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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pedekatan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa terhadap program Adiwiyata yang telah 

dilaksanakan di sekolah. Oleh karena itu, penelitian kualitatif merupakan cara 

pandang peneliti terhadap program sekolah untuk mamahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian. Sehingga program Adiwiyata sebagai penumbuh 

karakter cinta lingkungan yang berkaitan dengan perilaku dan presepsi secara nyata 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa. 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dalam meneliti akan mendeskripsikan 

hasil analisis program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD 

Negeri Ketawanggede Malang. Pada penelitian peneliti menyajikan data observasi, 

wawancara, angket dan dokumentasi dalam bentuk uraian. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti pada penelitian ini ialah melakukan pengumpulan data 

observasi, wawancara, angket dan dokumentasi yang dilakukan sendiri ketika 

melaksanakan penelitian. Peneliti datang ke SD Negeri Ketawanggede Malang secara 

langsung untuk melakukan penelitian ke lapangan sebagai pengamat dan melakukan 

interaksi langsung terhadap subjek yang bertujuan untuk mengetahui semua ruang 
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lingkup dan keadaan yang terjadi di lapangan guna memperoleh data Program 

Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan. 

 

C. Tempat dan waktu penelitian 

Penelitian ini akan bertempat di SD Negeri Ketawanggede Malang yang 

beralamat di Jalan Kerto Leksono No.93 Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, 

Kota Malang, Jawa Timur. Pengambilan lokasi pada penelitian ini, karena sekolah 

tersebut sudah menerapakan Program Adiwiyata sehingga menumbuhkan karakter 

terhadap siswa. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan April pada tanggal 10-

19 April 2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan data yang diperoleh bersifat deskriptif melalui 

dokumen, tindakan responden dan dokumentasi. Kesalahan dalam menggunakan atau 

memahami sumber data dapat mengakibatkan ketidak sesuaian dengan tujuan 

penelitian. Pada penelitian ini data yang diambil adalah data deskriptif yang berasal 

dari dua sumber data, yaitu : 

1. Data primer 

Data primer adalah data pokok yang diambil secara langsung dari informan. 

Data primer dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan angket. Hal ini 

berkaitan dengan penerapan program Adiwiyata, program Adiwiyata menumbuhkan 

karakter cinta lingkungan pada siswa, dan kendala dalam program Adiwiyata sebagai 

penumbuh karakter cinta lingkungan.  
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Sumber data yang diperlukan dalam melaksanakan penelitian ini: 

a. Kepala sekolah SD Negeri Ketawanggede Malang.  ( 1 Orang) 

b. Guru kelas SD Negeri Ketawanggede Malang.    ( 2 Orang) 

c. Staf Karyawan Sekolah SD Negeri Ketawangged Malang  (1 Orang) 

d. Beberapa siswa diambil sebagai sampel.     (18 Siswa) 

Alasan dipilihnya informan sebagai sumber data dalam penelitian ini, bahwa 

informan sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam program Adiwiyata sebagai 

penumbuh karakter cinta lingkungan, informan juga mengetahui secara langsung 

persoalan yang akan diteliti serta lebih menguasai berbagai informasi yang akurat. 

2. Data Sekunder 

Data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, data yang diperoleh dari 

sekolah tanpa proses pengumpulan secara langsung, berupa dokumen sosialisasi 

Adiwiyata dan arsip dokumentasi penerapan program adiwiyata SD Negeri 

Ketawanggede Malang . Data sekunder diperoleh dari data sekolah melalui kepala 

sekolah dan guru untuk melengkapi data-data yang sudah ada. Data tersebut akan 

lebih memperkuat data primer. Sehingga data berupa profil sekolah, prestasi sekolah 

dan dokumentasi kegiatan yang dilaksanakan baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang 

benar dan terpercaya. Pengumpulan data bertujuan untuk memperoleh data yang 

sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
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1. Teknik Observasi 

Teknik observasi dilaksanakan selama peneliti untuk memperoleh data yang 

mendalam mengenai penerapan program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang. Penelitian ini dilaksanakan untuk 

mendapatkan data primer dan data sekunder dapat diperoleh dengan melaksanakan 

pengamatan secara langsung tentang penerapan dengan melihat dokumen sekolah 

sehingga dapat mengetahui kendala yang ada.  

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data tentang penerapan 

program Adiwiyata serta kendala dan solusi dalam program Adiwiyata sebagai 

penumbuh karakter cinta lingkungan. Oleh karena itu, wawancara ditujukan kepada 

informan yang dipilih sebagai sumber data. Sumber data tersebut kepala sekolah dan 

guru kelas. Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Pedoman wawancara 

dilaksanakan membuat garis besar yang akan menjadi bahan pertanyaan sesuai 

kebutuhan peneliti. Sehingga bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung 

dalam mencapai permasalahan penelitian kepada sumber data. 

3. Teknik Angket 

Tenik angket dilaksanakan untuk memperoleh data tentang program 

Adiwiyata menumbuhkan karakter cinta lingkungan pada siswa di SD Negeri 

Ketawanggede Malang. Oleh karena itu, angket ditujukan kepada informan yang 

dipilih sebagai sumber data. Sumber data tersebut siswa, penelitian menggunakan 

angket atau kuisioner untuk memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi. 
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4. Teknik Dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan dokumen yang berbentuk foto kegiatan 

penerapan program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan serta 

kegiatan menyampaikan materi tentang lingkungan hidup. Pedoman dokumentasi 

digunakan untuk melengkapi data melalui observasi, wawancara dan angket. Oleh 

karena itu data lapangan yang dikumpulkan sebagai bahan dalam pengecekan 

keabsahan data. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen peneliti merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data atau informasi serta menjawab permasalahan peneliti. Maka 

peneliti menggunakan instrumen sebagai pedoman observasi, wawancara, angket dan 

dokumentasi. Hasil pertanyaan yang diajukan peneliti kepada narasumber kemudian 

akan di analisis untuk mendapatkan hasil yang mendukung dalam pengumpulan data.   

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi untuk mengetahui penerapan program Adiwiyata dan 

program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan pada siswa. Adapun 

untuk mengetahui kesesuaian menggunakan keterangan ya dan tidak, dalam 

penyusunan lembar observasi dilaksanakan dalam bentuk check list. 

Tabel 3.1  

Kisi-kisi pedoman Observasi 
No Fokus Indikator Sub indikator Nomor 

butir 

1. Penerapan 

program 

Adiwiyata 

a. Penyusunan program 

berwawasan 

lingkungan. 

1) Visi, misi dan tujuan 

sekolah SD Negeri 

Ketawanggede. 

1,2,3,4 
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b. Program kurikulum 

berbasis lingkungan. 

 

2) Mengamati perencanaan 

program Adiwiyata dalam 

pembelajaran.  

5,6 

c. Program kegiatan 

lingkungan berbasis 

partisipatif. 

3) Mengamati adanya 

keterlibatan komite 

sekolah dan masyarakat 

sekitar. 

7,8 

d. Pengelolaan sarana 

pendukung ramah 

lingkungan. 

 

 

 

4) Mengamati adanya 

tidaknya sarana yang 

mendukung program 

Adiwiyata. 

 

9,10,11 

2. Program 

Adiwiyata 

menumbuhkan 

karakter cinta 

lingkungan 

pada siswa  

a. Pelaksanaan kurikulum 

berbasis lingkungan. 

 

1) Mengamati keikutsertaan 

siswa dalam pembelajaran 

tentang lingkungan hidup. 

2) Mengamati cara siswa 

mengomunikasikan hasil 

inovasi pembelajaran 

lingkungan hidup melalui  

majalah dinding, buletin 

sekolah, dan pameran. 

12 

 

 

 

 

13 

b. Kegiatan lingkungan 

berbasis partisipatif. 

3) Mengamatai pelaksanaan 

kegiatan jum’at bersih. 

4) Mengamati pemeliharaan 

tanaman oleh masing-

masing kelas. 

5) Mengamati pemanfaatan 

prasarana lingkungan di 

sekolah (taman, kebun 

sekolah,green house, toga 

dan biopori untuk 

pembelajaran lingkungan 

hidup). 

6) Mengamati kepatuhan 

siswa dalam membuang 

sampah pada tempatnya. 

7) Mengamati pemanfaatan 

sampah yang masih bisa 

digunakan. 

14 

 

15 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

18 

3. Kendala dan 

solusi dalam 

program 

Adiwiyata 

sebagai 

penumbuh 

karakter cinta 

lingkungan.  

a. Kendala pada program 

pembelajaran 

1) Mengamati kendala pada 

program pembelajaran 

adiwiyata oleh guru 

2) Mengamati adanya 

kendala penyerapan 

informasi pembelajaran 

adiwiyata oleh siswa. 

19 

 

 

 

20 

b. Kendala pada penerapan 

program Adiwiyata 

3) Mengamati kendala 

penerapan program 

adiwiyata oleh guru dan 

siswa. 

4) Mengamati kendala 
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partisipasi masyakarat 

sekitar dan komite 

sekolah. 

c. Solusi pada progam 

pembelajaran dan 

penerapan program 

Adiwiyata  

5) Mengamati solusi pada 

program pembelajaran dan 

penerapan program 

Adiwiyata. 

 

Sumber: Panduan Adiwiyata 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara merupakan garis besar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada subjek penelitian. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi tentang 

penerapan program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD 

Negeri Ketawanggede Malang. Berkaitan dengan permasalahan peneliti. Pertanyaan 

yang disiapkan berupa wawancara terstruktur yang akan diajukan kepada Kepala 

Sekolah dan guru. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi pedoman Wawancara Kepala Sekolah dan Guru 
No Fokus Indikator Sub indikator Nomor 

butir 

1. Penerapan program 

Adiwiyata 

a. Penyusunan program 

berwawasan 

lingkungan. 

1) Visi, misi dan tujuan 

sekolah SD Negeri 

Ketawanggede. 

1,2,3,4 

b. Program kurikulum 

berbasis lingkungan. 

2) Program sekolah yang 

berwawasan 

lingkungan. 

5 

c. Program kegiatan 

lingkungan berbasis 

partisipatif. 

 

3) Bentuk partisipasi 

masyarakat dan komite 

sekolah dalam program 

Adiwiyata.  

6 

d. Pengelolaan sarana 

pendukung ramah 

lingkungan. 

4) Penyediaan sarana dan 

prasarana  

7 

2. Kendala dan solusi 

dalam program 

Adiwiyata sebagai 

penumbuh karakter 

cinta lingkungan. 

a. Kendala atau hambatan 

terhadap program 

Adiwiyata penumbuh 

karakter cinta 

lingkungan.  

 

1) Kendala dalam 

penyusunan program 

pembelajaran 

Adiwiyata. 

2) Kendala dari pihak guru 

mengenai program 

Adiwiyata. 

3) Kendala yang dialami 

siswa dalam menyerap 

8 

 

 

9 
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informasi dan 

menerapkan program 

Adiwiyata dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

10.11 

b. Rancana solusi untuk 

menghadapi kendala.  

4) Solusi apa yang 

diterapkan dalam 

menghadapi kendala 

yang ada.  

12 

Sumber: Panduan Adiwiyata 

3. Pedoman Angket 

Pedoman angket merupakan data untuk mengajukan pertanyaan tertulis. 

Angket atau kuisioner memiliki sejumlah pernyataan untuk mengetahui pemahaman 

siswa tentang sekolah berbasis lingkungan hidup atau yang disebut juga dengan 

sekolah Adiwiyata dan peneliti juga ingin mengetahui karakter siswa terhadap 

lingkungan. Adapun untuk mengetahui kesesuaian menggunakan keterangan setuju, 

tidak setuju dan ragu-ragu dalam penyusunan lembar angket  

sehingga berbentuk check list.  

Tabel 3.3  

Kisi-kisi pedoman angket siswa 
No Fokus Indikator Sub indikator Nomor 

butir 

1. Program Adiwiyata 

menumbuhkan 

karakter cinta 

lingkungan pada 

siswa.  

a. Pemahaman Adiwiyata 

secara teori  

 

1) Mengetahui arti dan 

makna Adiwiyata  

2) Mengetahui manfaat 

Adiwiyata  

1 

 

2 

b. Peduli lingkungan 

 

3) Melaksanakan tugas dan 

kewajiban. 

4) Memiliki rasa tanggung 

jawab terhadap 

lingkungan.  

5) Memiliki tanggung jawab 

terhadap kebersihan diri 

sendiri dan masyarakat.  

6) Melakukan upaya 

pelestarian lingkungan. 

3,4 

 

5,6 

 

 

7 

 

 

8 

c. Nasionalis  7) Mencegah kerusakan 

lingkungan. 

8) Memahami bahwa 

kepedulian diri sendiri 

9,10 

 

11 
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akan berdampak terhadap 

kepedulian masyarakat. 

Sumber: Panduan Adiwiyata 

4. Pedoman Dokumentasi  

Pedoman dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan 

data-data terkait dengan Program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta 

lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang. Sehingga dokumentasi yang di 

ambil guna mendapatkan data-data yang diperlukan, dalam penelitian ini untuk 

melengkapi data atau informasi yang dikumpulkan di lapangan dan digunakan 

sebagai salah satu alat pengecekan kesesuaian data. 

Tabel 3.4 

Kisi-kisi pedoman dokumentasi 
No Fokus Alat dokumentasi  

1. Profil sekolah  Dokumen dari sekolah   

2. Proses penerapan program Adiwiyata di sekolah Foto  

3. Proses penerapan pembelajaran  Adiwiyata di 

dalam kelas  

Foto  

Sumber: Panduan Adiwiyata 

 

G. Prosedur penelitian 

Berdasarkan jenis dan metode peneliti yang digunakan dalam metode penelitian 

yang berjudul “Analisis Program Adiwiyata Sebagai Penumbuh Karakter Cinta 

Lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang”. Menggunakan alur prosedur 

peneliti sebagai berikut : (1) persiapan, (2) Pelaksanaan, (3) temuan dan (4) Pelaporan 
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Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dimulai dari tahap persiapan dengan cara 

menentukan permasalahan terlebih dahulu melalui observasi awal, setelah 

mengetahui permasalahan yang ditemukan. Sehinga pada tahap selanjutnya mengurus 

surat perizinan untuk melaksanakan penelitian kepada pihak jurusan PGSD UMM 

dan mengantarkan surat perizinan ke sekolah di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

Setelah melaksanakan tahap pelaksanaan sesuai dengan judul peneliti dan 

memfokuskan terhadap rumusan masalah dan tujuan penelitian dengan melakukan 

pengamatan (observasi) dan melaksanakan wawacara secara langsung kepada Kepala 

Sekolah di SD Negeri Ketawanggede Malang untuk mengetahui lebih dalam tentang 

program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan. Kegiatan 

wawancara terfokus pada Kepala Sekolah dan guru. Sedangkan siswa menggunakan 

angket sebagai tolak ukur karakter cinta lingkungan. Tahap terakhir melakukan 

dokumentasi agar sesuai dengan teknik pengumpulan data.  

Tahap  

penelitian 
Tahap  

persiapan 

Tahap 

pelaksanaan 

Hasil  

temuan 

Pelapora

n 

1. Perencanaan penelitian 

2. Pengajuan proposal penelitian  

3. Membuat pedoman observasi, wawancara, 

angket, dan dokumentasi.  

1. Melakukan observasi, wawancara dan 

dokumentasi dengan informan penelitian. 

2. Memberikan angket kepada beberapa siswa 

diambil dari kelas 1 sampai kelas 6 sebagai 

sampel dengan total 18 siswa. 

1. Menganalisis informasi yang diperoleh dari 

lapangan. 

2. Menarik kesimpulan  
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Tahap pelaksanaan maka mendapakan temuan yang akan dilaksanakan 

penelitian di sekolah tersebut sehingga di analisis lebih lanjut. Setelah melaksanakan 

analisis dapat ditarik kesimpulan pada penelitian melalui hasil observasi, wawancara, 

angket dan dokumentasi agar sesuai dengan rumusan masalah. Setelah itu maka, 

tahap terakhir pelaporan dalam bentuk hasil temua yang dilaksanakan di SD Negeri 

Ketawanggede. Tahap ini peneliti melaporkan hasil kegiatan penelitian yang telah 

dilaksanakan dan disusun sesuai dengan aturan penulisan. 

 

H. Analisis Data 

Pada kegiatan analisis data menggunakan model Miles and Huberman dalam 

a) Pengumpulan data, b) Reduksi data, c) Display data, dan d) Kesimpulan. Dapat 

digambarkan sebagai berikut diambil Mukhtar. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tahapan Analisis Data Miles dan Huberman 

 

 

 

Pengumpulan 

Data 
Display Data 

Reduksi Data 

Menarik 

Kesimpulan / verifikasi 
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Tahapan analisis data kualitatif ini dijabarkan sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Peneliti menyiapkan instrumen untuk memperoleh 

informasi. Instrumen berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi. Oleh 

karena itu hasil instrumen tersebut akan di pilah untuk dijadikan sebagai rangkuman 

data.   

3. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok dan 

memfokuskan pada hal penting. Data akan direduksi untuk memberikan gambaran 

lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Hal pokok ini 

menjadi penelitian tentang analisis program Adiwiyata sebagai penumbuh karakter 

cinta lingkungan, melalui hasil observasi, wawancara, angket dan dokumetasi yang 

telah dilaksanakan sehingga data akan dirangkum, dianalisis dan dipilah sesuai 

dengan rumusan masalah.  

4. Display Data 

Display data merupakan kumpulan informasi yang tersusun seperti penarikan 

kesimpulan atau pengambilan tindakan. Data pada penelitian ini disajikan dalam 

bentuk uraian. Display data atau informasi berupa kendala dalam program Adiwiyata 

sebagai penumbuh karakter cinta lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang. 

Setelah mendapatkan hasil maka kendala tersebut sebagai acuan untuk mengambil 

tindakan berdasarkan pemahaman dan dianalisis sebagai sajian data. 
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5. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Data yang disajikan akan disimpulkan atau dilakukan verifikasi yang 

bertujuan untuk menguji kebenaran. Kesimpulan akan disajikan dalam bentuk 

deskriptif yang memuat permasalahan tentang Program Adiwiyata sebagai penumbuh 

karakter cinta lingkungan di SD Negeri Ketawanggede Malang objek penelitian ini 

berpedoman pada kajian peneliti. 

I. Pengecakan Kebasahan Data

Keabsahan data merupakan data dalam penelitian sehingga ditentukan dengan 

uji credibility (validitas internal). Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan dua 

teknik yaitu : 

1. Triangulasi teknik merupakan pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi

dengan teknik yang berbeda. Sebelum melaksanakan teknik wawancara dan

angket data dicek lagi dengan teknik dokumentasi dan observasi sehingga

dicek sesuai dengan kriteria yang di dapat oleh peneliti.

2. Triangulasi sumber adalah sumber pengumpulan data yang berbeda tetapi teknik

sama. Kepala sekolah dan guru berperan sebagai narasumber wawancara dan

siswa narasumber menggunakan teknik angket. Data yang didapat akan

dideskripsikan setelah itu di analisis kemudian diambil kesimpulan.


