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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini membahas tentang metode penelitian untuk mendeskripsikan 

jenis dan pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek penelitian, 

prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen 

penelitian, teknik analisis data, dan keabsahan data. 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian   

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan menggunakan 

pendekatan fenomenologi. Menurut Sugiyono (2015:15) metode penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana 

peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna 

dari generalisasi. Peneliti memilih menggunakan jenis penelitian ini dengan 

pertimbangan bahwa penelitian yang akan dilakukan memerlukan kedekatan 

hubungan emosional dengan informan, sehingga akan menghasilkan suatu data 

yang mendalam. Selain itu, dengan penelitian kualitatif lebih mudah apabila 

berhadapan dengan kenyataan. Kemudian, alasan memilih pendekatan 

fenomenologi ialah fokus dalam penelitian ini yaitu pada sikap dan perilaku 

mahasiswa berdasarkan pemahaman dan pengamalan langsung. Sementara, 

pendekatan fenomenologi bertujuan untuk menggambarkan makna dari 

pengalaman hidup dan pemhamana yang di alami oleh beberapa individu, tentang 

konsep atau fenomena tertentu. 
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3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. Lokasi 

penelitian merupakan tempat yang baik dan strategis dalam melakukan penelitian, 

dan merupakan salah satu perguruan tinggi muhammadiyah terbesar di Jawa 

Timur. UMM memliki tujuan dalam penyelenggaraan pendidikan, salah satunya 

menghasilkan lulusan yang beriman, bertaqwa, menguasai IPTEK, profesional, 

kreatif, inovatif, bertanggung jawab, dan mandiri menuju terwujudnya masyarakat 

lebih madani serta mewujudkan civitas akademika yang mampu menjadi teladan 

dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Waktu penelitian merupakan waktu yang dilaksanakan mulai dari 

penyusunan tugas akhir, permohonan izin hingga selesai penulisan tugas akhir 

penelitian. Proses penyelesaian dalam penelitian ini memerlukan waktu kurang 

lebih 3 bulan yakni dilakukan pada bulan Januari sampai bulan Maret 2019.  

3.3 Subyek Penelitian 

Subjek penelitian ini merupakan sumber atau informan yang memberikan 

informasi yang berkaitan dengan penelitian serta memiliki hubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. Subjek penelitian ini adalah Wakil Dekan I FKIP 

(Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Ketua Program Studi Pendidikan 

Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Pendidikan Bahasa Inggris, dan 

Pendidikna Matematika, selain itu Dosen Program Studi di Lingkungan FKIP 

yang mengajarkan mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi dan Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn), serta Mahasiswa di Lingkungan FKIP, diantaranya: (1) 

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, (2) Program Studi 

Pendidikan Guru Sekolah Dasar, (3) Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 
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Indonesia, (4) Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, (5) Program Studi 

Pendidikan Biologi, (6) Program Studi Pendidikan Matematika. 

3.4 Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan sebagai alat 

untuk mengumpulkan data dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam 

penelitian. Prosedur penelitian ini, membahas tentang langkah-langkah yang 

digunakan dalam penelitian serta subyek dalam penelitian. Adapun Langkah-

langkah yang digunakan dalam penelitian ini diantaraya menggunakan metode 

dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, data dan sumber data, jenis 

data serta analisis data. Menurut Moleong (2014:126) tahap-tahap penelitian 

kualitatif terdiri dari: 

3.4.1  Tahap penelitian pra lapangan, yaitu ada enam tahap diantaranya: 

menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan atau lokasi penelitian, 

mengurus perizinan pada pihak yang terkait dengan penelitian, menjajaki 

dan menilai keadaan lapangan, memilih informan yang akan diteliti, 

menyiapkan perlengkapan saat penelitian dan memahami etika penelitian. 

3.4.2  Tahap penelitian pekerjaan lapangan, yaitu ada tiga bagian diantaranya: 

memahami lokasi penelitian dan persiapan diri sebelum melakukan 

penelitian, memasuki lapangan serta berperan serta dalam pengumpulan 

data-data. 

3.4.3  Tahap penelitian analisa dan pengumpulan laporan, terdiri dari konsep 

analisis data, menemukan tema yang sesuai dan menganalisis data yang 

diperoleh. Sebagai konsep yang berfungsi dalam memberikan informasi 
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maka tahap-tahap penelitian tersebut dapat digunakan dengan berbagai 

modifikasi sehingga menjadi beberapa tahap, sebagai berikut. 

3.4.3.1  Tahap persiapan penelitian, pada tahapan ini diawali dengan menyusun 

rancangan penelitian, setelah itu terjun ke lokasi penelitian dan meminta 

ijin pada sumber yang diteliti. Sedangkan, peralatan yang harus 

dipersiapkan berupa alat tulis, alat rekam untuk wawancara, kamera 

untuk dokumentasi, serta daftar pertanyaan yang digunakan untuk 

wawancara dan lain-lain. 

3.4.3.2 Tahap pelaksanaan penelitian, setelah menjajaki dan menilai lokasi di 

lapangan dan kesiapan pelaksanaan penelitian seperti meminta ijin 

kepada pihak yang terkait dan instrumen penelitian, pada tahapan ini  

memulai untuk mengumpulkan informasi terkait data-data penelitian 

yang diperoleh dengan berbagai macam metode. Selama pengumpulan 

data penelitian berlangsung, selanjutnya sudah dapat melakukan analisis 

data. Analisis data diperlukan untuk mengakaji fokus penelitian, 

menyusun temuan-temuan, mengembangkan pertanyaan yang dibuat, 

serta menentukan sasaran dalam pengumpulan data berikutnya. 

3.4.3.3 Tahap penyusunan laporan penelitian, penulisan laporann penelitian ini 

merupakan tahapan akhir dari serangkain langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian kualitatif untuk penyusunan laporan 

penelitian atau tugas akhir. 

3.5 Data dan Sumber Data 

 Data adalah bahan-bahan keterangan mengenai sumber objek dalam 

penelitian. Sedangkan sumber data merupakan salah satu hal yang sangat penting 
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dalam proses penelitian, jika terdapat kesalahan dalam menggunakan data atau 

memahami sumber data, maka data yang di dapat tidak akan sesuai dengan apa 

yang di harapkan. Untuk itu, harus memahami dengan baik dan benar sumber data 

yang diperoleh dari informan. Sumber data penelitian ini adalah Wakil Dekan I 

FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Ketua Program Studi di 

Lingkungan FKIP, Dosen Program Studi, dan Mahasiswa FKIP yakni Program 

Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan 

Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, 

Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, dan 

Program Studi Pendidikan Matematika sebagai acuan dalam penelitian ini karena 

diperlukam implementasi atau penerapan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. 

 Sumber data yang diperoleh secara langsung dilakukan dengan wawancara 

kepada subjek penelitian sebagai dasar pembahasan. Sumber data yang utama 

ditulis dengan catatan tertulis karena terdapat beberapa pertanyaan. Sumber data 

dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang tertulis diatas. Kemudian, jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan 

data sekunder. 

3.5.1  Data Primer dan Sumber Data Primer 

 Data primer merupakan data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data (Sugiyono, 2014:403). Sumber data primer dalam penelitian ini 

diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan informan yang ada di 

lapangan. Informan merupakan orang-orang yang terlibat dalam penelitian, yakni 

Wakil Dekan I FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan), Ketua Program 

Studi di Lingkungan FKIP, Dosen Program Studi, dan Mahasiswa FKIP, 
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diantaranya Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program 

Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Bahasa dan 

Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi 

Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan Matematika. 

3.5.2  Data Sekunder dan Sumber Data Sekunder 

Menurut Sugiyono (2014:406) data sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder 

dalam penelitian yaitu, menggunakan data-data yang telah didapatkan. Kemudian, 

dilakukan proses analisis data dan interpretasi terhadap data-data yang ada sesuai 

dengan tujuan penelitian. Sumber data sekunder didapatkan melalui dokumen atau 

arsip yang terkait dengan implementasi atau penerapan nilia-nilai pendidikan anti 

korupsi. Data sekunder juga diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan seperti 

buku-buku literatur dan karya-karya ilmiah lainnya. Data sekunder bermanfaat 

sekali untuk memperjelas masalah dan menjadi lebih operasional dalam 

penelitian, karena didasarkan pada data sekunder yang tersedia. Sumber tersebut 

baik berupa catatan maupun yang bersumber dari media cetak dan elektronik yang 

relevan dengan penelitian ini.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sugiyono (2014:225) teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh data mengenai implementasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi 

dalam membentuk warga negara yang baik (good citizen) pada era milenial di 

Universitas Muhammadiyah Malang meliputi sebagai berikut: 
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3.6.1  Observasi 

 Menurut Sugiyono (2012:145) observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang memiliki ciri spesifik berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja 

yang dilakukan, gejala-gejala alam yang ada. Proses observasi dapat mengamati 

situasi yang terjadi di lapangan dengan cara mencatat apa saja yang dianggap 

penting. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif. Artinya, ketika 

melakukan observasi terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang diamati atau 

yang digunakan dalam sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan menggunakan observasi ini, maka data dari setiap perilaku yang 

akan tampak.  

3.6.2  Wawancara 

 Wawancara merupakan percakapan dengan maksud atau tujuan tertentu, 

(Moleong, 2012:186). Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

pada pihak yang bersangkutan yaitu Wakil Dekan I FKIP (Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan), Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP, Dosen Program 

Studi, dan Mahasiswa FKIP, diantaranya Program Studi Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Progam Studi Pendidikan Bahasa 

Inggris, Program Studi Pendidikan Biologi, dan Program Studi Pendidikan 

Matematika. 
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 Wawancara yang dilakukan pada Wakil Dekan I FKIP (Fakultas Keguruan 

dan Ilmu Pendidikan), Ketua Program Studi di Lingkungan FKIP, Dosen Program 

Studi, dan Mahasiswa FKIP menggunakan cara bebas terpimpin, dengan alasan 

karena metode ini memberikan kemudahan dan tetap mengacu pada hal yang 

ditentukan sehingga pada saat proses wawancara yang dilakukan dapat berjalan 

dengan baik, tidak ada ketegangan dengan masalah penelitian. Hal ini dilakukan 

untuk memperoleh data serta solusi yang dipilih dalam mengatasi permasalahan 

tersebut. 

3.6.3  Dokumentasi 

Dokumentasi didefinisikan sebagai cara mengumpulkan data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk buku tentang teori, hukum, pendapat, 

dan lain-lain yang ada relevansinya dengan masalah penelitian. Dokumen 

merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini 

mengumpulkan data berupa dokumentasi mengenai informasi yang terkait dan 

foto-foto yang berkaitan dengan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. 

3.7 Instrumen Penelitian 

 Instumen penelitian ini adalah human instrumen. Pada penelitian kualitatif 

yang menjadi instrumen atau alat penelitian yakni peneliti itu sendiri. Penelitian 

kualitatif sebagai human instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya. Menurut Sugiyono (2014:86), menyatakan; 

“instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel 
yang diteliti”.   
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Sehingga instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni; (1) human instrumen, 

(2) lembar observasi, (3) panduan wawancara, dan (4) alat perekam data. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Menurut Miles & Humberman (1992:20), teknik analisis data dalam 

penelitian terdapat empat cara analisis data kualitatif, yaitu pengumpulan data, 

redaksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Adapun langkah yang 

dapat dilakukan sebagai berikut: 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah pengumpulan semua data yang diperoleh secara 

objektif dan apa adanya sesuai hasil wawancara yang dilakukan, yaitu mencatat 

data yang diperlukan dari berbagai bentuk data yang ada di lapangan serta 

melakukan pencatatan di lapangan. 

3.8.2  Reduksi Data 

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang menajamkan, 

menelaah, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak diperlukan dan 

mengelompokkan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir 

dapat diambil. Cara reduksi data; (1) Seleksi ketat data, (2) Ringkasan/uraian 

singkat data, dan (3) Menggolongkan data dalam uraian yang lebih luas. 

3.8.3 Penyajian Data  

Penyajian data merupakan kegiatan sekumpulan informasi data disusun, 

sehingga  adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 
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3.8.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi data dilakukan secara terus-menerus 

selama berada di lapangan. Kemudian kesimpulan dilakukan pada saat mengolah 

dan menganalisis data dengan cara; (1) Memikirkan ulang selama penulisan, (2) 

Tinjauan ulang catatan yang diperoleh di lapangan. (3) Menempatkan salinan 

suatu temuan dari seperangkat data yang lain. Ketiga komponen tersebut saling 

interaktif, yaitu saling mempengaruhi dan terkait satu sama lain.  

3.9 Keabsahan Data 

Keabsahan data bertujuan agar hasil penelitian menjadi terarah, sesuai 

dengan fakta, dan dapat dipertanggung jawabkan. Setiap penelitian memerlukan 

standar untuk melihat tingkat kepercayaan atau kebenaran dari hasil penelitian. 

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Menurut 

Sugiyono (2013:330), triangulasi sumber untuk mendapatkan data dari sumber 

yang berbeda-beda dengan teknik yang sama, seperti gambar dibawah ini sebagai 

berikut: 

Gambar 3.1 Triagulasi sumber 

Sumber : Sugiyono (2013:331) 

Wawancara Mendalam 

A 

B 

C 
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