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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam Sugiyono (2017:14) menjelaskan 

bahwa pendekatan kualitatif bersifat deskriptif karena dalam penelitiannya akan 

diuraikan berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang atau prilaku 

yang diamati. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dialog dalam pertunjukan 

ketoprak Siswobudoyo yang akan dikaitkan pada integrasi nilai-nilai pendidikan 

karakter yang ada di dalam pengembangan kurikulum 2013. Data yang 

dideskripsikan berupa dialog pada pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo. 

 

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Menurut Umar 

(2005: 303) objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi 

objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

percakapan atau dialog yang menggambarkan nilai-nilai pendidikan karakter pada 

pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh. 

Adapun pertunjukan Siswobudoyo yang dijadikan objek penelitian adalah 

ketoprak Siswobudoyo lakon Pendekar Galungguh yang terdiri dari 7 episode dan 

diambil dari situs youtube  
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Alasan mendasar peneliti mengambil judul ketoprak tersebut di atas karena 

di masing-masing episode tersebut terdapat lakon yang ceritanya menarik dan 

dapat dilihat nilai-nilai pendidikan karakter yang ada di dalamnya. Maka dari 

itulah peneliti mengambil judul tersebut untuk mengetahui nilai-nilai pendidikan 

karakter apa saja yang dieksplorasikan dalam pertunjukan lakon pendekar 

galungguh. 

 

3.3 Data dan Sumber Data  

Data adalah sesuatu hal yang menjadi sangat penting dalam penelitian, 

bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa 

ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan untuk melihat 

lingkungan, objek, kejadian ataupun suatu konsep. Data yang digunakan oleh 

peneliti berupa salinan dialog/transkip pertunjukan tradisional ketoprak 

Siswobudoyo lakon pendekar Galungguh. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dialog dalam pertunjukan 

tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh. Pertunjukan ini 

diperoleh melalui situs media internet youtube yang dipublikasikan di tanggal 10-

11 Desember 2017 oleh Much Shooting Deso, yaitu sebagai berikut :  
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Tabel 3.1  Sumber Data Penelitian  

No Judul Alamat Situs Tanggal 

Publikasi 

1. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

1 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=GisQuHTm0uA 

10 

Desember 

2017 

2. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

2 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=-yGfqVwmZuY 

10 

Desember 

2017 

3. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

3 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=6PM9T1bbcVI 

10 

Desember 

2017 

4. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

4 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=j6UfpwQn_LQ 

10 

Desember 

2017 

5. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

5 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=3wzdT-

p_K4Y&t=84s 

10 

Desember 

2017 

6. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

6 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=GFPCIMHr9Mc 

11 

Desember 

2017 

7. Ketoprak SISWO BUDOYO Lakon 

PENDEKAR GALUNGGUH part 

7 Pentas Gendol 2017 

https://www.youtube.com/

watch?v=ZTq_NetNnlE 

11 

Desember 

2017 

Sumber: Situs media internet youtube yang di publikasikan oleh Much   

Shooting Deso 

 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pembacaan terpadu 

dan menyeluruh terhadap sumber data yakni dialog dalam pertunjukan teater 

ketoprak tradisional Siswobudoyo pendekar galungguh yang telah dicatat peneliti. 

Untuk mendapat hasil penelitian yang akurat, dilakukan model pembacaan secara 

cermat dan seksama, menelaah untuk memahami isinya, dan menemukan nilai-

nilai pendidikan karakter yang terdapat pada drama tersebut. 

1) Mencatat data yang ditemukan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, 

berupa kata, frasa, kalimat, ungkapan-ungkapan, pernyataan yang berkaitan 

langsung dengan nilai-nilai pendidikan karakter.  

https://www.youtube.com/watch?v=3wzdT-p_K4Y&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=3wzdT-p_K4Y&t=84s
https://www.youtube.com/watch?v=3wzdT-p_K4Y&t=84s
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2) Mengidentifikasi dan mengelompokkan data berdasarkan nilai-nilai pendidikan 

karakter yang terdapat dalam pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo 

lakon pendekar galungguh.  

3) Membuat tabulasi data berdasarkan hasil identifikasi dan klasifikasi 

berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam pertunjukan tradisional 

ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh.  

4) Mendeskripsikan data berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter yang ada dalam 

pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh.  

5) Menganalisis data berdasarkan nilai-nilai pendidikan karakter dalam 

pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo pendekar galungguh. 

6) Menyimpulkan hasil analisis nilai-nilai pendidikan karakter dalam pertunjukan 

tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh. 

 

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian berupa kartu data yang digunakan saat mencatat 

temuan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam pertunjukan. 

Pencatatan dilakukan terkait semua data yang menunjukkan nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam pertunjukan ketoprak tradisional Siswobudoyo lakon pendekar 

galungguh. Semua data yang ditemukan kemudian dipilih dan dipilah-pilah 

dengan membuang data yang tidak diperlukan kemudian dilakukan penataan 

menurut tipe atau jenis data yang telah dicatat. Dengan demikian, terjadilah 

penyeleksian data dengan cara mengkategorisasikan data dan memasukkannya 

dalam kartu data. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan 
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analisis data dan memasukkan data dalam tabel analisis data. Berikut ini contoh 

kartu data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 Indikator Nilai-nilai Pendidikan Karakter dalam Pertunjukan 

Tradisional Ketoprak Siswobudoyo Lakon Pendekar Galungguh 

No Nilai 

Pendidikan 

Karakter   

Deskripsi 

Makna  

Sub Nilai 

Pendidikan 

Karakter  

Kode Indikator  Interprestasi 

Data  

1 Religius Perilaku 

beriman 

terhadap 

Tuhan yang 

Maha Esa  

a) cinta damai 

b) Toleransi  

c) menghargai 

perbedaan 

agama dan 

kepercayaan 

d) teguh 

pendirian 

e) percaya diri 

f) kerja sama 

antar pemeluk 

agama dan 

kepercayaan 

g) mencintai 

lingkungan 

R/CD 

R/TL 

R/MP 

 

 

 

R/TP 

 

R/PD 

R/KS 

 

 

 

R/MLG 

Siswa memiliki 

Sikap dan 

perilaku patuh 

dalam 

melaksanakan 

ajaran agama 

yang dianutnya, 

toleran terhadap 

pelaksanaan 

ibadah agama 

lain, serta hidup 

rukun dengan 

pemeluk agama 

lain dengan 

cinta damai, 

toleransi serta 

mencintai 

lingkungannya.  

 

2 Nasionalis cara berpikir, 

bersikap, dan 

berbuat yang 

menunjukkan 

kesetiaan, 

kepedulian, 

dan 

penghargaan 

yang tinggi 

terhadap 

bahasa, 

lingkungan 

fisik, sosial, 

budaya, 

ekonomi, dan 

politik bangsa 

a) Apresiasi  

b) Rela 

Berkorban  

c) Cinta Tanah 

Air  

d) Taat hukum  

e) Menghormati 

keragaman 

SARA   

N/AP 

N/RB 

 

N/CTA 

 

N/TH 

N/SAR

A 

 

Siswa memiliki 

konsep berpikir 

kritis serta 

memberikan 

apresiasi pada 

sesama sehingga 

memiliki rasa 

hormat pada 

keberagaman 

SARA yang ada.  

 

3 Mandiri  sikap dan 

perilaku tidak 

bergantung 

pada orang 

lain dan 

mempergunak

an segala 

a) Kerja Keras  

b) Tangguh 

Tahan Banting  

c) Daya Juang  

d) Keberanian  

e) Profesional  

M/KK 

M/TTB 

 

M/DJ 

M/KB 

M/PF 

Siswa memiliki 

sikap yang kerja 

keras dan 

pantang 

menyerah serta 

belajar dengan 

daya juang dan 
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No Nilai 

Pendidikan 

Karakter   

Deskripsi 

Makna  

Sub Nilai 

Pendidikan 

Karakter  

Kode Indikator  Interprestasi 

Data  

tenaga, 

pikiran, waktu 

untuk 

merealisasikan 

harapan, 

mimpi dan 

cita-cita 

keberanian guna 

menggapai 

prestasi yang 

diinginkan.  

4 Gotong 

Royong 

Tindakan 

menghargai 

semangat kerja 

sama dan bahu 

membahu 

menyelesaikan 

persoalan 

bersama, 

menjalin 

komunikasi 

dan 

persahabatan, 

memberi 

bantuan/ 

pertolongan 

pada orang-

orang yang 

membutuhkan. 

a) Menghargai  

b) Kerjasama  

c) Komitmen  

d) Musyawarah 

Mufakat  

e) Tolong 

Menolong  

f) Solidaritas  

g) Empati  

GR/MH 

GR/KSJ 

GR/KT 

GR/MM 

 

GR/TM 

 

GR/SL

D 

GR/EP 

Siswa 

menunjukkan 

tindakan yang 

saling tolong 

menolong dan 

berkomitmen 

serta solid pada 

jalinan 

pertemanan 

yang dimiliki.  

 

5 Integritas nilai yang 

mendasari 

perilaku yang 

didasarkan 

pada upaya 

menjadikan 

dirinya sebagai 

orang yang 

selalu dapat 

dipercaya 

dalam 

perkataan, 

tindakan, dan 

pekerjaan, 

memiliki 

komitmen dan 

kesetiaan pada 

nilai-nilai 

kemanusiaan 

dan moral 

(integritas 

moral).  

1) Tanggung 

Jawab  

2) Jujur  

3) Aktif 

kegiatan 

Sosial  

4) Konsisten 

sesuai 

kebenaran  

INT/TJ 

 

INT/JR 

INT/AT 

 

 

INT/KS 

Siswa memiliki 

dan terbiasa 

dengan 

tanggung jawab 

dan jujur serta 

aktif dalam 

setiap kegiatan 

yang diikuti.  
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3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data digunakan untuk membuktikan atau memperoleh hasil 

penelitian, yaitu memperoleh tujuan peneliti yang telah ditetapkan. Analisis data 

pada penelitian ini mengunakan teknik analisis deskriptif (Sugiyono, 2017:88). 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

1) Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan, pensederhanaan, dan memfokuskan 

pada hal yang penting. Peneliti melakukan reduksi data melalui proses 

pengumpulan data sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari dialog yang terdapat 

dalam pertunjukan tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh. 

Mengingat dari sekian banyaknya data yang diperoleh beragam dan perlu 

dilakukannya pengklasifikasian secara detail, oleh karena itu perlu dilakukannya 

reduksi data dengan cara memilah data yang diperoleh serta memfokuskan kepada 

hal-hal yang sesuai dengan rumusan masalah dan membuang data yang tidak 

diperlukan. 

2) Penyajian Data  

Penyajian data yaitu proses selanjutnya setelah reduksi data. Dalam 

penyajian data, seluruh data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam tabel 

instrumen pengumpulan data yang selanjutnya akan dianalisis, dideskripsikan, dan 

diinterpretasikan secara kritis. Analisis nilai-nilai pendidikan karakter ini 

mengungkapkan nilai-nilai pendidikan karakter yang terdapat dalam pertunjukan 

tradisional ketoprak Siswobudoyo lakon pendekar galungguh. 
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3) Penarikan Kesimpulan  

Langkah terakhir dari teknik analisis data adalah penarikan kesimpulan. 

Dalam menarik kesimpulan dilakukan proses pemahaman ulang dari keseluruhan 

hasil analisis dan dilakukan peninjauan kembali agar mendapat hasil yang valid 

dan penelitian yang dipertanggung jawabkan sesuai dengan hasil penelitian yang 

diperoleh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


