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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif. Sebagaimana penelitian kuantitatif 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012: 8) menyatakan bahwa Metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk 

meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data 

menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 

ditetapkan.  

Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan pendekatan 

deskriptif. Menurut Sugiyono (2012: 13) penelitian deskriptif yaitu, 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik 

satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau 

menghubungkan dengan variabel yang lain. Penelitian kualitatif deskriptif 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka di SDN Ketawanggede Malang.  

B. Kehadiran dan Peran Peneliti

Sebagai peneliti yang datang dari luar, Penelitian ini menggunakan 

model kolaboratif dimana peneliti dan Pembina pramuka saling 

bekerjasama untuk menganalisis bagaimana proses pelaksanaan dari 

penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 
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pramuka di SDN Ketawanggede Malang. Selain itu peran peneliti dalam 

penelitian ini yaitu sebagai pengamat partisipasi atau pengamat penuh 

yang bertindak sebagai instrument, pengumpul serta penganalisa dan 

penyaji hasil penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Ketawanggede Malang yang 

berlokasi di Jl. Kerto Leksono No.93, Ketawanggede, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari-Maret 2018. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini didasarkan pada karaktersistik tertentu 

yang dipandang memiliki kaitan dengan proses kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan yaitu terdiri dari.  

1. Pembina pramuka.  

Pembina pramuka dipilih guna mendapatkan informasi mengenai 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler 

kepramukaan di SDN Ketawanggede Malang.  

2. Siswa / peserta ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga.  

Para peserta ekstrakurikuler pramuka dipilih guna mendapatkan 

informasi mengenai proses kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, 

serta pengaplikasian penguatan pendidikan karakter gotong royong di 

SDN Ketawanggede Malang. 

3. Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kepala Sekolah dan Penanggungjawab Kegiatan Ekstrakurikuler 

dipilih guna mendapatkan informasi mengenai penyelenggara, 
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pemonitoringan, serta penanggungjawab kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka di SDN Ketawanggede Malang. 

E. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian yaitu: (1) data primer, yaitu 

sumber data yang diambil langsung di lapangan dengan cara observasi; 

wawancara dengan kepala sekolah, pembina pramuka, dan 

penanggungjawab ekstrakurikuler pramuka; pengambilan dokumentasi 

berupa foto pelaksanaan kegiatan kepramukaan, dan (2) Data skunder. 

Yaitu data yang bersumber dari buku-buku literature dan data siswa siaga.  

F. Prosedur Penelitian 

Dalam penelitian ini untuk prosedur penelitian dilakukan dengan 

tahapan sebagai berikut. 

1. Observasi 

Observasi dilaksanakan diawal pengumpulan data. Observasi 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi mengenai pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka serta bentuk 

pengajaran penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SDN Ketawanggede Malang. Observasi 

dilakukan dengan menggunakan panduan dan pengamatan. 

2. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi terkait 

kebijakan kepala sekolah, dalam rangka penguatan pendidikan karakter 

dan kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai ekstrakurikuler wajib di 

SDN Ketawanggede Malang. Wawancara di lakukan kepada kepala 
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sekolah, pembina pramuka, dan penanggungjawab ekstrakurikuler 

pramuka. Data ini di gunakan untuk memperkuat data observasi. 

Pembatasan wawancara kepada responden ini di tujukan untuk 

memfokuskan kepada masalah penelitian. Sehingga data yang di 

peroleh tidak keluar dari topik pembahasan yang akan di teliti. 

3. Studi Dokumentasi 

Pada penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa dokumentasi 

materi pembinaan pramuka, dan foto-foto saat kegiatan kepramukaan 

berlangsung. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk 

melengkapi data penelitian. 

G. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Langkah awal  yang di lakukan dalam 

penelitian ini adalah mengumpulkan data dari subyek yang akan di teliti 

dengan membuat panduan kisi-kisi instrument observasi dan kisi-kisi 

pedoman wawancara sebagai berikut : 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi dibuat agar mudahkan dalam mengelompokkan data 

yang diperoleh dari observasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan hingga 

pengajaran penguatan pendidikan karakter gotong royong kepada peserta 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga. Sebelum dilakukannya observasi 

secara menyeluruh dalam penelitian, ada baiknya dilakukan observasi 

lapang yang dilakukan guna mengetahui gambaran luar penelitian yang 
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akan dilakukan. Adapun kisi-kisi pedoman instrumen observasi pra-

penelitian yaitu: 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi Pra-Penelitian 

No Aspek Sub Aspek Indikator Sumber Data 

1. Penguatan 

pendidikan karakter 

gotong royong 

Strategi penanaman 

penguatan 

pendidikan karakter 
gotong royong 

1. Bentuk pembinaan 

pramuka tingkat 

siaga dalam 
menanamkan 

penguatan 

pendidikan 

karakter gotong 

royong 

1. Pembina 

pramuka 

tingkat siaga 

2. Ekstrakurikuler 

pramuka tingkat 

siaga 

Pembentukan 

ekstrakurikuler 

pramuka 

1. Penanggung jawab 

ekstrakurikuler 

pramuka SDN 

Ketawanggede 

Malang 

1. Kepala 

sekolah 

2. Penanggungj

awab 

Ekstrakuriku

ler 

3. Pembina 
pramuka 

tingkat siaga 

Kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka 

1. Tempat 

pelaksanaan 

ekstrakurikuler 
pramuka 

2. Waktu 

pelaksanaan 

ekstrakurikuler 

pramuka 

3. Sarana dan 

prasarana 

kepramukaan 

 

 

Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman instrumen observasi pada saat 

penelitian yang akan di buat : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Observasi Penelitian  

No Aspek Sub Aspek Indikator 

1. Penguatan 

pendidikan karakter 

gotong royong 

Tindakan menghargai 

semangat kerja sama dan 

bahu membahu 

menyelesaikan persoalan 

bersama 
 

 

 

 

 

 

 

1.  Sikap menghargai 

2. Sikap kerja sama 

3. Sikap musyawarah mufakat. 

 

No Aspek Sub Aspek Indikator 
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1. Penguatan 

pendidikan karakter 

gotong royong 

Menjalin komunikasi dan 

persahabatan 

1. Sikap solidaritas 

2. Sikap inklusif 

3. Sikap anti kekerasan dan 

diskriminasi 

Memberi 

bantuan/pertolongan pada 

orang-orang yang 

membutuhkan 

1. Sikap Tolong menolong 

2. Sikap Empati 

3. Sikap Kerelawanan 

 

2. Lembar wawancara 

Lembar wawancara disusun untuk mengetahui pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka 

tingkat siaga di SDN Ketawanggede Malang. Wawancara dilakukan pada 

saat sebelum penelitian serta selama penelitian berlangsung. 

Wawancara pra-penelitian berguna untuk mengetahui bagaimana 

respon pihak sekolah terhadap penelitian yang akan dilakukan, serta guna 

mengetahui secara garis besar mengenai informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian nantinya. Adapun kisi-kisi pedoman instrument wawancara pra-

penelitian yaitu. 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Pra-Wawancara 

No. Aspek Sub Aspek Indikator Sumber Data 

1. Ekstrakurikuler 

Pramuka tingkat 

Siaga 

Kegiatan 

Ekstrakurikuler 

Pramuka tingkat 

Siaga 

1. Pelaksanaan 

kegiatan 

kepramukaan 

untuk tingkat 

siaga 

2. Tujuan kegiatan 
kepramukaan 

3. Manfaat kegiatan 

kepramukaan 

4. Bentuk 

pembinaan 

5. Pengawasan dan 

evaluasi kegiatan 

kepramukaan 

 

1. Kepala 

sekolah 

2. Penanggungj

awab 

kegiatan 

ekstrakurikul
er 
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Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman instrumen wawancara yang 

akan di buat selama kegiatan penelitian : 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN 

ketawanggede malang? 
 

1-12 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede malang? 

 

13-14 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede 

malang? 

15-16 

 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Penanggungjawab Ekstrakurikuler 

No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN 

ketawanggede malang? 

 

1-12 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 
pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede malang? 

 

13-14 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede 

malang? 

15-16 

 

Tabel 3.6 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Pembina Pramuka 

No. Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN 
ketawanggede malang? 

 

1-28 

2. Apa kendala yang dihadapi dalam  pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter gotong royong melalui ekstrakurikuler 

pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede malang? 

 

29-30 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter gotong royong melalui 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga di SDN ketawanggede 

malang? 

31-32 
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3. Lembar panduan dokumentasi 

Lembar panduan dokumentasi digunakan sebagai pandukan 

peneliti untuk kelengkapan data dokumentasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Berikut ini adalah kisi-kisi pedoman instrumen wawancara 

yang akan di buat : 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Pedoman Dokumentasi 

No. Aspek Sub Aspek Indikator Sumber Data 

1. Penguatan 

pendidikan 

karakter gotong 

royong 

1. Tindakan 

menghargai 

semangat kerja sama 

dan bahu membahu 

menyelesaikan 

persoalan bersama 

2. Menjalin 

komunikasi dan 

persahabatan 

3. Memberi 

bantuan/pertolongan 

pada orang-orang 

yang membutuhkan 

1. Foto kegiatan 

kepramukaan 

1. Pembina 

pramuka 

tingkat siaga 

 

2. Ekstrakurikuler 

pramuka tingkat 

siaga 

Kegiatan 

ekstrakurikuler 

pramuka tingkat siaga 

1. Foto kegiatan 

kepramukaan 

2. Data siswa siaga 

1. Pembina 

pramuka 

tingkat siaga 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis data model interaktif Miles & Huberman (dalam Sugiyono, 

2012:334) yang terdiri dari empat tahapan yang harus dilakukan. Adapun 

tahapan teknik analisis data model interaktif yaitu : 
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1. Pengumpulan data 

Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data di mulai dari 

lapangan atau tempat dilakukannya penelitian dalam upaya 

membangun teori dari data. Proses pengumpulan data ini diawali 

dengan memasuki lokasi penelitian yang bertempatkan di 

Ketawanggede Malang dengan membawa izin formal penelitian yang 

diperoleh dari dinas pendidikan. Kemudian dilanjutkan dengan 

menemui orang-orang yang akan dipilih sebagai informan penelitian 

seperti Kepala Sekolah SDN Ketawanggede Malang, guru 

penanggungjawab kegiatan ekstrakurikuler, dan Pembina pramuka 

tingkat siaga. Pada proses selanjutnya baru dilakukan pengumpulan 

data dengan teknik wawancara, observasi dan studi dokumentasi 

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dengan lengkap yang 

diperoleh dilapangan. 

2. Reduksi data 

Reduksi data merupakan pemilihan data dan pemusatan perhatian 

kepada data yang betul-betul dibutuhkan sebagai data utama dalam 

penelitian.  Data yang dipilih meliputi penguatan pendidikan karakter 

gotong royong melalui ekstrakurikuler pramuka, pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler pramuka pada tingkat siaga , kendala yang dihadapi 

dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter gotong royong 

melalui ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga dan upaya atau solusi 

yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. Data yang 

diperoleh dari lokasi penelitian atau data lapangan dituangkan dalam 
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uaraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan 

direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, serta difokuskan 

pada hal-hal penting yang sesuai pada rumusan masalah. 

3. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan sekaligus 

membahas hasil penelitian pada masing-masing permasalahan secara 

objektif. Melalui uraian tersebut, dipaparkan hasil wawancara dengan 

kepala sekolah, Pembina Pramuka, dan guru penanggung jawab 

ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga, serta hasil observasi dan studi 

dokumentasi yang sebelumnya sudah direduksi. Setelah data direduksi 

maka selanjutnya peneliti menyajikan data yang dilakukan dalam 

bentuk teks naratif. 

4. Penarikan kesimpulan 

Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka selanjutnya 

dilakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan 

dengan cara melihat kembali reduksi data dan penyajian data sehingga 

kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari data yang dianalisis. 

Proses pemilihan data dalam penarikan kesimpulan ini akan 

difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah, 

penemuan, pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

I. Keabsahan Data 

Keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan 

data yang berkaitan dengan kebenaran hasil penelitian dengan 

mengungkapkan dan memperjelas data, serta fakta-fakta aktual di 



53 

 

 

 

lapangan. Pengujian keabsahan data pada penelitian kualitatif dilakukan 

dengan trianggulasi. Macam triangulasi data menurut Denzin dalam 

(Moleong, 2004 : 330) ada beberapa macam yaitu : (1) triangulasi Sumber 

data, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi penyidikan, (4) triangulasi 

teori. Adapun penjelasannya yaitu : 

1. Triangulasi Sumber (data), dimana dalam triangulasi ini 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui berbagai sumber yang berbeda 

dalam metode kualitatif yang telah dilakukan.  

2. Triangulasi Metode. Triangulasi ini dilakukan dengan cara menguji 

kredibilitas data yang diperoleh dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3.  Triangulasi penyidikan. Triangulasi ini dilakukan dengan cara 

menggunakan bantuan hasil peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya 

membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis 

lainnya.  

4. Triangulasi Teori. Triangulasi ini dilakukan berdasarkan anggapan 

bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaan dengan 

satu atau lebih teori tetapi hal itu dapat dilakukan, dalam hal ini dapat 

juga disebut dengan penjelasan banding. 

Berdasarkan beberapa macam triangulasi data diatas trianggulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis trianggulasi sumber 

data dan triangulasi metode. Cara yang dilakukan yaitu dengan 
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membandingkan hasil pengamatan serta wawancara yang diperoleh 

pada saat observasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

dengan hasil wawancara bersama kepala sekolah, Pembina pramuka, 

dan siswa/peserta ekstrakurikuler pramuka tingkat siaga. Kemudian 

kedua data tersebut juga dibandingkan dengan studi dokumentasi yang 

telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


