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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian 

kualitatif dimana hasil ataupun data yang diperoleh akan diajabarkan dalam 

bentuk teks deskriptif (berupa kata-kata) yang dibuktikan melalui sekumpulan 

informasi (data selama penelitian) yang diperoleh selama penelitian.  Peneliti 

bertugas mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan program propadi. 

Peneliti mengumpulkan data tentang program propadi, hasil observasi dan 

wawancara seputar propadi serta dokumentasi berupa foto maupun arsip-arsip 

tentang rancangan program propadi, arsip yang berisi data tentang sejauh mana 

perkembangan siswa dalam mengikuti program propadi.  

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti disini adalah sebagai instrument penelitian sekaligus 

pengumpul data yakni peneliti bertugas sebagai pengamat langsung dilapangan 

terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diteliti dimana peneliti akan mengamati 

kegiatan propadi yang dilakukan oleh siswa di SDN Tlekung 02 Kota Batu 

dimana peneliti disini bertugas mengumpulkan data-data ataupun sumber 

informasi tentang kegiatan propadi selama kegiatan tersebut berlangsung. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian serta alasan peneliti 

Pelaksanaan penelitian ini dilaksanakan di SDN Tlekung 02 Junrejo Kota 

Batu yang beralamat di Jalan Raya Tlekung, alasan peneliti memilih untuk 

melakukan penelitian di Sekolah Dasar Tlekung 02 ini adalah : 

a. Karena di Sekolah Dasar tersebut terdapat program-program yang menerapkan 

pendidikan karakter kepada siswa, salah satunya yakni PROPADI 

b. Peneliti ingin menggali lebih dalam tentang karakter pada program PROPADI, 

mencari permasalahan apakah terdapat hambatan ataupun pendukung pada 

program propadi 

c. Menambah wawasan peneliti terkait pendidikan karakter, agar nantinya mampu 

menerapkan hal serupa ketika sudah terjun dilapangan  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan April – Mei 2018 pada tahun ajaran 

2017/2018 semester genap, yakni penelitian ini dilakukan selama 2 minggu. 

Penelitian ini disesuaikan dengan program pada sekolah tersebut agar penelitian 

ini tidak mengganggu sekolah. 

D. Subjek dan Sumber Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Tlekung 02 Kota 

Batu dengan enam rombongan belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 dengan jumlah 

188 siswa. kepala sekolah serta guru penanggung jawab program propadi. 
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2. Sumber Penelitian 

Sumber penelitian pada penelitian ini yaitu kepala sekolah, guru dan guru 

penanggung jawab program 

E. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kegiatan propadi 

di SDN Tlekung 02 Junrejo Kota Batu 

1. Data 

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan 

pengolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik 

kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukkan suatu fakta (Riduwan.2009:5). 

Data tersebut berupa data-data hasil wawancara dengan kepala sekolah, 

penanggung jawab program propadi dan siswa, hasil observasi seputar siswa dan 

kegiatan program propadi, dokumentasi yang berupa foto dan arsip program 

propadi. 

2. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek darimana diperoleh data-data, sumber data 

dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat dan sebagainya. Adapun sumber data 

dapat dibagi menjadi dua yaitu 

a. Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya yaitu melalui observasi dan wawancara dengan informan 

lapangan yang berhubungan. Adapun sumber data primer pada penelitian ini 

adalah 

 



39 
 

 
 

a) Kepala Sekolah SDN Tlekung 02 

Sumber data dari kepala sekolah ini adalah kepala sekolah SDN Tlekung 02 

Kota Batu yang merupakan pencetus ide program propadi 

b) Penanggung Jawab Program Propadi 

Sumber data penanggung jawab diperoleh dari salah satu guru yang bertugas 

dan bertanggung jawab pada program propadi.  

c) Siswa SDN Tlekung 02 

Sumber data siswa dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Tlekung 02 

Junrejo Kota Batu sebanyak 188 siswa. Hasil tersebut dapat diperoleh melalui 

pengamatan aktivitas siswa dari lembar pengamatan dan hasil wawancara 

dengan beberapa siswa 

b. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi tambahan untuk 

melengkapi data primer. Data sekunder yang dimaksud disini adalah dokumentasi 

yang dikumpulkan oleh peneliti yaitu foto-foto seputar kegiatan propadi , data 

tentang perkembangan siswa pada program propadi serta rancangan program 

propadi.  

F. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Observasi 

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian melalui pengamatan langsung di lapangan. 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun 
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dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatan dan ingatan Hadi (dalam Sugiyono, 2013:145) 

Teknik observasi ini digunakan peneliti untuk melihat serta mengamati 

bagaimana penerapan program propadi berbasis pendidikan karakter di SDN 

Tlekung 02 Kota Batu serta mengamati kejadian maupun fenomena-fenomena 

dalam kegiatan. Data yang dikumpulkan pada teknik observasi ini adalah 

bagaimana siswa serta penerapan program propadi yakni bagaimana dampak serta 

kendala yang terjadi dilapangan. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan  cara bertanya 

jawab kepada seseorang yaitu antara pewawancara dan narasumber yang dimana 

saling bertatap muka. Wawancara menurut Esterberg (2002) (dalam Sugiyono 

2015:317) bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan wawancara terstruktur yang 

menggunakan instrumen pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. 

Peneliti disini melakukan wawancara kepada kepala sekolah, guru penanggung 

jawab program serta dan siswa. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen berupa tulisan maupun gambar. Dokumentasi 

yaitu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis seperti : 

arsip, dokumen, peraturan, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini 
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adalah sumber tertulis tentang rancangan program propadi serta foto-foto kegiatan 

program propadi. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan 

oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar 

kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya, dengan kata lain 

dapat dikatakan bahwa instrument penelitian merupakan suatu alat yang 

digunakan peneliti untuk membantu mengumpulkan data-data yang telah 

diperoleh dilapangan. penelitian, yang digunakan untuk mencapai tujuan 

penelitian. Terdapat beberapa instrument penelitian seperti dibawah ini yaitu 

sebagai berikut : 

1. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan sebagai alat atau panduan ketika 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru penanggung jawab program 

propadi serta siswa. Wawancara tersebut berisi tentang pertanyaa-pertanyaan 

seputar kegiatan Program Pagi Disiplin (PROPADI) dan sesuai dengan rumusan 

masalah yang ditentukan 

2. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan ketika melakukan observasi tentang Analisis 

Pendidikan Karakter Melalui Program Propadi di SDN Tlekung 02 Kota Batu, 

lembar observasi ini berisi tentang aspek  yang disesuaikan dengan rumusan 

masalah serta terdapat butir-butir indikator yang berasal dari jabaran setiap aspek 

tersebut. 
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3. Lembar Dokumentasi 

Lembar dokumentasi ini digunakan untuk kegiatan Analisis Pendidikan 

Karakter Melalui Program Propadi di SDN Tlekung 02 Kota Batu, lembar 

dokumentasi ini berisi tentang aspek yang disesuaikan dengan rumusan masalah 

serta terdapat butir-butir indikator yang berasal dari jabaran setiap aspek tersebut. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Instrumen Program Propadi 

No Aspek Indikator  Instrumen Subjek  

1 Penerapan program 

propadi 

a. Peran guru pada 

program propadi 

b. Kegiatan yang 

dilaksanakan pada 

program propadi 

c. Tujuan program propadi 

d. Target program propadi 

e. Peran siswa ketika 

mengikuti propadi 

f. Kondisi siswa ketika 

mengikuti kgeiatan 

propadi 

Wawancara 

 

 

 

Observasi 

 

 

Dokumentasi  

Kepala 

Sekolah 

Guru 

penanggung 

jawab 

program 

Siswa  

2 Nilai-nilai karakter 

pada program propadi 

a. Nilai-nilai karakter yang 

terdapat pada program 

propadi 

b. Peran masing-masing 

nilai karakter  

c. Rumusan karakter yang 

digunakan 

Wawancara 

 

Observasi 

 

Kepala 

Sekolah 

Guru 

penanggung 

jawab 

program 

3 Faktor pendukung 

dan faktor 

penghambat 

penerapan program 

propadi 

a. Penghambat dalam 

propadi 

b. Hambatan dari siswa 

c. Hambatan dari Guru 

d. Hambatan yang sering 

muncul dalam program 

propadi 

e. Ketertarikan siswa 

dengan kegiatan dalam 

propadi 

f. Ketertarikan siswa pada 

masing-masing atau 

salah satu kegiatan 

propadi 

g. Sarana yang diberikan 

sekolah 

h. Sarana yang diberikan 

sekolah sesuai dengan 

jumlah siswa 

Wawancara 

 

Observasi  

 

 

Dokumentasi 

Penanggung 

jawab 

program 

Siswa 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data serta menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian. 

Adapun dalam prosedur penelitian terdapat beberapa tahapan-tahapan penelitian 

yang akan di lakukan yaitu sebagai berikut: 

1. Tahap Pra Penelitian 

a. Membuat perencanaan penelitian 

Peneliti menyusun rencana yang akan digunakan untuk penelitian misalkan 

peneliti mencari sebuah permasalahan ataupun keunikan yang berkaitan dengan 

pendidikan hasil dari temuan-temuan tersebut akan digunakan sebagai judul 

penelitian peneliti menyusun dan membuat judul penelitian. 

b. Menentukan lokasi penelitian 

Peneliti menentukan sekolah mana yang hendak ia pilih dan ia gunakan ketika 

penelitian, yakni peneliti menyesuaikan judul penelitian dengan sekolah 

tersebut apakah penelitian dapat dilakukan di sekolah dasar tersebut. 

c. Meminta izin pada sekolah  

Peneliti meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan penelitian di 

sekolah dasar tersebut, dengan menyerahkan bukti berupa surat izin penelitian 

dari kampus atau lembaga yang menaunginya. 

d. Mengurus surat penelitian 
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Peneliti membuat surat izin yang digunakan sebagai permohonan izin kepada 

sekolah untuk melakukan penelitian. Peneliti mengurus surat tersebut di 

kampus dengan  melalui jurusan dan fakultas. 

e. Studi pendahuluan berupa observasi dan wawancara awal 

Peneliti melakukan observasi serta wawancara sebagai langkah awal penelitian 

guna menemukan suatu permasalahan yang bisa ia gunakan sebagai rumusan 

masalah. 

f. Menyusun proposal 

Peneliti menyusun proposal setelah ia mendapatkan informasi setelah 

melakukan observasi awal. Proposal disini tentang bab 1 sampai bab 3 yang 

berisi rancangan yang akan digunakan ketika penelitian serta sesuatu yang 

berkaitan dengan judul penelitian. 

g. Menyiapkan instrumen penelitian 

Peneliti menyusun dan membuat instrument penelitian yang sesuai dengan 

rumusan masalah, dimana instrument penelitian tersebut merupakan rancangan 

peneliti yang akan dilakukan ketika penelitian. 

h. Menyiapkan alat yang digunakan untuk dokumentasi 

Peneliti mempersiapkan alat-alat yang akan ia gunakan selama proses 

penelitian dapat berupa kamera, handphone, alat perekam suara dan lain-lain. 

i. Menentukan waktu penelitian 

Peneliti menentukan waktu kapan ia akan melakukan penelitian, melakukan 

koordinasi dengan sekolah yang bersangkutan kapan ia dapat mulai melakukan 

penelitian. 
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2. Tahap Pelaksanaan di Lapangan 

a. Melaksanakan observasi langsung yakni peneliti terjun langsung ke sekolah 

untuk mengumpulkan data-data. Peneliti mengumpulkan data tersebut dari 

pengamatan terhadap seluruh siswa ketika melaksanakan kegiatan propadi, 

karena disini subjeknya adalah semua rombongan belajar dari kelas 1 hinga 

kelas 6 sekolah dasar, maka peneliti harus benar-benar jeli serta terlibat dalam 

kegiatan. 

b. Melaksanakan wawancara yakni peneliti melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah dan juga penanggung jawab program propadi tentang bagaimana 

penerapan kegiatan propadi, sseperti apakah propadi tersebut dan apakah 

aktivitas serta kegiatan yang ada pada propadi dan kendala-kendala dan 

dampak yang terjadi dalam kegiatan propadi. 

c. Melaksanakan dokumentasi, yakni peneliti mendokumentasikan observasi serta 

wawancara maupun arsip tentang rancangan program propadi. 

3. Tahap Akhir 

Dimana pada tahap ini peneliti mengumpulkan dan menghimpun data-data 

yang diperolehnya selama penelitian yaitu berupa hasil wawancara, observasi 

serta pendokumentasian program propadi seperti foto dan arsip rancangan 

program propadi. Peneliti menyusun laporan setelah menghimpun dan mengolah 

data yang telah diperoleh yang disajikan dalam bentuk teks deskriptif, kemudian 

melakukan analisis dan uji kevalidan serta penarikan kesimpulan. 

I. Analisis Data 

Analisis data menurut Patton (1980:286), adalah proses mengatur urutan 

data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar. Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang 
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signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola uraian dan mencari hubungan 

diantara dimensi-dimensi uraian, sedangkan analisis data menurut Bogdan dan 

Taylor (1975:79) mendefiniskan analisis data sebagai proses yang merinci usaha 

secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesi kerja (ide) 

seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan 

pada tema dan hipotesis kerja itu.   

Dengan demikian dari definisi tersebut dapat disintesikan yaitu, analisis 

data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dab dapat 

dirumuskan hipotesis kerja. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. 

Dalam hal ini Nasution (1998) (dalam Sugiyono, 2015:336) menyatakan bahwa 

analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum 

terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. 

Namun dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Pada kenyataannya analisis data 

kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data daripada setelah selesai 

pengumpulan data. 

Adapun dalam analisis data terdapat langkah-langkah yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2015:337) yaitu sebagai 

berikut : 

1. Data Reduction (Reduksi Data)  

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 
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yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Tujuan utama dari penelitian 

kualitatif adalah pada temuan. Oleh karena itu, jika peneliti ketika melakukan 

penelitian menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, belum 

memiliki pola, justru itulah yang harus dijadikan fokus peneliti dalam mereduksi 

data. 

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitive yang memerlukan 

kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Bagi peneliti yang 

masih baru, dalam melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau 

orang yang dianggap ahli. Melalui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang sehingga dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan 

pengembangan teori yang signifikan. 

Reduksi data ini dilakukan dengan memisahkan antara hasil wawancara 

dan hasil observasi dimana hasil observasi dapat ditandai dengan kode OB yang 

berarti observasi, W merupakan kode dari wawancara dan juga DOK yang 

merupakan kode dari dokumentasi., TT merupakan kode dari pengecekan 

kebasahan data triangulasi teknik dan TS merupakan kode dari pengecekan 

keabsahan data triangulasi sumber. 

2. Data Display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

tabel, grafik, phiechard, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data 

tersebut , maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga 
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akan semakin mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa  

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2015:341) 

mengatakan bahwa, yang paling sering digunakan untuk menyajikan 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 

difahami tersebut Miles dan Huberman (1984) (dalam Sugiyono, 2015:341). 

Selanjutnya disarankan dalam mendisplaykan data, selain dengan teks naratif, 

juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring kerja) dan chart.  

3. Conclusion Drawing (penarikan kesimpulan) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengmpulan data berikutnya, akan tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

                                                        ( Sumber: Sugiyono, 2015:361) 
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J. Pengecekan Keabsahan Data 

Adapun pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu 

sebagai berikut : 

1. Triangulasi  

Wiersma (1968) (dalam Sugiyono, 2015:372), Triangulasi adalah 

pengecekan keabsahan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu cara 

Adapun macam-macam triangulasi yaitu sebagai berikut : 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan proses pengecekan keabsahan data melalui 

berbagai sumber. Sebagai contoh untuk menguji keabsahan data tentang perilaku 

serta dampak bagi murid setelah adanya program propadi maka sumber dalam hal 

ini adalah kepala sekolah, beberapa staf guru dan guru penanggung jawab 

program propadi. Data dari kedua sumber tersebut tidak bisa diratakan seperti 

pada penelitian kuantitatif, tetapi dideskripsikan, diorganisasikan mana pandangan 

yang sama, yang berbeda dan mana spesifik dari ketiga sumber tersebut. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik merupakan proses pengecekan keabsahan data dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya 

data yang diperoleh dengan wawancara lalu di cek melalui observasi dan 

dokumentasi. Apabila data yang dihasilkan berbeda-beda dari kedua teknik 

tersebut maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar 

atau mungkin benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 
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2. Menggunakan Bahan Referensi / Pendukung

Menggunakan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk 

membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh data hasil 

peneltiian yang didukung dengan adanya foto dokumentasi ketika melakukan 

penelitian. 

3. Member check

Member check, yaitu dari data yang diperoleh maka dikonfirmasi baik 

kepada individu yang bersangkutan atau kelompok diskusi pemberi data untuk 

melihat mana data yang disepakati dan mana yang ditolak. 

4. Pengecekan teman sejawat/piir the briefing

Mendikusikan data yang diperoleh dengen berbagai pihak yang 

berkompeten dan teman-teman kuliah. 


