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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan SD Negeri 1 Bocek 

sebagai sekolah yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler drumband dan 

memberikan pembelajaran music drumband pada peserta didik. Pendekatan yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

merupakan penelitian yang berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh 

dan sesuai dengan konteks (hilistik-konstektual) melalui pengumpulan data dari 

latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrument kunci (Kamus 

Besar Bahasa Indonesia). Sesuai dengan bentuk pendekatan kualitatif dan sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini peneliti meggunakan metode deskriptif. 

Metode deskriptif digunakan berdasarkan pertimbangan bahwa masalah-masalah 

yang akan diteliti sedang berlangsung pada masa sekarang yang bertujuan untuk 

menganalisa fenomena-fenomena tersebut. 

Tujuan dari penelitian kualitatif yaitu menemukan pola hubungan yang 

bersifat interaktif, menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, 

memperoleh pemahaman makna. peneliti lebih memilih menggunakan pendekatan 

deskriptif kualitatif karena dengan pendekatan ini akan dideskripsikan secara 

akurat dan detail mengenai penanaman pendidikan karakter pada pengembangan 

diri melalui kegiatan ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek berdasarkan 

fakta dan data-data yang diperoleh dalam tulisan ilmiah.  
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3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai pengumpul data sehingga 

kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan. Dalam observasi, peneliti 

datang pada sekolah yang ingin diamati, kehadiran peneliti diketahui statusnya 

sebagai peneliti oleh pihak sekolah. Peneliti diketahui statusnya sebagai pihak 

peneliti karena sebelumnya peneliti mengajukan surat penelitian dari fakultas, 

pihak dari sekolah kemudian menerima dan menyetujui bahwa peneliti akan 

melakukan penelitian di sekolah tersebut.  

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SD Negeri 1 Bocek, yang beralamat di Jalan 

Arumdalu Desa Bocek Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang. Peneliti 

memilih SD Negeri 1 Bocek dengan mempertimbangkan bahwa sekolah ini telah 

mendapat beberapa penghargaan dalam kegiatan drumband, dipercaya oleh warga 

dalam berbagai acara yang akan diadakan dan dilakukan oleh warga sekitar, dan 

menjadi satu-satunya sekolah perwakilan kontingen Karangploso dalam 

perwakilan drumband sekabupaten Malang.  

 

3.4 Data dan Sumber Data 

Data dari penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data 

primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan 

kepada pengumpul data yaitu peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber 

data primer adalah kepala sekolah serta guru pembimbing dan pendamping 

kegiatan ekstrakurikuler drumband. Data sekunder merupakan data pelengkap 

yang diperoleh dari dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian. Contoh 
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sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah profil sekolah, visi dan misi, 

kegiatan ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Instrumen pengumpulan data pada penelitian deskriptif kualitatif 

bersumber pada wawancara, observasi, dan studi dokumenter. Berikut adalah 

paparan mengenai prosedur penelitian: 

 

3.5.1 Observasi 

Observasi dapat dikatakan sebagai suatu dasar dari semua pengetahuan, 

dapat dijelaskan bahwa pengamatan merupakan kegiatan dengan menggunakan 

panca indera sebagai alat bantu utama dengan dibantu panca indera lainnya. Hasil 

Observasi ini adalah mengkonfirmasi data yang telah terkumpul setelah peneliti 

melakukan wawancara. Hasil wawancara penelitian dan observasi yang dilakukan 

merupakan data. Dalam penelitian ini diperoleh data dengan jalan pengamatan 

terhadap masing-masing fokus permasalahan dan mengecek kembali data yang 

diperoleh tentang penanaman pendidikan karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 Bocek Kecamatan Karangploso 

Kabupaten Malang. 

 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik untuk pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan dalam menemukan permasalahan 

yang harus diteliti, dan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Pada penelitian ini 

dilakukan secara terbuka, wawancara diawali kepada kepala sekolah. Diawali 
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dengan pertanyaan yang bersifat umum yang nantinya akan diperjelas dan 

dijabarkan oleh guru pendamping dan pembimbing kegiatan ekstrakurikuler 

drumband yang digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan yang 

berhubungan dengan kegiatan ekstrakurikuler drumband dan penanaman karakter 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler drumband di SD Negeri 1 

Bocek. 

 

3.5.3 Studi Dokumenter  

Dalam penelitian kualitatif, sebagian data yang diperoleh dari hasil 

wawancara kepada sumber data harus terdapat dokumentasi yang mendukung 

terjadinya penelitian yaitu dengan adanya dokumen dan foto. Metode 

dokumentasi ini digunakan untuk menelusuri sejarah atau historis dari penelitian-

penelitian yang diangkat sehingga dokumen memiliki peranan yang penting. 

Dalam penelitian ini peneliti menghimpun semua data penelitian melalui studi 

dokumentasi yakni foto, profil sekolah, dan dokumen-dokumen lainnya yang 

dihasilkan dari wawancara dengan menggunakan alat bantu penyimpanan data dan 

alat pengambil gambar. 

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya pengumpul data setelah menghasilkan data 

penelitian. Analisis data berguna untuk menata, menyesuaikan data sesuai dengan 

peristiwa atau permasalahan yang ingin diteliti secara sistematis untuk 

meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Proses analisis data 

yang terkumpul dari penelitian kualitatif dimulai dari menelaah berbagai hasil 

sumber data yang diperoleh.  
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Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (Interactive model)  

(Sumber Model dan Huberman) 

 

 

3.6.1 Reduksi Data (Data Reduction)  

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data dapat diartikan sebagai 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema atau polanya dan membuang yang tidak perlu. Dalam 

mereduksi data, setiap peneliti akan dipadu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan 

utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu apabila 

peneliti dalam melakukan penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang 

asing, tidak dikenal maka itulah yang harus dijadikan perhatian peneliti dalam 

melakukan reduksi data. Pada tahap reduksi data, peneliti mengumpulkan semua 

data yang dibutuhkan. 

 

3.6.2 Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan 

data. Di dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dalam penelitian kualitatif 

menyajikan data dengan teks yang bersifat naratif, sehingga dalam penyajian data 
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akan dilampirkan juga dengan teori yang digunakan pada kajian teori penelitian. 

Penyajian data tersebut akan menghasilkan teori grounded, yaitu teori yang 

ditemukan di lapangan dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus 

menerus.  

 

3.6.3 Verification/Conslusion Drawing  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan 

akan berubah apabila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat 

menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan penelitian 

merupakan temuan baru yang belum pernah ada dalam penelitian sebelumnya. 

Kesimpulan yang dibuat sesuai dengan permasalahan tentang karakter yang akan 

muncul setelah melakukan kegiatan ekstrakurikuler drumband di sekolah. 

 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data  

Pengecekan data memiliki urgensi yang penting dalam penelitian, 

dilakukan untuk mengetahui keabsahan data hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak 

ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya 

terjadi pada obyek yang diteliti. Tahap pengecekan data ini peneliti memeriksa 

data hasil temuan dengan menggunakan teknik yang tepat sehingga akan 

menghasilkan data yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan.  
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3.7.1 Peningkatan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan 

urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Peneliti 

meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku 

maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi terkait dengan temuan 

yang diteliti. Dengan memperbanyak dalam membaca maka peneliti mempunyai 

wawasan yang luas dan tajam.  

 

3.7.2 Trianggulasi  

Trianggulasi dalam penelitian ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Trianggulasi 

merupakan cara untuk melihat fenomena dari berbagai sudut dan melakukan 

pembuktian dari hasil temuan menggunakan suatu teknik tertentu. Sebagai contoh 

hasil wawancara dapat dicocokkan dengan data dokumentasi SD Negeri 1 Bocek 

berupa profil sekolah dan kurikulum sekolah sehingga terlihat hubungan dari 

berbagai data yaitu hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti harus memperhatikan kebenaran informasi 

tidak hanya dari satu sumber saja yaitu kepala sekolah namun juga harus 

memperhatikan informasi yang diperoleh dengan memperhatikan atau 

membandingkan informasi data yang diperoleh peneliti dari wakil kepala sekolah 

bagian kurikulum dengan guru koordinator pendidikan lingkungan hidup.  
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3.7.3 Menggunakan Bahan Referensi  

Bahan referensi merupakan bahan pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti. Apabila saat peneliti melakukan wawancara 

dengan kepala sekolah maka peneliti merekam saat terjadinya wawancara, data 

hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara atau 

dokumentasi yang diberikan oleh kepala sekolah kepada peneliti. Bahan referensi 

yang ada di sini meliputi rekaman wawancara, foto-foto penelitian dan dokumen-

dokumen lainnya yang mendukung terjadinya penelitian kualitatif ini. 

 


