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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian secara holistik, dan dengan cara deskrispsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah, Moleong (Dwi, 2016:20). 

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada 

sekarang berdasarkan data-data. Tujuan utama dalam melakukan penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan situasi atau objek dalam fakta yang 

sebenarnya, secara sistematis dan karakteristik dari subjek dan objek tersebut 

diteliti secara akurat, tepat dan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai peran guru dalam membina 

kedisiplinan siswa yang dilaksanakan di sekolah terutama pada siswa kelas V B di 

SDN Purwantoro 2 Malang secara mendalam dan komperhensif. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif sangat penting. Peneliti disini 

menentukan seluruh rancangan yang akan dilaksanakan dalam penelitian. Peneliti 
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dalam penelitian ini berperan sebagai pengamat, pengumpul data, dan 

penganalisis data. Oleh karena itu, peneliti sendiri yang terjun langsung ke 

lapangan dalam melakukan penelitian.  Hal ini berdasar asumsi, bahwa sekolah 

merupakan tempat  yang akan mencetak generasi muda yang memiiki peranan 

yang cukup signifikan untuk melaksanakan kedisiplinan melalui tata tertib 

sekolah. Sehingga peneliti dapat maksimal dalam memperoleh data yang 

berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang analisis peran guru dalam membina 

kedisiplinan siswa kelas V B melalui tata tertib sekolah di SDN Purwantoro 2 

Malang.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Purwantoro 2 Malang yang terletak di Jl. 

Cipunegara 58, Kabupaten Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Waktu 

penyelenggaraan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2017. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu sumber data primer 

yang berupa observasi, wawancara dan sumber data sekunder berupa 

dokumentasi. Adapun sumber data tersebut adalah: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi 

secara langsung mengenai tindakan yang dilakukan oleh subyek  penelitian 

selama kegiatan di sekolah berlangsung dan wawancara dengan informan. 

Sumber data tersebut akan dicatat secara tertulis beserta foto dokumentasi. 
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Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Sekolah dan Guru 

kelas V B SDN Purwantoro 2 Malang yang akan memberikan data melalui 

wawancara yang berkaitan dengan pembinaan kedisiplinan siswa kelas V B. 

Subyek penelitian ini adalah siswa kelas V B SDN Purwantoro 2 Malang. 

Pemilihan kelas dalam penelitian ini berdasarkan pertimbangan bahwa kelas 

V B SDN Purwantoro 2 Malang masih melakukan pelanggaran kedisiplinan 

pada tata tertib sekolah. 

2. Sumber data sekunder 

Pada penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah foto-foto dan video 

dokumentasi selama penelitian berlangsung, arsip data berupa buku harian 

atau buku kasus (buku merah). Sumber data tersebut akan lebih memperkuat 

data primer agar data yang diperoleh menjadi valid. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

cara observasi, wawancara dan dokumentasi karena pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara pengamatan terhadap subyek penelitian. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Teknik observasi 

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang peran guru dalam 

membina kedisiplinan siswa di sekolah baik di dalam kelas maupun di luar 

kelas. Data tentang peran guru dalam membina kedisiplinan siswa 

berpedoman pada hasil observasi perilaku siswa di sekolah. Observasi ini 

menggunakan alat pencatatan data berupa lembar observasi. 
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2. Teknik wawancara 

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran guru dalam 

membina kedisiplinan siswa yang ada di SDN Purwantoro 2 Malang terutama 

pada kelas V B. Teknik wawancara bertujuan untuk mencari data dari hasil 

bertanya kepada Kepala Sekolah dan Guru kelas V B. Wawancara kepada 

Kepala Sekolah untuk mengetahui informasi tentang kedisiplinan di sekolah. 

Wawancara dengan guru kelas untuk mengumpulkan informasi tentang 

kedisiplinan siswa kelas V B sedangkan wawancara kepada siswa untuk 

mengetahui seberapa mereka melakukan kedisiplinan di sekolah. 

3. Teknik dokumentasi 

Pengumpulan data melalui dokumentasi, diperlukan seperangkat alat atau 

instrumen yang memandu untuk pengambilan data-data dokumen. 

Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku kasus (buku merah) dan foto 

kegiatan saat siswa di sekolah. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen  penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu pedoman observasi, 

pedoman wawancara, dan dokumentasi.  

1. Pedoman Observasi 

Instrumen observasi digunakan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan 

kedisiplinan siswa kelas V B SDN Purwantoro 2 Malang. Observasi 

dilakukan dengan memperhatikan proses kegiatan, baik pada guru maupun 

siswa. Pedoman observasi dalam penelitian ini berisi aspek-aspek yang 

dilakukan untuk mengetahui : 1) Siswa Datang ke sekolah 2) Siswa 
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mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan baik dan aktif 3) Siswa 

mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 4) Siswa mematuhi tata tertib 

yang ada di sekolah 5) Siswa memakai seragam dengan atribut lengkap 6) 

Siswa membuang sampah pada tempatnya. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mengetahui pelaksanaan kedisiplinan siswa 

kelas V B SDN Purwantoro 2 Malang. Wawancara dilakukan dengan 

memberikan pertanyaan kepada kepala sekolah, guru kelas V B dan siswa 

kelas V B. Panduan wawancara ini berisi tentang kisi-kisi kedisiplinan. Kisi-

kisi wawancara Kepala sekolah : 1) proses perencanaan kedisiplinan, 2) 

penerapan kedisiplinan, 3) kedisiplinan di sekolah sudah berjalan dengan 

baik, 4) pelaksanaan kedisiplinan siswa di sekolah, 5) Kegiatan yang 

mendukung keberhasilan kedisiplinan, 6) faktor pendukung dan penghambat, 

7) solusi kedisiplinan. Kisi-kisi wawancara juga digunakan untuk menyusun 

panduan wawancara Guru kelas V B sebagai berikut: 1) cara untuk 

mengkondisikan siswa yang tidak disiplin, 2) sanksi/ hukuman, 3) cara 

mengajarkan siswa agar menjadi disiplin, 4) unsur-unsur dari kedisiplinan, 5) 

Jenis kedisiplinan yang diterapkan, 6) Faktor yang mempengaruhi 

kedisiplinan siswa di sekolah, 7) manfaat kedisiplinan bagi siswa, 8) dampak 

positif dan dampak negatif dari kedisiplinan.   

Selain kisi-kisi wawancara kepala sekolah dan guru terdapat kisi-kisi 

wawancara Siswa kelas V B sebagai berikut : 1) melanggar tata tertib 

sekolah, 2) terlambat sekolah, 3) jenis pelanggaran yang pernah dilakukan, 4) 

jenis hukuman yang diberikan jika melanggar peraturan, 5) tidak memakai 
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atribut sekolah dengan lengkap, 6) tidak mengerjakan tugas sekolah/ 

pekerjaan rumah (PR), 7) mengikuti semua kegiatan belajar mengajar dengan 

baik dan aktif, 8) membuang sampah pada tempatnya, 9) Jika guru tidak ada 

dikelas, apa anda keluar kelas atau gaduh didalam kelas, 10) membawa buku 

tulis sesuai mata pelajaran, 11) bolos sekolah. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini menggunakan foto dan video. Foto dan 

video diambil saat proses penelitian yang dilakukan peneliti di SDN 

Purwantoro 2 Malang. Tabel kisi-kisi instrumen peran guru dalam membina 

kedisiplinan siswa kelas V B melalui tata tertib sekolah (dapat dilihat pada 

lampiran 1 halaman 67). 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam 

penelitian dari awal sampai akhir. Menurut Sugiyono (2015:336) Tahap-tahap 

penelitian yang akan dilaksanakan adalah tahap pra lapangan, pekerjaan lapangan, 

tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan. 

Langkah-langkah yang penulis akan lakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan pengurusan 

ijin penelitian. Pada tahap ini peneliti belum memulai pengumpulan data. 

Kegiatan yang dilakukan meliputi orientasi lapangan untuk pengenalan kondisi 

objek penelitian serta untuk mempersiapkan fisik dan mental peneliti. Studi 
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pendahuluan ini penting guna pengenalan dan pembentukan pemahaman awal 

peneliti terhadap fokus dan obyek penelitian agar ketika peneliti benar-benar 

terjun ke lapangan dapat menentukan cara masuk yang tepat ke obyek untuk 

mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun ke 

lapangan seperti penyusunan proposal penelitian termasuk pengurusan izin 

penelitian dan persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan. Persiapan yang 

dimaksud antara lain meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan seperti 

alat tulis, alat perekam, rancangan biaya dan pengaturan perjalanan. 

3. Tahap Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang 

diperlukan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut berlangsung 

pula proses analisis awal. 

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti membaca, menelaah, menafsirkan, 

mengklasifikasikan serta menginterpretasikan data yang diperoleh untuk 

mengambil kesimpulan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir 

dimana peneliti membandingkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori 

yang relevan. Selanjutnya, berdasarkan analisis tadi dilakukan penarikan 

kesimpulan. 

5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Penulisan laporan adalah tahap akhir dari seluruh rangkaian langkah-

langkah penelitian kualitatif. Peneliti pada tahap ini melakukan pengecekan 
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kembali terhadap laporan hasil penelitian dari data-data yang telah diperoleh 

dari pihak-pihak terkait yang ada di SDN Purwantoro 2 Malang, selanjutnya 

peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian hasil dari semua rangkaian 

kegiatan pengumpulan data. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah lebih lanjut setelah pengumpulan data. 

Analisis data dilakukan dengan menemukan makna setiap data, dan memberikan 

tafsiran yang dapat diterima oleh akal sehat. Data yang sudah dipilah-pilah 

kemudian dikelompok-kelompokkan sesuai dengan masalahnya. Langkah-langkah 

dalam analisis data: 

1. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu tahap analisis 

dimana peneliti menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat 

ditarik kesimpulan.  

2. Penyajian data 

Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan setelah mereduksi data dengan 

mengelompokkan data sesuai yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah 

penelitian. Melalui display data, maka akan memudahkan peneliti dalam 

memahami apa yang terjadi dan dapat melanjutkan kerja selanjutnya. 
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3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti merupakan jawaban dari 

rumusan masalah yang telah diajukan. Penarikan kesimpulan yang dilakukan 

peneliti bersifat terbuka baik data yang berasal dari wawancara, observasi maupun 

dokumentasi untuk menemukan pola atau topik yang relevan dengan 

permasalahan dalam penelitian. Data yang telah direduksi dan diorganisasi dalam 

bentuk sajian data kemudian disimpulkan sesuai dengan fokus dan rumusan 

masalah dalam penelitian sehingga didapat kesimpulan yang bermakna. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan keabsahan data yaitu triangulasi. Menurut 

Sugiyono (2015:241) triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu: 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Pada penelitian 

ini untuk menguji kredibilitas data tentang kedisiplinan siswa yang dilakukan 

oleh guru kelas V B, siswa dan kepala sekolah. 

2. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada 

penelitian ini data diperoleh dengan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Peneliti mengobservasi kegiatan kedisiplinan siswa selama di 
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sekolah baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sedangkan wawancara 

dilakukan kepada kepala sekolah, guru kelas V B serta siswa kelas V B. 

Dokumentasi diambil untuk memperkuat data selama berada di lapangan. 

 


