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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dilihat dari jenis data datanya pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:213) dalam 

pandangan penelitian kualitatif banyak teori yang digunakan bersifat holistik, 

banyak teori harus dimiliki oleh peneliti kualitatif harus lebih banyak karena akan 

disesuaikan dengan masalah yang ada di lapangan. Sebagai tahap awal 

menentukan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, serta merencanakan 

penelitian. Rencana yang telah disusun dilaksanakan dengan cara hadir, 

mengamati, dan mencatat proses pelaksanaan Ekstralurikuler pramuka dalam 

upaya meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Kota Malang 

dan tanpa ikut terlibat di dalamnya. 

Sedangkan jenis penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang menguraikan pemecahan masalah yang ada 

berdasarkan data-data yang diperoleh. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

dan mendeskripsikan tentang kegiatan Ekstrakurikuler, kendala yang di hadapi 

dan solusi dari pelaksanaan Ekstrakurikuler Pramuka dalam Upaya meningkatkan 

Kedisiplin Siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Kota Malang.  

B. Kehadiran Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini sebagai pengumpul data utamanya artinya 

penelitian tidak bisa diwakilkan. Peneliti sebagai pengumpul data di SDN 

Lowokwaru 3 Malang yang bekerja sama dengan kepala sekolah, Pembina 

Pramuka dan guru untuk menganalisis kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kendala 
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yang di hadapi dan solusi dari kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan 

ekstrakurikuler Pramuka dalam upaya meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 

SDN Lowokwaru 3 Malang. Kehadiran peneliti kualitatif di lapangan untuk 

penelitian kualitatif wajib dilakukan. Peran peneliti yaitu sebagai pengamat penuh 

dan pengamat partisipan. Kehadiran peneliti harus diketahui statusnya oleh pihak 

sekolah sebagai peneliti. Kehadiran Peneliti dalam penelitian ini sebagai Humans 

Instrument (peneliti sebagai Instrument). Humans Intrument, peneliti berperan 

menetapkan fokus penelitian, sebagai perencana memilih intrumant sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis 

data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuanya (Sugiono, 

2015:222). 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwaru 3 kota Malang yang terletak 

di Jl. Sarangan No. 1, Lowokwaru kecamatan Lowokwaru kota Malang, Jawa 

Timur. Penelitian ini akan dilakukan diluar kelas yaitu  di latar sekolah SDN 

Lowokwaru 3 kota Malang sebagai tempat kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. 

Waktu penyelenggaraan penelitian ini akan dilaksanakan pada Semester genap 

tahun ajaran 2017/2018. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang ada di dalam penilitian ini mendeskripsikan mengenai 

cara peneliti mendapatkan data yang akan digunakan ketika penelitian, sumber 

data, dan teknik penjaringan data yang dikumpulkan.  
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1. Jenis Data 

Data primer dari penelitian ini yaitu data yang diperoleh secara langsung 

dari hasil wawancara dengan guru, pembina ekstrakurikuler pramuka, dan kepala 

sekolah yang dianggap pihak terkait dalam memberikan informasi akurat dan 

sebenarnya mengenai pelaksanaan  Extrakurikuler Pramuka di SDN Lowokwaru 3 

kota Malang. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung  

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau 

melalui dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui 

penelususuran terhadap buku-buku atau dokumen yang terkait dengan 

Ekstrakurikuler Pramuka dalam upaya meningkatkan kedisiplinan, serta data lain 

berupa dokumentasi yang dapat mendukung memberikan informasi mengenai 

Ekstrakurikuler Pramuka dalam upaya meningkatan kedisiplinan siswa kelas 4  

SDN Lowokwaru 3 kota Malang. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini meliputi kepala sekolah, guru, dan pembina 

ekstrakurikuler Pramuka. Kepala sekolah, guru, Pembina ekstrakurikuler pramuka 

sebagai sumber data ketika wawancara dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka, kendala yang di hadapi, serta solusi yang 

dilaksanakan dalam mengatasi pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka dalam upaya 

meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 Malang 

3.   Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara yang 

berbeda-beda. Namun yang ada di penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumentasi, observasi, dan wawancara. 
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E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi alat penelitian ialah peneliti itu 

sendiri karena peneliti kualitatif sebagai human instrument untuk menetapkan 

topik penelitian, memlilih informasi sebagai sumber data, mengupulkan data, 

memilih kualitas data, menganalisis data, serta membuat kesimpulan mengenai 

temuan yang ada. Untuk memudahkan dan mengarahkan pembuatan instrumen 

yang baik, maka peneliti menyusun kisi-kisi instrumen pengumpulan data yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman observasi, pedoman wawancara dan 

pedoman dokumentasi. 

1. Lembar Observasi  

Lembar Observasi di gunakan untuk mencatat tingkah laku, peristiwa dan 

semua hal yang di anggap penting dalam penelitian. Lembar observasi di gunakan 

peneliti sebagai pedoman selama proses observasi berjalan sehingga penelitian 

tidak menyimpang dari fokus penelitian. Tujuan dari kegiatan observasi ini yaitu 

untuk mengetahui perilaku disiplin yang di amati secara langsung oleh peneliti 

dan memberikan catatan berapa jumlah siswa yang berperilaku disiplin sesuai 

indikator. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

Konsep Fokus Sub Fokus Indikator Disiplin  Keteran

gan 

Analisis 

Ekstrakurikuler 

Pramuka Dalam 

Upaya 

Meningkatkan 

Kedisiplinan 

Siswa SDN 

Lowokwaru 3 

Malang 

 

 

Perilaku 

Disiplin 

Disiplin 

dalam 

Ekstrakuriku

ler Pramuka 

1.  Memasuki halaman 

  tempat ekstrakurikuler pramuka 

tepat waktu 

2.   Memakai atribut lengkap 

3.   Melakukan doa bersama 

4.  Melaksanakan     intruksi yang di 

perintah oleh pembina pramuka 

5. Mengerjakan perintah pembina 

pramuka dengan tertib (materi) 

6.  Saling bekerja sama antar teman 

dalam regu 
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Sub Fokus Indikator Disiplin  Keteran

gan 

Disiplin 

Dalam kelas 

1. Menyelesaikan tugas pada 

waktunya. 

2.   Menjaga Ketertiban Kelas 

3. Saling menjaga dengan teman 

agar semua tugas kelas 

terlaksana dengan baik 

4. Mengingatkan teman sekelas  

yang melanggar peraturan 

dengan kata-kata sopan dan 

tidak menyinggung 

5. Tidak makan dan minum saat 

jam pelajaran. 

 

Disiplin di 

lingkungan 

sekolah 

1.   Hadir tepat waktu di sekolah  

2.   Membuang sampah 

 pada tempatnya  

3. Tidak pergi ke kantin di saat jam 

pelajaran  

4. Memakai seragam sesuai yang 

telah di tentukan sekolah. 

5. Memakai atribut lengkap saat 

upacara Bendera hari senin 

 

Sumber : Indikator Disiplin bab II. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara di gunakan untuk memudahkan peneliti agar proses 

wawancara tidak menyimpang dari fokus penelitian. Dalam Lembar wawancara 

ini peneliti menyusun daftar pertanyaan dengan Ekstrakurikuler Pramuka, 

Kendala dalam melaksakan kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka dan Solusi untuk 

mengatasi dari kendala Ekstrakurikuler Pramuka. Wawancara di lakukan kepada 

Kepala Sekolah, Pembina Pramuka dan guru kelas 4 a,b dan c. 

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

Konsep Indikator Sumber Informasi Nomor Butir 

Analisis 

Ekstrakurikuler 

Pramuka dalam 

upaya meningkatkan 

Kedisiplinan siswa 

di SDN Lowokwaru 

3 Kota Malang 

Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka dalam upaya 

Meningkatkan 

Kedisiplinan 

Pembina Pramuka, 

Guru dan Kepala 

sekolah 

1,2,3,6,8 

Faktor Penghambat 

Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka Dalam 

meningkatkan 

Kedisiplinan. 

Pembina Pramuka, 

guru dan Kepala 

Sekolah 

4,9,11 
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Solusi atas Hambatan 

Pelaksanaan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka. 

Pembina Pramuka, 

guru, dan Kepala 

Sekolah. 

5,7,10 

 

3.    Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi di gunakan untuk mengambil data pendukung dari observasi 

dan wawancara yang di lakukan peneliti. Peneliti menggunakan kamera 

handphone untuk menghasilkan rekaman, gambar atau foto yang dibantu oleh 

pihak kedua. Peneliti juga menggali data-data yang berkaitan dengan keadaan  

pada kegiatan ekstrakurikuler Pramuka di SDN Lowokwaru 3 kota Malang dari 

beberapa kajian teori yang ada di buku. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 

Konsep Aspek Yang di Amati Jenis Dokumentasi 

Analisis Ekstrakurikuler 

Pramuka dalam upaya 

meningkatkan kedisiplinan 

siswa SDN Lowokwaru 3 Kota 

Malang. 

 Keadaan Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka 

 Foto dan Video 

 Perilaku Siswa saat 

pelaksaanaan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka, Saat di 

kelas dan pada saat di 

Lingkungan sekolah.. 

 Foto Dan Video 

 

F.   Prosedur Penelitian 

 Prosedur Penelitian adalah langkah-langkah ketika melaksanakan 

penelitian. Prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. Tahap Awal 

 Kegiatan tahap awal sebelum melaksanakan penelitian yaitu membaca 

literatur yang relevan tentang ekstrakurikuler pramuka dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan. Selain membaca literatur hal yang terpenting melaksanakan 

observasi awal tentang ekstrakurikuler pramuka untuk mengetahui kondisi 



43 
 

 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka dan merumuskan masalah sesuai dengan 

observasi awal yang di lakukan. Selain itu juga melakukan wawancara ketika 

observasi awal  untuk mengetahui masalah di lapangan. Melalui membaca 

literatur, observasi awal, dan wawancara, maka peneliti merumuskan masalah 

tentang Ekstrakurikuler Pramuka dalam Upaya meningkatkan Kedisiplinan. 

2. Tahap Pelaksanaan 

 Kegiatan penelitian yang di lakukan peneliti yaitu pengumpulan data 

menggunakan instrumen panduan observasi, panduan wawancara, dan panduan 

dokumentasi. Selain itu juga perlu untuk mengidentifikasi data yang di peroleh 

yang telah dikumpulkan. 

3. Tahap Akhir 

 Pada tahap akhir prosedur penelitian ada 3 langkah yang di laksanakan 

antara lain sebagai berikut. 

a. Penyusunan laporan dari data yang diolah dan dianalisi oleh peneliti sesuai 

dengan penyusunan laporan. 

b. Melampirkan data penulisan laporan dalam bentuk deskriptif dan disajikan 

dengan baik 

c. Penarikan Kesimpulan 

G.  Teknik Analisis Data 

  Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilaksanakan sejak awal 

peneliti terjun lapangan, yaitu sejak peneliti  melakukan observasi, pertanyaan-

pertanyaan dan catatan yang ada di lapangan. Pihak yang melakukan analisis data 

pada penelitian kualitatif yaitu peneliti yang dari awal terjun ke lapangan 

melakukan interaksi dengan latar dan orang  yang di jadikan pengumpulan data. 
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Langkah-langkah tau urutan penelitian kualitatif bisa jadi berbeda antara satu 

peneliti dengan peneliti yang lain karena masalah dalam penelitian tidak sama. 

Namun demikian, ada langkah-langkah umum dalam analisis penelitian kualitatif. 

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) mengemukakan bahwa 

aktivitas yang ada di dalam analisis data kualitatif dilaksanakan secara interaktif 

dan berlangsung secara berulang ulang sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Aktivitas yang ada di dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display,dan conclusion/ verification.   

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

  Data yang diperoleh dari lapangan akan berjumlah banyak, maka dari itu 

harus dicatat secara detail dan rinci. Semakin lama peneliti terjun ke lapangan, 

semakin banyak data yang ditemukan, dan akan semakin kompleks serta rumit. 

Maka dari itu harus dilakukan analisis data melalui reduksi data. kegiatan  

Mereduksi data ialah merangkum, memilih hal-hal yang penting, memfokuskan 

hal-hal yang pokok, dicari bentuk, tema serta polanya. Dengan begitu, data yang 

setelah direduksi akan memberikan gambaran yang sangat jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut, dan 

mencarinya data tambahan bila diperlukan. Peneliti melakukan pengumpulan data 

berdasarkan fokus masalah yang sedang dibahas secara mendalam. Seluruh data 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data baik melalui studi dokumen, 

observasi, wawancara, dan catatan lapang akan dirangkum dan dikategorikan 

sesuai dengan jenis datanya. 

2. Data Display (Penyajian Data) 
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  Dalam penelitian kualitatif, penyajian data akan dilakukan dalam bentuk 

uraian ,  hubungan antar kategori, bagan, flowchart, serta sejenisnya. Menurut ahli 

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015:249) yang paling banyak digunakan 

untuk menyajikan data yang ada didalam penelitian kualitatif ialah dengan teks 

yang bersifat naratif. Penyajian data dalam penelitia ini merupakan uraian data 

mengenai pelaksana kegiatan extrakurikuler Pramuka dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan siswa SDN Lowokwaru 3 kota Malang 

3. Kesimpulan/ Conclusion Drawing/ Verification 

  Menurut Sugiyono (2015:253), kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

akan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal 

penelitian, tetapi ada mungkin juga tidak, dikarenakan masalah penelitian dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara akan 

berkembang setelah penelitian di lakukan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

ini berpatokan pada rumusan masalah, tujuan penelitian yang kemudian akan 

diperiksa kebenaran untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian mengenai 

Pelaksanaan kegiatan extrakurikuler pramuka dalam upaya meningkatkan 

kedisiplinan pada siswa kelas 4 SDN Lowokwaru 3 kota Malang. Pengambilan 

kesimpulan dilaksanakan dengan berfikir induktif berangkat dari hal yang khusus 

diarahkan kepada hal yang umum untuk mengetahui jawaban atas permasalahan 

dalam penelitian ini. 

H.  Pengecekan Keabsahan Data  

  Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan cara 

berbagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2015:241). Dalam pelaksanaanya 
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peneliti melakukan pengecekan keabsahan data dengan menggunakan triangulasi 

Sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber

 Triangulasi Sumber di gunakan untuk menguji data yang di lakukan 

dengan cara mengecek perolehan data menggunakan beberapa sumber. Pada 

pengumpulan data data dengan teknik wawancara, sumber data yang di gunakan 

adalah Kepala sekolah, Pembina pramuka, dan guru. Data yang di peroleh dari 

berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk 

mengkroscek data yang di peroleh. 

2. Triangulasi Teknik

 Triangulasi teknik di gunakan untuk menguji keabsahan data melalui 

sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama 

yaitu Kepala sekolah, Guru dan pembina pramuka. Teknik yang akan dilakukan 

adalah teknik observasi, wawancara dan Dokumentasi. 


