
 

 

 

III. METODE PENELITIAN 
 

 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena akan berusaha 

mengungkap atau mendeskripsikan proses pembelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan multikultur berbasis konten 

yang dilakukan di SMA Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung secara natural 

atau apa adanya. 

 

3.2  Tempat dan Waktu Penelitian   

 
Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Yayasan Pembina Universitas Lampung, 

kelas X (Sepuluh) dan kelas XI (Sebelas) Semester 2 (dua). Pemilihan lokasi 

penelitian ini di latar belakangi atas pertimbangan bahwa: 

a) Pembelajaran yang dilakukan oleh guru Pendidikan Kewarganegaraan 

menggunakan pendekatan multikultur  

b) Pendekatan multikultur yang diterapkan di sekolah ini menekankan pada 

isi atau materi penanaman nilai-nilai multikultur yaitu nilai-nilai 

demokrasi dan penanaman nilai HAM  yang selanjutnya di kenal dengan 

istilah content oriented programs. 
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3.3  Objek dan Subjek Penelitian 

 
Subjek dalam penelitian ini adalah  Guru dan Siswa yang terlibat dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di kelas dengan menggunakan  

pendekatan multikultur, dan Kepala Sekolah sebagai penanggung jawab proses 

pembelajaran di sekolah. 

  

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pendekatan multikultur 

dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, yang diterapkan di 

SMA Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung, yaitu pendekatan yang 

menekankan pada isi atau materi atau kurikulumnya (content oriented program), 

penanaman nilai-nilai multikultur (nilai-nilai demokrasi dan nilai nilai Hak Asasi 

Manusia) 

 

3.4  Definisi Konseptual dan Operasional  

 
3.4.1 Definisi Konseptual Pendekatan Multikultur Yang  

          Menekankan Pada Isi (Content Oriented Programs) 

 
Pendekatan multikultur yang menekankan pada isi materi atau kurikulum 

menekankan bahwa pendidikan multikultur disajikan dengan menghadapkan 

siswa pada berbagai jenis kultur budaya sebagai materi yang harus diperkenalkan, 

meskipun terkadang sangat bertolak belakang dengan kebudayaannya. Tujuan 

utamanya memasukkan materi perbedaan kelompok budaya kedalam kurikulum 

dan materi pendidikan adalah agar dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang 

kelompok-kelompok budaya yang berlainan. Sehingga mampu hidup secara 

berdampingan dengan orang yang berbeda budaya. 
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3.4.2 Definisi Operasional 

Pendekatan multikultur yang diterapkan di SMA Yayasan Pembina Unila Bandar 

Lampung  menekankan pada pelaksanaan pendekatan yang menekankan pada 

esensi materi pelajaran yang diintegrasikan dengan nilai-nilai multikultural (hasil 

penelitian pendahuluan). Nilai-nilai multikultur yang ditanamkan dan 

diintegrasikan itu meliputi penanaman nilai-nilai demokrasi dan penanaman nilai-

nilai Hak Asasi Manusia.  

 

Indikator dari variabel dalam penelitian ini adalah penanaman nilai-nilai 

demokrasi yang meliputi:  

1. penghormatan pada hukum dan ketertiban; 

2. kebebasan dan tanggung jawab; 

3. persamaan; 

4. disiplin diri; 

5. kewarganegaraan yang aktif dan bertanggungjawab; 

6. keterbukaan; 

7. berpikir kritis; 

8. solidaritas.  

Sedangkan penanaman nilai nilai Hak Asasi Manusia meliputi:  

1. kebenaran; 

2. kesamaan dan keadilan; 

3. penghormatan pada martabat manusia; 

4. integrasi; 

5. akuntabilitas; 

6. kejujuran; 
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7. penerimaan atau penghargaan kebhinekaan; 

8. kebebasan dan tanggungjawab dan  

9. kerjasama.  

Sumber: Buku Sumber UNESCO-APNIEVE (Asia-Pasifik Network of  

                Internasional education and values education = jaringan asia pasifik    

                untuk pendidikan internasional dan pendidikan nilai) 

 

 

Penanaman nilai-nilai demokrasi pada hakikatnya untuk mengembangkan 

seksistensi manusia dengan jalan mengilhaminya dengan pengertian martabat dan 

persamaan, saling mempercayai, toleran, penghargaan pada kepercayaan dan 

kebudayaan orang-orang lain, penghormatan pada individualitas, promosi 

peranserta aktif dalam semua aspek kehidupan sosial, dan kebebasan ekspresi, 

kepercayaan dan beribadah. Jika hal-hal itu sudah ada, maka memungkinlah untuk 

mengembangkan pengambilan keputusan yang tepat, demokrasi pada semua 

tingkatan dan tindakan yang mengarah pada kewajaran, keadilan dan perdamaian. 

Sedangkan penanaman nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) ditujukan pada 

pengembangan di dalam diri setiap orang suatu kesadaran atas nilai-nilai universal 

dan jenis-jenis tingkahlaku di mana suatu kebudayaan tentang hidup bersama 

dalam damai diterangkan. 

 

Pada prinsipnya setiap mata pelajaran dalam proses pembelajarannya 

mengandung pesan pembelajaran nilai-nilai multikultural, begitupun halnya dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai materi pelajaran yang 

strategis dalam membelajarkan nilai-nilai multikultur, nilai-nilai multikultur yang 

dimaksud dalam penelitian ini, yaitu penanaman nilai-nilai demokrasi dan nilai-

nilai Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu dalam perencanaan pembelajaran yang 
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dirancang guru seharusnya mengandung isi pesan penanaman nilai multikultural. 

Begitupun halnya dalam pelaksanaan pembelajarannya diwarnai dengan 

pembelajaran nilai-nilai multikultural.  

 

Penanaman nilai-nilai demokrasi diartikan bahwa siswa dibelajarkan untuk 

praktik dalam kehidupan demokrasi sehingga kelas menjadi laboratorium 

demokrasi, kelas dibelajarkan dengan menjunjung nilai-nilai demokrasi 

diantaranya adalah kebebasan berpendapat dan saling menghargai atas perbedaan 

pendapat. Dengan demikian pembelajaran lebih kepada kontekstual dan terpadu 

dengan mengacu kepada paradigma pembelajaran holistik. Sehingga siswa 

terbiasa dan mampu hidup bersama dalam perbedaan. Anak lebih diajak kepada 

memaknai daripada penanaman konsep. 

 

Sedangkan nilai-nilai Hak Asasi Manusia diartikan bahwa guru dan siswa dalam 

pembelajaran saling menjunjung tinggi harkat dan martabat serta esksistensi 

manusia. Dengan demikian pembelajaran di kelas lebih kepada siswa dibelajarkan 

untuk saling mengakui eksistensi kemanusiaannya.  

 

Nilai-nilai multikultur di atas memberikan kontribusi kepada mata pelajaran 

Pendidikan Kewarganegaraan yang mengembang misi dalam rangka membentuk 

karakter bangsa yang sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yaitu 

Pancasila serta semboyan Bhineka Tunggal Ika. Disadari bahwa bangsa Indonesia 

secara kodrati telah tumbuh dan berkembang dalam suasana yang penuh dengan 

keberagaman, dengan demikian bagaimana bangsa Indonesia itu memaknai 

keberagaman itu sebuah anugrah dari yang maha kuasa. Bagaimana membuat 

suasana yang berbeda itu menjadi sebuah komunitas kehidupan manusia yang 



 

75 

 

mampu hidup secara berdampingan secara damai. Tentunya dalam menggapai hal 

itu semua tidak terlepas dari peran pendidikan didalamnya.  

Oleh karena itu pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan 

tujuan untuk membelajarkan dan membina warga negara yang baik dengan 

cerminan indikator kecerdasan waarganegara (civic intelligence), membina 

tanggung jawab warganegara (civic responsibility) dan memndorong partisipasi 

warganegara (civic participation), melalui misi pembelajarannya. Tanpa 

melepaskan esensi siswa yang penuh dengan keberagaman. 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 
Teknik pengumpulan data menggunakan pedoman observasi, pedoman 

wawancara dan studi dokumentasi. 

 

3.5.1 Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap 

gejala-gejala yang diteliti. Observasi diadakan untuk melakukan 

pengamatan langsung guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Data 

yang diperoleh dari observasi berisi deskripsi rinci tentang aktivitas, 

perilaku, tindakan dan kekreatifan dalam proses pembelajaran. Observasi 

membantu peneliti untuk mengamati secara keseluruhan pelaksanaan 

proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara digunakan untuk mendapatkan data tentang berupa gambaran 

pemahaman terhadap pelaksanaan pendekatan multikultur dalam proses 
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pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan kepada guru-

guru yang mengajar Pendidikan Kewarganegaraan.  

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diproses melalui 

dokumentasi-dokumentasi untuk memperkuat berbagai informasi yang 

diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh melalui 

dokumen segala macam naskah suatu organisasi, catatan program. 

 

3.6  Instrumen Penelitian 

 
Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen utama (key 

instrument). Peneliti terjun langsung ke lapangan secara aktif. Data dikumpulkan 

kemudian di analisis, ditafsirkan, disimpulkan dan dilaporkan. Instrumen yang 

dipakai untuk menjaring data Guru dan Siswa adalah pedoman wawancara dan 

pedoman observasi. Kisi-kisi intrumen terlapir. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 

 
Data yang terkumpul dalam penelitian ini merupakan serangkaian pernyataan 

dalam bentuk, observasi, wawancara dan dokumentasi yang bersifat deskriptif. 

Menurut Moleong (2006:257) pada deskripsi analitik, rangcangan organisasional 

dikembangkan dari kategori-kategori yang ditemukan dan hubungan-hubungan 

yang disarankan atau yang muncul dari data, dengan demikian deskripsi baru yang 

perlu diperhatikan dapat dicapai. Pengembangan lebih lanjut menurut proses 

analitik, teori substantif akan menjadi kenyataan. Penyimpulannya dilakukan 

secukupnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk memperkirakan karakteristik 
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suatu keutuhan yang konkret, dan tidak menutup kemungkinan untuk 

mengembangkan teori baru. 

 

Analisis data kualitatif pada dasarnya sudah dilakukan sejak awal dilakukannya 

kegiatan penelitian sampai akhir penelitian. Dengan cara ini diharapkan terdapat 

konsistensi analisis data secara keseluruhan. Untuk menyajikan data tersebut agar 

lebih bermakna dan mudah dipahami, maka langkah analisis data yang digunakan 

adalah Analysis Interactive Model  dari Miles dan Huberman (1984:23).  Dalam 

model ini kegiatan analisis dibagi menjadi empat tahap yaitu: pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut 

dapat disajikan dalam tabel berikut ini: 

 

Tabel 3. Tahap-Tahap Analisis Data Penelitian 

No Tahap Analisis Keterangan 

1 Pengumpulan Data 

Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan 

data-data dengan pedoman observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi 

2 

 

Reduksi Data 

 

 

Proses ini dilakukan dengan memilih, 

memfokuskan dan mengubah data yang 

diperoleh dari catatan-catatan tertulis 

dilapangan 

3 Penyajian Data 

Proses ini dilakukan dengan 

mendeskripsikan informasi yang telah 

diringkas dan diorganisasikan yang dapat 

digunakan untuk medapatkan kesimpulan  

4 
Penarikan 

Kesimpulan 

Proses ini dengan menyimpulkan hasil 

deskripsi data yang telah dipaparkan 

 

Setiap kegiatan analisis mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 

dan kesimpulan yang dilakukan mengikuti Model Interaktif Miles dan Huberman 

seperti dalam bagan berikut ini: 
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Bagan  1. Model Interaktif Miles dan Huberman 

 

Berdasarkan gambar bagan satu, proses analisis data penilitian ini dimulai dengan 

mengumpulkan data-data yang diperlukan yang mendukung penelitian. Data 

dikumpulkan melalaui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari data yang 

terkumpul selanjutnya adalah mereduksi data sesuai dengan tema penelitian yang 

disajikan. Berdasarkan hasil reduksi data, maka data dapat dipaparkan atau 

dideskripsikan menjadi sebuah hasil analisis penelitian. Tahap terkahir adalah 

menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis data tersebut. 

 

3.8  Pemeriksaan Keabsahan Data 

 
Menurut Moleong (2006:319), tingkat kepercayaan hasil penelitian dilakukan 

dengan melihat kredibilitas temuan yaitu kesesuaian antara konsep peneliti dengan 

konsep informan. Agar kredibilitas terpenuhi, maka dilakukan perpanjangan 

waktu dan mendiskusikan temuan dengan teori dengan mengadakan: 

1. Triangulasi, yaitu memeriksa kebenaran data yang telah diperoleh kepada 

pihak-pihak lain, mendiskusikan dengan teman seprofesi, menggunakan 

alat bantu seperti kamera 

Data Collection Display Data 

Data Reduction Conclution 

Drawing Verifying 
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2. Member Chek yaitu memberikan pernyataan ulang kapada sejumlah 

responden untuk memberikan pendapatnya tentang data yang 

dikumpulkan. 

3. Auditorial, yaitu memberikan pernyataan yang berupa komentar tentang 

data yang dikemukakan  

4. Expert Opinion, yaitu memberikan pernyataan yang dapat dipercaya 

kebenarannya tentang data yang dikemukakan. 

 

Penelitian ini dilaksanakan dengan latar belakang peneliti juga pernah menjadi 

guru di SMA Yayasan Pembina Unila Bandar Lampung. Oleh karena itu 

berdasarkan pengalaman peneliti selama kurang lebih enam tahun, maka 

pendekatan multikultur dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan ini 

dijadikan sebagai judul tesis. Sedangkan penyusunan penelitian di lapangan mulai 

dilaksanakan pada bulan Februari 2010. Untuk memperoleh keabsahan data dalam 

penelitian ini, dilakukan perpanjangan waktu Triangulasi. Perpanjangan masa 

penelitian selama du bulan yaitu pada bulan Maret dan April 2010. Cek ulang dan 

cek silang dilakukan dengan beberapa orang guru dan siswa yang terlibat dalam 

pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan menggunakan pendekatan 

multikultur. Data yang didapatkan,  juga di diskusikan dengan rekan sejawat.  

 

  

 

 


