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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk 

memahami tentang subjek yang akan diamati. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah pendekatan deskriptif kualitatif.  

Metode Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dan orang-orang yang 

dapat diamati melalui metode penelitian deskriptif.tidak diubah dengan bentuk 

simbol atau bilangan. 

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai pengumpul data saat berada 

di lapangan. Peneliti menciptakan hubungan yang baik dengan subjek penelitian 

serta untuk mencari informasi melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

sehingga dapat menggali informasi di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali, dan 

berperan aktif dalam membuat rencana penelitian, proses dan pelaksana penelitian 

serta menjadi faktor penentu dari keseluruhan proses dari hasil penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di MIT Mardlatillah Singara-Bali. Adapun waktu 

Penelitian yang dilaksanakan 2 (dua) kali yaitu dilakukan pada tanggal 23 Januari 2018 

sebagai observasi awal dan dilaksanakan pada 18-30 April 2018 waktu penelitian. 
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D. Sumber Data 

Pada penelitian ini menggunakan data Person dan Paper untuk memperoleh 

sumber data di bagi menjadi sumber data primer dan sekunder sebagai berikut : 

1. Data primer  

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh secara 

langsung dilapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada informan dengan 

menggunakan 3 metode yaitu metode wawancara, metode observasi dan 

metode catatan lapang. Sumber data primer diperoleh dari hasil observasi 

langsung dengan menggunakan lembar chek list tentang 5 (lima) nilai 

karakter, yaitu nilai religius, nasionalis, mandiri, integritas, dan gotong 

royong pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah 

Singaraja-Bali. Kedua, dengan hasil beberapa catatan yang ditemukan 

penelitian diluar kegiatan lembar chek list observasi pada saat berada di 

lapang pada saat kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah 

Singaraja-Bali berlangsung. Ketiga, dari hasil wawancara berupa transkripsi 

wawancara yang dilakukan peneliti dengan kepala sekolah, Pembina 

pramuka, dan peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian-penelitian terdahulu, jurnal 

pendidikan, dan buku-buku dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

terdahulu. Sumber data sekunder yang dijadikan bahan refrensi oleh peneliti 

yaitu buku-buku terkait yang mendukung dengan penelitian, dan skripsi-
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skripsi terdahulu, arsip sekolah, dan dokumentasi kegiatan terkait 

implementasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT 

Mardlatillah Singaraja-Bali. 

 

E. Instrumen Penelitian  

Instrument pengumpulan data yang digunakan berupa pedoman 

wawancara, lembar observasi, dokumentasi dan catatan lapang, 

1. Pedoman wawancara 

Panduan wawancara ini berupa pengumpulan data melalui beberapa 

pertanyaan yang akan diajukan oleh peneliti kepada informan guna 

memperoleh informasi data mengenai penanaman nilai-nilai karakter pada 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali, faktor 

penghambat dan faktor pendukung dalam penanaman nilai karakter pada 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau terbuka, 

yang hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara ini akan dilakukan dengan 3 pihak informan yaitu kepala sekolah, 

Pembina pramuka, dan peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler pramuka 

di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali.. Adapun kisi-kisi panduan wawancara 

sebagai berikut : 
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Tabel 3.1. Kisi-kisi Wawancara dengan Kepala Sekolah 

No Aspek yang diamati Indikator No Butir Pertanyaan 

1. Implementasi nilai 

karakter yang ada 

pada kegiatan 

ektrakurikuler 

pramuka 

a. Pelaksanaan kegiatan 

ektrakurikuler pramuka 

b. Penanaman nilai karakter pada 

kegiatan kepramukaan 

1, 2, 4 

 

3 

 

2. Faktor penghambat 

dan faktor pendukung 

a. Menjelaskan faktor penghambat 

dan faktor pendukung dalam 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

5, 6, 7 

Sumber: kajian penulis, 2017 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Wawancara dengan Pembina pramuka 

No Aspek yang diamati Indikator No Butir Pertanyaan 

1. Implementasi nilai 

karakter yang ada 

pada kegiatan 

ektrakurikuler 

pramuka 

a. Pelaksanaan kegiatan 

ektrakurikuler pramuka 

b. Penanaman nilai karakter pada 

kegiatan kepramukaan 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

 

1 

2.  Faktor penghambat 

dan pendukung 

a. Menjelaskan faktor penghambat 

dan pendukung pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka 

9, 10, 11 

Sumber: kajian penulis, 2017 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Wawancara dengan siswa yng mengikuti pramuka 

No Aspek yang diamati Indikator No Butir Pertanyaan 

1. Implementasi nilai 

karakter yang ada 

pada kegiatan 

ektrakurikuler 

pramuka 

a. Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler 

pramuka 

b. Penanaman nilai karakter pada 

kegiatan kepramukaan 

1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

7 

 

 

2.  Faktor penghambat 

dan pendukung 

a. Menjelaskan faktor penghambat dan 

pendukung pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka 

8, 9 

Sumber: kajian penulis, 2017 

2. Lembar observasi 

 Pedoman observasi akan membantu peneliti dalam memperoleh data dalam 

bentuk mengamati kegiatan terkait nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Adapun penyusunan kisi-kisi 

pedoman observasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar observasi nilai karaker pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka 

No 
Aspek yang 

diamati 
Sub Nilai Indikator 

    

1.  Religious Bertaqwa  Mengucapkan doa setiap memulai dan 

mengakhiri suatu pekerjaan 

Toleransi  Berkata yang sopan atau tidak menyinggung 

perasaan orang lain. 

cinta lingkungan Menjaga kebersihan lingkungan sekitar 

2. Nasionalis  Cinta tanah air Berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

Semangat kebangsaan  Bekerja sama dengan teman sekelas yang 

berbeda suku, etnis, status sosial-ekonomi   

Menghargai 

kebhinnekaan 

Menghargai satu sama lain tanpa membeda-

bedakan 

3. Mandiri  Kerja keras Berusaha belajar sebaik mungkin untuk 

mendapatkan hasil yang terbaik 

Kreatif  Menciptakan situasi belajar yang bisa 

menumbuhkan daya pikir dan kreatif  

Displin  Membiasakan mematuhi aturan  

4. Integritas  Kejujuran  Berkata benar (tidak bohong) 

Keteladanan  Mampu menjadi contoh yang baik bagi 

teman-temannya  

Kesantunan  Menghormati orang lain 

5. Gotong royong Kerjasama  Dapat bekerjasama dengan giat dalam 

kelompok kerja 

Saling menolong Melakukan aksi social 

Kekeluargaaan  Menyelesaikan masalah secara 

bermusyawarah  

    Sumber: kajian penulis, 2017 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan meneliti catatan-catatan 

penting yang sangat erat hubungannya dengan objek penelitian. Dokumentasi 

diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan oleh peneliti sebagai 

pedoman dan alat perbandingan untuk melakukan penelitian. Kemudian 

didokumentasikan dalam bentuk tulisan dan beberapa dokumen foto yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Dokumentasi 
 Aspek Indikator 

1. Profil Sekolah a. Rancangan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka 

b. Foto kegiatan ektrakurikuler pramuka 

c. Kegiatan ektrakurikuler yang ada 

Sumber: kajian penulis, 2017 
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4. Catatan Lapang 

Catatan lapang adalah beberapa catatan yang diperoleh peneliti mengenai hasil 

pengamatan pada saat kegiatan berlangsung guna memperoleh data sedetail mungkin. 

Catatan lapang ini digunakan sebagai pelengkap data, misalnya menuliskan kegiatan 

secara langsung yang tidak ada pada lembar observasi maupun pedoman wawancara 

terkait nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah 

Singaraja-Bali. Adapun kisi-kisi catatan lapang sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-Kisi Catatan Lapang 

 
Catatan Lapang 

Siklus            :  

Hari/Tanggal : 

Waktu            : 

Deskriptif      : (Terlampir) 

Sumber: kajian penulis, 2017 

F. Prosedur Penelitian 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam 

penelitian, karena itu seorang peneliti harus terampil dalam mengumpulkan data 

agar mendapatkan data yang valid di antaranya: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan, peneliti melakukan observasi awal untuk melihat 

kondisi nyata yang ada di lapangan dan untuk mengetahui apakah di MIT 

Mardlatillah Singaraja-Bali melaksanakan ekstrakurikuler pramuka atau tidak. 

Selain itu juga untuk menentukan subjek penelitian yang terkait dengan judul 

penelitian terkait implementasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, membuat desain penelitian yang dilakukan dan mengurus surat 

penelitian untuk melakukan penelitian selanjutnya. 
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2. Tahap Perencanaan 

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti pada tahap perencanaan ini 

yaitu dengan menyusun instrument untuk perencanaan yang dilakukan peneliti 

melakukan proses penelitian tentang penerapan nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Kemudian, peneliti 

membuat pedoman observasi dan lembar wawancara yang berkaitan dengan hal 

yang akan diteliti serta melakukan observasi, wawancara, menulis catatan lapang, 

dan dokumentasi. Terakhir dapat ditulis dalam bentuk laporan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang telah dibuat. dan menyiapkan pedoman observasi, lembar 

wawancara, lembar catatan lapang dan dokumentasi terlebih dahulu dalam tahap 

pelaksanaan tersebut. Dalam tahap pelaksanaan yang dilakukan ini yaitu 

mengamati nilai-nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka sesuai 

dengan pedoman observasi berupa lembar chek list terkait nilai karakter yang ada 

pada Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) No 87 tahun 2017 yang telah dibuat. 

Selanjutnya melakukan wawancara dengan kepala sekolah, pembina pramuka, dan 

peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tersebut tidak keluar dari konteks 

penelitian. Peneliti mengkaji pelaksanaan nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka, pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka, serta 

factor pendukung dan factor penghambat dalam menanamkan nilai-nilai karakter 

pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Dan 
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meuliskan hal-hal yang diamati diluar lembar observasi ke dalam catatan lapang. 

Didukung dengan dokumentasi foto dan dokumentasi sekolah. 

4. Tahap Evaluasi 

Pada tahap evaluasi, data yang diperoleh sebelumnya dilakukan uji atau dianalisis 

kembali dengan menggunakan triangulasi. Kemudian ditarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian. Selanjutnya, peneliti 

melakukan penyusunan laporan hasil penelitian sesuai dengan aturan penulisan. 

 

G. Analisi Data 

 Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain 

sehingga lebih mudah di pahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang 

lain. Langkah-langkah pengolahan dan analisis data diantaranya sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Pengumpulan data ini diperoleh peneliti 

melalui lembar chek list observasi, wawancara dengan kepala sekolah, pembina 

pramuka, dan peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Selain itu juga, pengumpulan data diperoleh 

melalui catatan lapang dan dokumentasi berupa arsip sekolah maupun 

dokumentasi pribadi.   

2. Reduksi Data (data reduction). 

 Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting. Pada 

kegiatan mereduksi data, peneliti mengumpulkan hasil penelitian dari hasil 
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wawancara dari semua informan yang kemudian di kelompokan sesuai dengan 

pertanyaan wawancara. Setelah disimpulkan secara garis besar, lalu dikelompokan 

dengan hasil observasi yang menggunakan lembar chek list, dan catatan-catatan 

yang peneliti temukan pada saat berada di lapangan , kemudian dokumentasi yang 

berkaitan. Kemudian data-data berdasarkan hasil wawancara, observasi, catatan 

lapang, dan dokumentasi dipilihi dan dipilah dengan mencari kesamaannya dan 

saling berkaitan, yang kemudian di rangkum berdasarkan pertanyaan peneliti. 

Pada penelitian ini data pelaksanaan nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di MIT Madlatillah Singaraja-Bali dilakukan reduksi data sesuai dengan 

kondisi yang ada dan disesuaikan dengan rumusan masalah, yaitu: 

a. Implementasi nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT 

Mardlatillah Singaraja-Bali 

b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam menerapkan nilai karakter 

pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka. 

3. Penyajian Data (data display). 

 Setelah ada direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam 

pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian 

kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat. Penyajian 

data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif dengan 

mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

 

 



29 
 

4. Kesimpulan (verivication) 

Tahap selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Data yang telah melakukan 

display data yang kemudian disajikan dalam hasil penelitian yang disertai bukti-

bukti lapangan, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian peneliti 

membandingkan hasil penelitian tersebut dengan teori. Dan hasil akhir berupa 

kesimpulan serta saran terhadap penanaman nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali.  

 

H. Keabsahan Data 

Triangulasi data adalah teknikpemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.Triangulasi terhadap data yang berupa nilai 

karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler pramuka, dilakukandengan cara: 

1. Triangulasi teknik yaitu menggunakan teknik yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

teknik wawancara, observasi, catatan lapang dan dokumentasi. Kemudian data 

hasil pengamatan yang diperoleh mengenai nilai karakter pada kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali dibandingkan sesuai 

dengan data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan informan. 

Selanjutnya peneliti membandingkan hasil wawancara yang disampaikan oleh 

informan dengan apa yang diamati saat berada di lapanganan sesuai dengan 

pedoman observasi yang telah dibuat sebelumnya oleh peneliti. Ketiga, peneliti 

membandingkan hasil wawancara dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka dalam bentuk catatan lapang dan foto-foto dokumentasi.     
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2. Triangulasi sumber yaitu untuk mendapatkan sumber yang berbeda-beda 

dengan teknik yang sama. Sumber penelitian ini yaitu kepala sekolah, 

pembina pramuka, peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di MIT Mardlatillah Singaraja-Bali. Keterangan yang diperoleh dari 

nilai-nilai karakter pada kegiatan ekstrakurikuler pramuka di MIT Mardlatillah 

Singaraja-Bali yang disampaikan oleh kepala sekolah kemudian dibandingkan 

dengan informasi yang disampaikan oleh pembina pramuka. Kedua, informasi 

yang disampaikan oleh pembina pramuka kemudian dibandingkan dengan 

informasi yang diberikan oleh peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka. Pengecekan dilakukan penelitian secara langsung ke 

MIT Mardlatillah Singaraja-Bali dengan mnggunakan lembar chek list 

observasi, pedoman wawancara secara garis besar yang telah dibuat 

sebelumnya, dan catatan lapang.  

 


