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BAB III 

METODE PENELITIAN                         

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang yang bertujuan 

untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari suatu objek secara nyata tanpa ada 

yang dikurangi dan dilebihkan. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yaitu data yang diperoleh selanjutnya 

disajikan dalam bentuk deskriptif atau uraian agar dapat memberikan gambaran 

secara nyata dan jelas mengenai kondisi yang sebenarnya.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan nyata yang 

ditemukan pada saat penelitian berlangsung. penelitian ini mengumpulkan 

data-data terkait penanaman nilai-nilai pendidikan karkater melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang. Data yang diproleh 

disajikan dalam bentuk uraian atau kata-kata untuk memberikan gambaran 

mengenai keadaan yang sebenarnya. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadirian peneliti yaitu sebagai partisipan penuh yang terlibat langsung 

dengan objek penelitian dan bertemu secara langsung dengan informan untuk 

memperoleh informasi data yang diperlukan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri Kauman 3 Malang, yang terletak 

di Jl. Wahid Hasyim 2, No.20, Kauman, Klojen, Kota.Malang, Provinsi Jawa 

Timur 65119. Penelitian ini dilakukan pada semester genap 2017/2018. 



29 
 

 

D. Sumber Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 2 sumber yaitu: 

sumber primer dan sumber sekunder yang merupakan sumber pendukung. 

Berikut penjelasan dari sumber yang telah disebutkan: 

1. Sumber primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang didapatkan secara 

langsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembina pramuka  

yang berperan sebagai penanggung jawab kegiatan ekstrakurikuler pramuka di 

SD Negeri Kauman 3 Malang 

2. Sumber sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dan berfungsi sebagai pendukung sumber data primer. Sumber data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku panduan PPK, jurnal 

yang relevan, dan hasil dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler pramuka terkait 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ektrakurikuler pramuka 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan selama penelitian berlangsung dan 

instrumen penelitian berfungsi untuk menjawab permasalah yang ada dalam 

penelitian. Alat yang digunakan sebagai instumen dalam penelitian ini ialah 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Berikut penjelasan 

dari instrumen yang telah disebutkan. 
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1. Pedoman observasi  

Pedoman observasi digunakan pada saat melakukan observasi di sekolah 

terkait dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler pramuka. Pedoman observasi bertujuan agar data atau 

informasi yang diperoleh sesuai dengan yang dibutuhkan. Pedoman observasi 

pada penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu pedoman observasi awal dan 

pedoman observasi saat penelitian. 

Kisi-kisi pedoman observasi penanaman nilai-nilai pendidikan karakter 

melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang meliputi 

pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, nilai pendidikan karakter yang terlihat 

pada saat kegiatan, faktor pendukung kegiatan pramuka dan faktor penghambat 

kegiatan pramuka. Kisi-kisi pedoman observasi awal dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1. kisi-kisi pedoman observasi awal 

No. Aspek Indikator Nomor pernyataan 

1 Pelaksanaan 

esktakurikuler pramuka 

a. Pelaksanaan kegiatan  

      ekstrakurikuler pramuka 

b. Adanya kegiatan atau 

permainan yang menanamkan 

nilai-nilai karakter 

c. Peran serta guru pembina 

dalam membangun minat 

siswa dalam mengikuti 

kegiatan pramuka 

 

1a 

 

1b 

 

 

1c 

2 Faktor pendukung dan 

penghambat kegiatan 

a. Tempat kegiatan 

      ekstrakurikuler pramuka 

b. Tersedianya alat pendukung 

kegiatan 

c. Pembina pramuka yang 

dimiliki sekolah 

d. Keaktifan siswa dalam 

kegiatan pramuka 

 

2a 

 

2b 

 

2c 

 

2d 

 

     (Sumber : Modifikasi) 
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Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian meliputi aspek pelaksanaan 

kegiatan pramuka, nilai-nilai pendidikan karakter yang terlihat pada saat 

kegiatan berlangsung, faktor pendukung kegiatan pramuka, dan faktor 

penghambat penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

pramuka. Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian dijelaskan sebagai 

berikut: 

Tabel 3.2. kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian  

No. Aspek Indikator Nomor Pernyataan  

1 Pelaksanaan kegiatan 

pramuka  

a. Proses pelaksanaan kegiatan  

      ekstrakurikuler pramuka 

b. Terdapat  kegiatan yang 

menanamkan nilai-nilai 

karakter 

c. Peran serta pembina dalam 

membangun minat siswa 

dalam mengikuti kegiatan 

pramuka 

d. Strategi pembina dalam 

menanamkan nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui 

ektrakuriler pramuka 

1a 

 

1b 

 

 

1c 

 

 

 

1d 

2 Nilai pendidikan karakter 

yang terlihat pada saat 

kegiatan 

a. Religius 

b. Nasionalis 

c. Gotong royong 

d. Mandiri  

e. Integritas 

2a 

2b 

2c 

2d 

2e 

3 Faktor  pendukung  dan  

penghambat kegiatan 

a. Sarana dan prasarana 

b. Keaktifan  peserta didik 

dalam  kegiatan pramuka 

c. Lingkungan sekolah yang 

kondusif 

d. Peran serta guru dan 

karyawan sekolah  

e. Waktu pelaksanaan 

f. Jumlah pembina 

3a 

3b 

 

3c 

 

3d 

 

3e 

3f 

     (Sumber : Modifikasi) 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara digunakan pada saat melakukan wawancara terhadap 

pembina pramuka dan kepala sekolah. Pedoman wawancara dalam penelitian 
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ini berkaitan dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler pramuka.  

Pedoman wawancara yang dibuat memiliki pertanyaan berkaitan dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Pedoman 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu 

pedoman wawancara awal dan pedoman wawancara saat penelitian. Kisi-kisi 

pedoman wawancara awal dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.3 kisi-kisi pedoman wawancara awal terhadap pembina ekstrakurikuler    

pramuka 
 

No. Indikator pertanyaan Nomor pertanyaan 

1 Penguatan pendidikan karakter  

 

1, 2 

2 Ekstrakurikuler pramuka 

 

3, 4, 5, 6, 7 

     (Sumber : Modifikasi) 

Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dilakukan dengan kepala 

sekolah SD Negeri Kauman 3 Malang. Pertanyaan yang diajukan merupakan 

pertanyaan yang menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam 

penelitian ini. Kisi-kisi pedoman wawancara pada saat melakukan penelitian 

terhadap kepala sekolah dijelaskan sebagai berikut. 

     Tabel 3.4 kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap kepala sekolah 

No. Rumusan masalah Nomor pertanyaan 

1 Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 

Kauman 3 Malang? 

 

1, 2 

2 Nilai-nilai karakter apa yang ditunjukan peserta didik ketika 

kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung? 

 

3, 4, 5 

3 Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam 

melakukan penanaman pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang? 

 

6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12 

     (Sumber : Modifikasi) 
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Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan pembina 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang. Pertanyaan yang 

diajukan merupakan pertanyaan yang menjawab rumusan masalah yang telah 

ditetapkan dalam penelitian ini. Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian 

dengan pembina ekstrakurikuler pramuka dijelasakan sebagai berikut: 

     Tabel 3.5 kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian terhadap pembina pramuka 

 

 No. Rumusan Masalah Nomor pertanyaan 

1 Bagaimana pelaksanaan penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler  pramuka 

di SD Negeri Kauman 3 Malang? 

 

1, 2, 3 

2 Nilai-nilai karakter apa yang ditunjukan peserta didik 

ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka berlangsung? 

 

4,  5, 6, 7 

3 Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung 

dalam melakukan penanaman pendidikan karakter di 

SD Negeri Kauman 3 Malang.? 

 

8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16 

     (Sumber : Modifikasi) 

3. Pedoman dokumentasi 

Pedoman dokumentasi pada penelitian ini berkaitan dengan penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 

Kauman 3 Malang. Pedoman dokumentasi pada penelitian ini dibagi menjadi 2 

bagian yaitu pedoman dokumentasi awal dan pedoman dokumentasi pada saat 

penelitian.  

Pedoman dokumentasi awal dilakukan pada saat melakukan wawancara 

dan observasi. Alat yang digunakan untuk mendokumentasikan data 

disesuaikan dengan kegiatan yang didokumentasikan. Kisi-kisi pedoman 

dokumentasi awal yaitu sebagai berikut: 
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Tabel 3.6 kisi-kisi pedoman dokumentasi awal 

No. Kegiatan yang didokumentasikan Alat dokumentasi 

1 Observasi 

 

Kamera dan catatan lapang 

2 Wawancara Kamera dan Alat perekam 

suara 

     (Sumber : Olahan peneliti) 

Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian di sekolah disesuaikan 

dengan aspek yang didokumentasikan. Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat 

penelitian dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.7 kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian 

No. Kegiatan yang didokumentasikan Alat dokumentasi 

1 Pelaksanaan kegiatan ektrakurikuler pramuka dan 

kegiatan yang menanamkan pendidikan karakter pada 

ektrakurikuler pramuka 

 

Kamera untuk mengambil 

foto dan video 

2 Nilai-nilai karakter apa yang ditunjukkan peserta 

didik ketika kegiatan ekstrakurikuler pramuka 

berlangsung 

Kamera untuk mengambil 

foto dan catatan lapang 

(Sumber : Modifikasi) 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian berdasarkan buku panduan penulisan skripsi program 

studi pendidikan guru sekolah dasar (2017:19) yang menyatakan bahwa 

prosedur penelitian ini digunakan sabagai teknik pengumpulan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu  wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Berdasarkan penjelasan tersebut prosedur dalam 

penelitian kualitatif ada 3 yaitu (1) wawancara, (2) observasi, dan (3) 

dokumentasi. Berikut penjelasan dari setiap prosedur penelitian: 

1. Wawancara 

Wawancara merupakan dialog yang dilakukan seorang peneliti dengan 

narasumber atau informan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
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dibutuhkan dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan beberapa narasumber atau informan yaitu kepala sekolah dan pembina 

pramuka. Wawancara yang dilakukan kepada narasumber berfungsi untuk 

mendapatkan informasi mengenai penanaman nilai-nilai pendidikan karakter di 

SD  Negeri Kauman 3 Malang. 

2. Observasi  

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengamati tentang penanaman nilai-

nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 

Kauman 3 Malang meliputi aspek pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, nilai-

nilai pendidikan karakter yang terlihat pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

pramuka, faktor pendukung, dan faktor penghambat kegiatan pramuka dalam 

menanamkan nilai-nilai pendidikan karakter. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi 

bisa berupa foto kegiatan yang diamati selama penelitian dan dokumen-

dokumen pendukung yang dimiliki sekolah terkait penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 

Malang. 

G. Analisis Data 

Analisis data berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada didalam 

penelitian. Ketika melakukan analisis data kualitatif data yang dibutuhkan 

dapat diperoleh melalau observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 

penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ektrakurikuler pramuka..  
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 Gambar 3.1 Komponen- komponen analisis data (Miles and Humberman) 

Penelitian ini menggunakan metode analisis data Miles and Huberman 

(dalam buku Sugiyono, 2012:247) yang menyebutkan dalam melakukan 

penelitian kualitatif terdapat 3 tahapan dalam menganalisis data yaitu: (1) 

reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan. Berikut adalah 

penjelasan dari setiap tahapan analisis data yang telah disebutkan: 

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyederhanaan data yang telah diperoleh dari

hasil melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah 

diperoleh selanjutnya dikelompokkan sesuai dengan rumusan masalah yaitu 

pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

pramuka, nilai-nilai karakter yang ditunjukan peserta didik pada saat kegiatan  

pramuka, faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 

Kauman 3 Malang. Data yang tidak sesuai dengan rumusan masalah, tidak 

perlu dimasukan agar lebih fokus. Data yang telah direduksi menghasilkan 

sebuah kesimpulan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian 

Pengumpulan 

data 
Penyajian data 

Reduksi data 
Kesimpulan atau 

penarikan verivikasi 
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2.  Penyajian data 

Data yang telah direduksi selanjutnya dapat disajikan dalam bentuk uraian 

sehingga data yang disajikan dapat dengan mudah dipahami. Data yang 

disajikan berupa data yang berkaitan dengan proses pelaksanaan penanaman 

nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri 

Kauman 3 Malang meliputi pelaksanaan penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter melalui ekstrakurikuler pramuka, nilai-nilai karakter yang ditunjukkan 

peserta didik pada saat kegiatan pramuka, faktor pendukung dan penghambat 

dalam melakukan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang 

3. Penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan diambil dari data yang telah direduksi dan disajikan 

dalam hasil penelitian. Penarikan kesimpulan harus sesuai dengan hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait penanaman nilai-nilai 

pendidikan karakter di SD Negeri Kauman 3 Malang. Sehingga tidak terdapat 

kesalahan dalam menyimpulkan data. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan untuk menguji kebenaran terhadap 

data yang telah diperoleh. Pengecakan keabsahan data dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member 

check. Berikut penjelasan dari pengecekan keabsahan data yang digunakan 

dalam penelitian: 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber merupakan penggunaan lebih dari satu sumber data 

yaitu kepala sekolah dan pembina pramuka serta dokumen yang berkaitan 

dengan penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui ekstrakurikuler 

pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang yaitu buku panduan PPK, jurnal, 

jurnal yang relevan, data hasil observasi dan data hasil wawancara terhadap 

pembina pramuka dan kepala sekolah. 

2.  Triangulasi teknik 

Trigulasi teknik yaitu cara atau teknik yang digunakan dalam melakukan 

penelitian seperti teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang 

telah diperoleh melalui wawancara terhadap pembina pramuka dan kepala 

sekolah terkait penanaman nilai-nilai pendidikan karakter melalui 

ekstrakurikuler pramuka di SD Negeri Kauman 3 Malang akan diperiksa 

kembali dengan cara melakukan observasi di lapangan. Ketika data yang 

diperoleh di lapangan berbeda dengan data yang diperoleh saat melakukan 

wawancara maka harus melakukan diskusi lebih lanjut terhadap narasumber 

untuk memastikan data yang dianggap benar.  

3. Member check 

Pengecakan keabsahan data menggunakan member check berfungsi untuk 

menguatkan atau meyakinkan bahwa data yang telah diproleh selama 

melakukan penelitian merupakan data asli bukan hasil rekayasa peneliti. Data 

penelitian yang telah dikumpulan akan dicek kembali oleh narasumber, jika 

data tersebut telah sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka narasumber akan 

menandatangani hasil wawancara, hasil observasi dan hasil dokumentasi.
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