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BAB III 

METODE PENELITIAN 

  

A. Paradigma Penelitian  

Konsep paradigma dalam penelitian ini adalah gambaran fundamental 

mengenai masalah dalam ilmu tertentu. Hal ini sebagai ringkasan pendapat Ritzer 

(2012:A-13). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa paradigma menjadi 

penghubung dalam menetapkan sasaran penelitian atau objeknya, permasalahan 

kritis yang harus disampaikan, bagaimana teknik mengajukan pertanyaan tersebut, 

serta apa kaidah yang perlu dipatuhi dalam memaknai data yang didapat. Dalam 

redaksi lain, paradigma sebagai bentuk kesepakatan paling umum di bidang 

disiplin/ kajian guna membantu dalam perbandingan satu lingkungan ilmiah (atau 

bagian lingkungan) tertentu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, paradigma 

memiliki sifat mengklasifikasikan, menegaskan, dan mengaitkan pernyataan, 

postulat, proposisi, teori, metode, dan sarana penjaring data. 

Berdasarkan definisi tersebut akan terlihat keterkaitan antara paradigma 

dengan teori. Teori apapun merupakan bagian dari paradigma lebih besar. Oleh 

karenanya, paradigma menaungi dua teori atau lebih dan deskripsi yang berbeda 

tentang masalah pokok, metode, teknik, pendekatan, dan eksemplar (bagian khas 

karya ilmiah yang dijadikan sebagai panduan bagi peneliti yang mengikutinya). 

Dari tiga paradigma dalam kajian sosiologi, yaitu fakta sosial, definisi sosial, dan 

perilaku sosial, maka penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial. 

Pilihan ini didasarkan pada kekhasan masalah yang diteliti, subjek penelitian, dan 

metode penelitian yang dipilih. 
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Analisis tentang tindakan sosial merupakan eksemplar pokok paradigma 

definisi sosial.  Paradigma ini sebagai salah satu aspek yang sangat khusus dari 

karya Weber. Sebagai penggagas eksemplar paradigma ini, Weber memaknai 

sosiologi sebagai kajian mengenai tindakan sosial dan antarhubungan sosial. 

Keduanya dalam pandangan Weber menjadi pokok persoalan sosiologi. Pokok 

tesisnya adalah ‘tindakan yang penuh makna’ dari individu.  

Maksud tindakan sosial adalah tindakan individu, sepanjang tindakan itu 

mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan 

orang lain. Secara definitif Weber memaparkan sosiologi sebagai ilmu yang 

berusaha untuk menafsirkan dan memahami tindakan sosial serta antarhubungan 

sosial untuk sampai kepada penjelasan berhubungan sebab-akibat. Dalam 

pengertian ini terkandung dua konsep dasar. Bagian awal berupa konsep tindakan 

sosial dan selanjutnya konsep tentang penafsiran dan pemahaman. Konsep 

pemahaman menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama. 

Berlandaskan pengertian awal tindakan sosial dan antarhubungan sosial 

individu, Weber menyampaikan lima indikator penting objek penelitian sosiologi. 

Pertama, tindakan manusia menurut individu memiliki arti subjektif sehingga 

mencakup beberapa tindakan nyata. Kedua, tindakan nyata dan perilaku 

kontemplatif sepenuhnya bersifat subjektif. Ketiga, tindakan yang memiliki 

dampak positif dari sebuah keadaan, tindakan secara sadar diulang dan tindakan 

berbentuk kesepakatan secara tersembunyi. Keempat, tindakan itu ditujukan 

kepada individu atau kepada sekelompok orang. Terakhir, tindakan itu 

mempertimbangkan perilaku orang lain dan tertuju pada orang lain juga.  
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B. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Maksud pendekatan dalam penelitian ini adalah ketentuan dalam memilih 

masalah dan data sesuai tujuan penelitian.  Sedangkan jenis penelitian membahas 

tentang model analisis dan strategi memperlakukan data yang telah didapatkan 

serta dominasi wujud data.  

Pemilihan masalah diawali dengan kegiatan analisis kebutuhan. Kegiatan 

ini dilakukan dalam bentuk observasi terhadap kegiatan ekstrakurikuler siswa, 

kegiatan-kegiatan siswa yang diwadahi dalam OSIS maupun PK, tingkat 

kehadiran siswa dalam pembelajaran, aktivitas siswa usai jam pembelajaran, dan 

topik obrolan siswa pada saat akan dilaksanakannya pergantian pengurus OSIS, 

PK, atau sekitar pelaksanaan pemilu dan pilkada. Selanjutnya penyeleksian 

masalah dilakukan dengan wawancara secara berkelompok maupun secara 

perorangan. Terakhir, penyeleksian masalah dilakukan melalui kegiatan studi 

pustaka terhadap publikasi hasil penelitian dalam bentuk buku maupun dalam 

jurnal ilmiah. Observasi, wawancara, dan studi pustaka inilah sarana seleksi 

masalah yang akan diteliti hingga berfokus pada masalah konstruksi siswa SMA 

terhadap pendidikan politik. 

Penggunaan istilah kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian sering 

dikaitkan dengan metode. Menurut Creswell (2010:4), pernyataan ini bermakna 

bahwa terdapat metode kualitatif dan metode kuantitatif, bahkan terdapat sebutan 

metode campuran semenjak awal abad XIX hingga medio abad XX. Selain 

metode, ketiganya sering pula disebut dengan pendekatan. Oleh karena itu dalam 

penelitian ini, digunakanlah sebutan pendekatan penelitian. Dalam kaidah 

normatif, hakikat tiga pendekatan ini tidaklah terpisah secara dikotomis, seperti 
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saat awal kemunculannya. 

Pendekatan kualitatif dan kuantitatif bukanlah dua hal bertentangan atau 

bertolak belakang dalam konteks hitam-putih. Keduanya merupakan perwujudan 

hasil akhir yang berbeda, tetapi selalu dalam satu konteks dan dalam satu kontens-

isi (Newman & Benz dalam Creswell, 2010:3-4). Sebuah penelitian tentu akan 

berkecenderungan lebih kualitatif ketimbang kuantitatif atau sebaliknya. Dengan 

demikian kemunculan pendekatan campuran berada di antara keduanya, karena 

penelitian ini beresensi unsur-unsur dari pendekatan kualitatif dan kuantitatif.  

Berdasarkan kekhasan permasalahan, penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Hakikat penelitian ini sebagai metode untuk menjelajah dan 

memahami makna yang – oleh beberapa pemikir atau masyarakat terpelajar – 

dipandang berakar pada masalah interaksi manusia atau kemanusiaan. Langkah-

langkah penelitian kualitatif menyertakan langkah dan usaha vital, seperti 

menyampaikan pertanyaan dan tahapannya, mengoleksi data khusus dari beberapa 

subjek, menganalisis data secara induktif dimulai dari masalah-masalah yang 

khusus menuju masalah umum dan menginterpretasikan makna data. Laporan 

final penelitian kualitatif mempunyai susunan atau rancangan yang fleksibel. 

Siapa saja penelitinya harus bekerja dengan pola pikir induktif, berpusat pada 

makna perorangan, dan menafsirkan kerumitan sebuah permasalahan. 

Berdasarkan pendapat mengenai penelitian kualitatif, bentuk operasional 

pelaksanaannya dimulai dengan menyampaikan pertanyaan dan cara kerjanya. 

Langkah kedua, mengoleksi data khusus dari subjek penelitian, misalnya ekspresi 

saat ditanya mengenai partisipasi politik. Ketiga, menganalisis data secara 

induktif, misalnya menemukan kata-kata kunci jawaban partisipan. Langkah 
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terakhir, menafsirkan makna data misalnya melacak keterkaitan data 

antarpartisipan maupun data pada diri partisipan dan mengajukan kemungkinan 

maknanya. 

Sebuah rencana penelitian tentu melibatkan hubungan antara tinjauan 

filosofis, strategi-strategi penelitian, dan metode-metode tertentu (Creswell, 

2010:6). Dengan penjelasan yang lebih sederhana, bahwa dalam merancang kerja 

ilmiah ini, semua peneliti harus memperhitungkan tiga bagian penting, yaitu: (1) 

asumsi-asumsi filosofis yang dibawa ke dalam kajiannya; (2) strategi penelitian 

yang berkaitan dengan anggapan-anggapan dasar; dan (3) metode, teknik, atau 

prosedur khusus yang digunakan untuk menjabarkan strategi dimaksud ke dalam 

aksi sesungguhnya berupa penelitian.  

Tinjauan filosofis keilmuan dibedakan menjadi empat, yaitu post-

positivisme, konstruki sosial, advokasi/ partisipatoris, dan pragmatisme. Pada 

awalnya, asumsi-asumsi post-positivisme mewakili bentuk tradisional penelitian. 

Penanda lain asumsi ini, derajat akurasinya lebih sering diberikan pada penelitian 

kuantitatif daripada penelitian kualitatif. Perspektif ini acapkali disebut sebagai 

metode saintifik atau penelitian sains. Sering juga muncul sebutan sebagai 

penelitian positivis/ post-positivis, sains empiris, dan post-positivisme. Sebutan 

ketiga dinamakan post-positivisme sebab ia mewakili gagasan post-positivisme. 

Isinya menolak ide-ide klasik tentang kebenaran mutlak ilmu pengetahuan dan 

menyetujui bila kita tidak bisa selamanya menjadi “orang yang yakin/ positif” 

pada pernyataan-pernyataan mengenai pengetahuan pada saat kita mempelajari 

perilaku dan tindakan manusia (Creswell, 2010:8-9). 

Bertolak dari kajian mengenai jenis-jenis penelitian kualitatif, Creswell 
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(1998:27-63) menyebut five different qualitative studies,  yaitu biographical life 

history,  phenomenology, grounded theory study, ethnography, dan case study. 

Penelitian ini menggunakan studi fenomenologi karena beberapa pertimbangan. 

Pertama, tipe masalah penelitian mempertanyakan makna suatu peristiwa atau 

tindakan bagi seseorang. Kedua, ada sesuatu yang ingin dikaji dengan panduan 

kata tanya “bagaimana” dan “mengapa”.  Ketiga, adanya gejala atau sesuatu yang 

tampak dan berfokus pada kesadaran individu yang disebut intensionalitas. 

Keempat, teknik pengumpulan data berupa depth interview/ wawancara mendalam 

dan observasi partisipasi.  

 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di Kota Malang Provinsi Jawa Timur. Kota 

Malang adalah salah satu di antara 38 kota dan kabupaten di Jawa Timur. Kota ini 

memiliki 5 kecamatan, yaitu Klojen, Sukun, Kedungkandang, Lowokwaru, dan 

Blimbing. Kota Malang berkembang menjadi kota pendidikan dan wisata, 

meskipun pada mulanya kota ini didesain pemerintah kolonial Belanda menjadi 

kota peristirahatan.  

Ada beberapa alasan Kota Malang dipilih menjadi lokasi penelitian. 

Pertama, kota ini memiliki angka partisipasi pemilih di bawah rata-rata partisipasi 

pemilih pada tingkat nasional. Kedua, Kota Malang sebagai salah satu kota tujuan 

‘urbanisasi kaum intelektual' karena setiap tahun didatangi 13.000-15.000 orang 

mahasiswa baru dan pelajar setingkat SMA dan SMK. Alasan lain yaitu visi yang 

berusaha dibangun yaitu terwujudnya Kota Malang sebagai kota industri, 

pariwisata, dan pendidikan. Dengan demikian tidaklah terlalu naïf jika Kota 
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Malang dijadikan barometer kemajuan pendidikan di Jawa Timur bahkan 

Indonesia. 

 

D. Alasan Pemilihan SMA Negeri 3 Malang 

Ada beberapa alasan siswa SMA Negeri 3 Malang dijadikan subjek 

penelitian. Pertama, dari sepuluh SMA Negeri di Kota Malang, siswa yang 

diterima di SMA Negeri 3 Malang  termasuk paling sedikit, yaitu berjumlah 250-

290 orang. Memang jumlah ini hampir setiap tahun selalu mengalami perubahan, 

bergantung pada regulasi dan program pemerintah. Kondisi ini berkebalikan 

dengan jumlah pendaftar yang selalu meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan 

data yang diperoleh, pada setiap tahun pelajaran jumlah pendaftar tidak kurang 

dari 1.000 orang. Angka ini relatif kecil bila hanya berorientasi jumlah. Namun 

jika dilihat dari kualitas dan selisih nilai calon siswa maka akan diketahui ketatnya 

persaingan.  

Alasan kedua, siswa sekolah ini dijadikan subjek penelitian berkaitan 

data lulusan SMP di Kota Malang dan sekitarnya. Lulusan terbaik dari hampir 

semua SMP di Kota Malang dan sekitarnya selalu bersaing ketat untuk dapat 

diterima di SMA Negeri 3 Malang. Hal ini berakibat pada berkumpulnya siswa 

bernilai tinggi dan berbakat khusus di SMA Negeri 3 Malang. Dengan demikian 

sekolah ini memenuhi kriteria kelayakan sebagai subjek penelitian. 

Alasan selanjutnya terkait regulasi yang diberlakukan pemerintah, dalam 

hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sejak berakhirnya era Rintisan 

Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) pada tahun 2014, SMA Negeri 3 Malang 

dijadikan proyek percontohan untuk Sekolah Model dan Sekolah Rujukan. 
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Sekolah model berarti sekolah dengan pengelolaan dan hasil yang layak dijadikan 

pola atau panutan, sedangkan sekolah rujukan berarti sekolah yang layak dirujuk 

dan ditiru karena keunggulannya dalam mengantarkan lulusan diterima di 

perguruan tinggi negeri. Dua proyek percontohan tersebut diberikan kepada 

sekolah-sekolah dengan kriteria khusus. Menurut Direktorat Pembinaan SMA 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dari 13.000-an SMA di seluruh 

Indonesia, Sekolah Rujukan hanya diberikan kepada 64 sekolah.  

Pertimbangan lain pemilihan SMA Negeri 3 Malang adalah faktor 

prestasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016 meliris 

sepuluh sekolah terbaik di Indonesia. Dalam liris tersebut SMA Negeri 3 Malang 

menempati peringkat ke-8. Prestasi lainnya adalah akreditasi “A” dengan nilai 93 

yang diraih pada tahun 2016. Nilai ini merupakan nilai akreditasi tertinggi yang 

dicapai oleh SMA Negeri di Kota Malang.  

 

E. Informan dan Subjek Penelitian 

Informan penelitian ini adalah guru mata pelajaran PKn, orang tua siswa, 

dan pembina OSIS. Adapun subjek penelitian berjumlah sepuluh orang berstatus 

sebagai Ketua OSIS dan Ketua PK SMA Negeri 3 Malang tahun 2013-2017. 

Pengambilan data terhadap Ketua OSIS dan Ketua PK dilakukan saat masa 

jabatannya telah berlalu maupun masih menjabat. Sebagai catatan penguat, bahwa 

subjek penelitian masih berstatus sebagai pelajar SMA.    

Dalam kategori yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU), ketua 

OSIS dan ketua PK termasuk calon pemilih pemula dan pemilih pemula. Dalam 

tinjauan lain, Bakti (2010:127) menyebut pemilih pemula adalah seseorang yang 
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baru pertama kali berpartisipasi dan memiliki hak suara dalam pemilihan umum 

(Pemilu). Kelompok pemilih ini akan menjalani pengalaman unik pertama kali 

saat memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) provinsi maupun kota/ 

kabupaten, dan Presiden-Wakil Presiden. Mereka berstatus pelajar (SMA, SMK, 

MA), mahasiswa, dan pekerja muda. Umumnya mereka berusia 17-21 tahun. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data model Creswell (2010:266) meliputi 

usaha membatasi penelitian, mengumpulkan informasi melalui observasi dan 

wawancara, baik yang terstruktur maupun tidak, dokumentasi, materi-materi 

visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam/ mencatat informasi. 

Kegiatan tersebut meliputi: 

1. mengidentifikasi individu yang sengaja dipilih menjadi subjek penelitian, 

karena salah satu ciri penelitian kualitatif yaitu memilih secara sengaja dan 

penuh perhitungan para partisipan penelitian sehingga dapat membantu 

peneliti memahami masalah yang diteliti.  

2. mengumpulkan data penelitian melalui kegiatan observasi kualitatif dan 

wawancara kualitatif. Observasi kualitatif merupakan observasi yang di 

dalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan 

aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Aspek observasi ini antara lain 

kepemimpinannya, komitmen, keaktifan dalam interaksi, dan integritasnya. 

Dalam pengamatan ini, peneliti juga merekam secara terstruktur maupun 

semiterstruktur. Adapun wawancara kualitatif jika peneliti melakukan 



 106 
 

wawancara berhadap-hadapan, mewawancarai mereka melalui telepon, atau 

terlibat dalam focus group interview. Pertanyaan-pertanyaan selama 

wawancara misalnya apa aktivitas politik yang pernah diikuti, mengapa 

mengikutinya, dari manakah pengetahuan politik diperoleh, apakah aktivitas 

yang berkaitan dengan pendidikan politik, dan sebagainya. 

3. mengumpulkan dokumen-dokumen kualitatif berupa dokumen publik (seperti 

koran, makalah, majalah) dan dokumen privat subjek penelitian.    

 

G. Teknik Analisis  

Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan model 

Creswell. Model ini memerlukan sejumlah komponen yang saling berhubungan 

sehingga berujung pada pemaknaan data berupa jawaban subjek penelitian. Proses 

analisis secara umum meliputi analisis awal, analisis perbedaan dan persamaan, 

memahami data secara lebih mendalam, menyajikan data, dan membuat 

penafsiran makna yang lebih luas dan mendalam terhadap data tersebut.  

Kegiatan itu dapat dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis.  

Pada tahap ini melibatkan transkripsi wawancara, memindai materi, mengetik 

data lapangan, atau mengelompokkan dan menyusun data ke dalam kategori 

yang berbeda, bergantung pada sumber informasi. 

2. Membaca keseluruhan data.  

Tahap kedua ini bertujuan untuk membentuk kaidah umum atas data-data 

yang didapat dan menghubungkan artinya secara komprehensif. Apakah 

konsep umum yang terdapat dalam tuturan subjek penelitian? Bagaimana sifat 



 107 
 

pemikiran-pemikiran tersebut? Bagaimana aspek kedalaman, kepercayaan, 

dan konsistensi tuturan subjek penelitian? Pada langkah ini, para peneliti 

kualitatif sering membuat tulisan-tulisan khusus atau ide-ide umum berkaitan 

dengan data yang didapat. 

3. Menganalisis lebih mendalam dengan meng-coding data.  

Pengodean data (coding) sebagai kegiatan menghubungkan data atau 

informasi menjadi potongan-potongan catatan sebelum mengartikannya 

secara utuh. Bagian ini menyertakan beberapa tahap, misalnya mengambil 

jawaban subjek penelitian, menggradasikan ke dalam kategori-ketegori, 

melabeli kategori dengan istilah khusus yang sering kali didasarkan pada 

temuan kata atau konsep yang benar-benar berasal dari partisipan.   

4. Menerapkan proses pengodean untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, 

kategori-kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis.  

5. Memperlihatkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan 

kembali dalam laporan kualitatif. 

6. Menginterpretasi atau memaknai data, misalnya dengan mengajukan 

pertanyaan “Apakah makna yang bisa diambil dari semua ini?”  

 

H. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif telah ada usaha meningkatkan derajat 

kepercayaan data yang disebut uji keabsahan data. Langkah ini sebagai jawaban 

atas keraguan terhadap keilmiahan penelitian kualitatif. Selain itu,  pemeriksaan 

keabsahan data juga digunakan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan 

sebagian unsur yang tidak terpisahkan dari penelitian kualitatif. Dengan kata lain, 
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apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara 

cermat sesuai dengan teknik yang diuraikan, maka jelas bahwa hasil upaya 

penelitiannya benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.  

Validasi penelitian kualitatif berlangsung selama proses penelitian. 

Berikut strategi validasi yang digunakan dalam penelitian ini.  

1. Melakukan triangulasi (triangulate) asal data yang berbeda dengan cara 

menganalisis bukti-bukti berdasarkan sumber-sumber data kemudian 

memakainya untuk mengontruksi justifikasi tema secara padu. 

2. Mengaplikasikan member checking atau pemeriksaan anggota dengan tujuan 

mengetahui ketepatan hasil penelitian.  

Pemeriksaan anggota dikerjakan dengan memberikan kembali laporan akhir 

atau paparan-paparan spesifik kepada subjek penelitian untuk memeriksa 

apakah paparan tersebut sudah akurat. 

3. Membuat rich and thick description (deskripsi yang kaya dan padat) dari hasil 

penelitian.  

Deskripsi ini hendaknya mampu menggambarkan setting penelitian dan 

menjabarkan salah satu elemen dari pengalaman partisipan. 

4. Menjernihkan bias yang kemungkinan dibawa peneliti ke dalam penelitian, 

dengan cara refleksi diri sehingga peneliti mampu membuat narasi yang 

terbuka dan jujur. 

5. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (prolonged time) di lapangan atau 

lokasi penelitian.  


