prosedur kerja 

yang dilakukan peneliti sebagai berikut:  

1) Menentukan karakteristik pesan, maksudnya adalah pesan dari ide konsep 

tri kon hasil telaah konsep tri kon Ki Hadjar Dewantara. Peneliti 

selanjutnya mencoba melakukan pemahaman yang mendalam apakah 

konsep tersebut berimplikasi terhadap pengembangan pendidikan Islam.  

2) Penelitian dilakukan secara sistematis, artinya dilakukan tidak saja melihat 

konsep Tri Kon Ki Hadjar Dewantara, tetapi juga melihat kondisi 

masyarakat ketika ide tersebut muncul. Peneliti untuk masuk kepada 

konsep Tri Kon, maka perlu bagi peneliti untuk melihat secara kronologis 

munculnya ide tersebut yang digagas oleh Ki Hadjar Dewantara tentunya 

dengan tidak mengabaikan latar belakang kehidupan serta pendidikan yang 

ditempuh oleh seorang Ki Hadjar Dewantara. Peneliti setelah mengetahui 

inti konsep tersebut akan melakukan penelitian lanjutan dalam rangka 

menjawab problem krusial pendidikan Islam.  

3) Langkah terakhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan sementara, 

karena harapan peneliti penelitian ini akan ditindaklanjuti oleh peneliti lain 

mengingat pemikiran Ki Hadjar Dewantara masih memungkinkan untuk 

diteliti dan keluar ide-ide baru.  

Adapun pola berpikir yang digunakan peneliti dalam menarik 

kesimpulan ialah pola berpikir induktif, yaitu pola pemikiran yang berangkat 

dari suatu pemikiran khusus kemudian ditarik generalisasi yang bersifat 
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umum.74 Pokok-pokok pemikiran Ki Hadjar Dewantara tentang Tri Kon 

dianalisis satu per satu kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat 

umum sebagai sebuah generalisasi dari corak pemikiran Ki Hadjar 

Dewantara.  

 

                                                           
74 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jogjakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah 

Mada, 2008), hlm. 37.  


