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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana 

pelaksanaan program Adiwiyata dalam mewujudkan sekolah berbudaya lingkungan 

di SDN Pare 1 Kediri. Penelitian berusaha menjelaskan kegiatan-kegiatan 

pelaksanaan program Adiwiyata, kendala apa saja yang dialami selama pelaksanaan 

kegiatan program Adiwiyata, serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk 

keberhasilan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Penelitian deskriptif yaitu 

suatu penelitian yang telah dilakukan dengan tujuan utama dapat memberikan suatu 

gambaran atau deskripsi mengenai keadaan secara objektif yang diamati. Melalui 

penelitian deskriptif kualitatif ini, semua data yang telah diamati dari berbagai 

sumber yang berupa data kata-kata lisan maupun tulisan dapat disajikan dan 

digambarkan apa adanya yang selanjutnya ditelaah dengan tujuan telah menemukan 

suatu makna. Dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di masa sekarang, 

sehingga peneliti ingin menganalisa data aktual mengena pelaksanaan program 

adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri.  

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara hadir secara langsung ke 

tempat penelitian yaitu yang berada di SDN Pare 1 Kediri, peneliti bertindak sebagai 
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suatu pengumpul data. Peneliti hadir di sekolah untuk mengamati 

pelaksanaan selama program Adiwiyata. Peneliti kehadirannya telah diketahui 

statusnya oleh pihak sekolah sebagai pihak peneliti, karena sebelum meneliti 

peneliti telah mengajukan surat ijin penelitian awal dari jurusan dan pihak 

sekolah.  

Karena pihak sekolah berhak mempunyai opsi untuk menerima dan 

menyetujui bahwa peneliti akan melakukan penelitian di sekolah tersebut. Peneliti 

hadir sebagai pengumpul data utama, perencana penelitian yang mengumpulkan 

data baik primer maupun sekunder, serta peneliti melakukan wawancara dan 

pengamatan untuk memperoleh data secara langsung sehingga data tersebut benar-

benar akurat.Data yang telah diperoleh dapat diolah dan dipilah secara langsung 

oleh peneliti, agar peneliti mendapatkan kevalidan dari data tersebut dan 

kemudian dilaporkan melalui hasil penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini bertempat di SDN Pare 1 Kediri yang beralamat di Jl. Pb 

Sudirman 106, Kecamatan Pare Kabupaten Kediri, SDN Pare 1 Kediri berdekatan 

dengan alun – alun kota Pare, Masjid Annur Pare, dan Kampung Inggris. Waktu 

penelitian dilaksanakan pada semester genap tahun 2018/2019.Dari perbandingan 

beberapa sekolah yang sudah peneliti lihat, SDN Pare 1 yang telah melaksanakan 

program Adiwiyata dan menjadi sekolah unggulan di Kecamatan Pare. 

D. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini merupakan semua datayang diperoleh 

dari para informan seperti kepala sekolah, guru, siswa dan masyarakat di luar 

sekitar sekolah.Data tersebut dianggap paling penting dalam mengetahui secara 
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jelas dan rinci mengenai penelitian program Adiwiyata di sekolah 

tersebut.Pengambilan data tersebut dapat berupa tindakan yang diperoleh dengan 

semua narasumber. 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer merupakan data yang telah diperoleh atau 

dikumpulkan dari sumber data itu sendiri yaitu melalui wawancara dan observasi. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi secara langsung dalam pelaksanaan 

program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri, sedangkan melalui wawancara 

dilakukan secara langsung dengan informan yaitu dengan kepala sekolah, 1 guru 

yang merangkap sebagai penanggung jawab di sekolah tersebut serta melakukan 

observasi dan wawancara dengan cara tanya jawab secara langsung kepada siswa 

di SDN Pare 1 Kediri dan siswa merasa lebih nyaman dengan adanya program 

Adiwiyata. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber data sekunder merupakan sumber data data yang dilakukan secara 

tidak langsung dikumpulkan melalui perantara yang diperoleh dari hasil penelitian 

bukti atau catatan atas penelitian yang telah dilakukan.Data peneliti yang 

dibutuhkan adalah data primer yang berupa dokumentasi dan visi misi sekolah 

SDN Pare 1 Kediri.Peneliti juga mendokumentasikan foto-foto sarana prasarana 

sekolah, kegiatan guru/siswa dan poster-poster atau slogan yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri sudah terdapat diberbagai 

sudut lingkungan sekolah. 
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E. Instrumen Penelitian  

  Instrument penelitian yang telah digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan tiga instrument, pertama menggunakan instrument pedoman 

wawancara, yang kedua menggunakan instrument pedoman observasi, yang ketiga 

menggunakan instrument pedoman dokumentasi.Berikut paparan prosedur 

instrumen penelitian. 

1. Pedoman Observasi  

 Observasi langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.Melalui 

observasi ini peneliti dapat secara langsung melihat pembelajaran materi program 

Adiwiyata yang berlangsung dan mencatat hal-hal yang penting tentang aspek-

aspek yang diamati.Pedoman observasi ini dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi secara langsung kepada informan seperti kepala sekolah, guru, dan 

siswa di SDN Pare 1 Kediri. 

2. Pedoman Wawancara  

 Wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian dianggap berperan 

dominan dalam menguasai masalah penelitian. Wawancara dilakukan dengan cara 

berdialog secara langsung kepada subjek penelitian yang mempunyai maksud 

untuk memperoleh informasi yang benar dari sumber secara langsung tentang 

permasalahan dalam penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada 

subjek penelitian yaitu kepala sekolah SDN Pare 1 Kediri untuk memperoleh data 

yang berupa program Adiwiyata berbasis lingkungan 

 Kemudian wawancara dengan koordinator program Adiwiyata yang terkait 

dengan kegiatan lingkungan berbasis partisipatif, pelaksanaan kurikulum berbasis 
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lingkungan, pengelolaan sarana prasarana pendukung sekolah yang ramah 

lingkungan, faktor pendukung pelaksanaan program Adiwiyata dan kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan program Adiwiyata, serta melakukan wawancara 

dengan beberapa siswa, guru, dan kepala sekolah di SDN Pare 1 Kediri yang 

terkait dengan pelaksanaan program Adiwiyata. Berikut ini kisi-kisi wawancara 

penelitian kepada kepala sekolah, guru, dan siswa mengenai pelaksanaan program 

Adiwiyata : 

 

Pedoman Wawancara Kepada Siswa 

 

No. Pertanyaan    Jawaban 

1. Sebagai siswa, ketika membeli 

makanan apakah makan dan minum 

ditempat yang telah disediakan ? 

Iya, karena itu adalah hak setiap siswa dan 

sekolah juga sudah menyediakan tempat untuk 

makan dan minum 

2. Apakah kamu membuang sampah 

sesuai tempatnya ? 

Iya, karena jika kita tidak membuang sampah 

pada tempatnya lingkungan sekolah menjadi 

kotor  

3. Apa yang harus kamu lakukan ketika 

melihat sampah berserakan ? 

Mengambil dan membuang sampah pada 

tempatna yang telah disediakan oleh sekolah 

4. Apa tindakan kamu ketika melihat 

temanmu membuang sampah 

sembarangan (tidak pada tempatnya) ? 

Menegur dan memngingatkannya agar membuang 

sampah pada tempatnya 

5. Sebagai siswa, apakah 

mengoptimalkan penggunaan air ? 
Kadang-kadang  

6. Apakah kamu rutin dalam 

melaksanakan piket sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan ? 

Iya, karena piket adalah kewajiban setiap siswa  

7. Apa kamu mengetahui manfaat dari 

daur ulang ? 

Iya, manfaat dari daur ulang adalah mengurangi 

sampah dan bisa menjadi karya yang baru yang 

bisa dijual, serta kita bisa mengetahui dan 

menambah wawasan kita  

8. Apa kamu memberikan pupuk 

kompos pada tanaman agar tidak mati 

? 

Terkadang  

 

3.1 Tabel Pedoman wawancara kepada siswa mengenai program Adiwiyata 
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Pedoman Wawancara Kepada Guru  

Program Adiwiyata  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Sebagai sekolah yang 

berwawasan lingkungan, 

apakah setiap mengajar 

bapak/ibu selalu 

menyisipkan nilai- nilai 

tentang lingkungan dalam 

pembelajaran? 

 

 

 

 

 

 

2. Sebagai sekolah berwawasan 

lingkungan, upaya apa yang 

bapak/ibu berikan untuk 

menjaga kelestarian, 

kebersihan dan keasrian 

lingkungan sekolah? (upaya 

bapak/ibu sebagai guru) 

 

3. Apakah di sekolah ini 

terdapat forum atau 

ekstrakurikuler yang 

berhubungan dengan  

lingkungan? 

 

4. Apakah kondisi lingkungan 

sekolah yang ada sudah 

mendukung kenyamanan 

bapak/ibu dalam  bekerja 

maupun dalam proses belajar 

mengajar? 

 

5. Apakah contoh yang 

dilakukan agar lingkungan 

tetap terjaga ? 

 

6. Bagaimanakah pengadaan 

tanaman yang dilakukan 

dalam melaksanakan 

Adiwiyata ? 

 

 

3.2 Tabel Pedoman Wawancara Kepada Guru 
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Pedoman Wawancara Kepada Kepala Sekolah  

 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Kapan dilaksankannya program 

Adiwiyata disekolah ini ? 

 

2. Dimana saja tempat atau area yang 

akan di bersihkan dan ditata untuk 

penilaian Adiwiyata?   

 

3. Bagimana proses pelaksanaan 

Adiwiyata tersebut ? 

 

4. Selama ini program - program apa saja 

yang sudah terlaksana di sekolah dan 

bagaimana hasil maupun evaluasi 

terhadap pelaksanaan program tersebut 

? 

 

5. Sebagai  sekolah  Adiwiyata, 

kebijakan apa yang ibu berikan untuk 

menjaga kelestarian, kebersihan dan 

keasrian lingkungan sekolah? 

 

6. Menurut ibu, apakah dengan 

dinobatkan  sekolah ini sebagai 

sekolah yang berwawasan  lingkungan 

menjadikan warga sekolah, khususnya 

siswa lebih peduli terhadap 

lingkungan? 

 

7. Menurut ibu, apa yang menjadi ciri 

khas dari SDN Pare 1 Kediri ini ? 
 

 

3.3Tabel Pedoman wawancara kepada kepala sekolah mengenai program Adiwiyata 

 

3. Pedoman Dokumentasi  
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 Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial.Pada intinya metode dokumentasi 

adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data horistik. Dalam penelitian 

ini, peneliti mendapatkan beberapa dokumen resmi, berupa arsip terkait dengan 

peran di SDN Pare 1 Kediri seperti data sarana prasarana, data jumlah siswa, 

rencana strategisdi SDN Pare 1 Kediri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai 

dokumentasi pribadi, peneliti memiliki foto-foto tentang keadaan di SDN Pare 1 

Kediri. 

F. Prosedur Penelitian  

1. Tahap Pra-lapangan  

a. Menyusun lapangan penelitian 

 Kegiatan pertama yang harus dilakukan peneliti jenis kualitatif adalah 

dengan menyusun rancangan penelitian.Penelitian yang telah dilakukan bermula 

dari permasalahan yang sedang berlangsung dan dapat diamati pada saat meneliti. 

Peristiwa yang telah diamati meliputi program berbasis lingkungan yaitu program 

Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri.  

b. Memilih lokasi penelitian  

Setelah peneliti menyusun rancangan penelitian, langkah selanjutnya 

peneliti memilih lokasi penelitian.Pemilihan lokasi ini telah disesuaikan dengan 

peristiwa yang terdapat hubungannya dengan yang diteliti.Pemilihan lokasi 

didasarkan dengan adanya sumber data yang telah diperoleh dan bisa digunakan 

oleh peneliti.Lokasi penelitian berada di SDN Pare 1 Kediri. 

c. Menyiapkan instrument penelitian  
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Dalam penelitian ini peneliti menjadi instrumen yang biasa disebut dengan 

instrument kunci, sehingga peneliti perlu menyiapkan diri dengan memahami dan 

mendalami aspek yang akan diteliti sebelum peneliti melakukan penelitiannya 

langsung ke lapangan.  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan  

a. Memahami dan memasuki lapangan  

Dalam hal ini peneliti melakukan adaptasi untuk menyesuaikan 

penampilan dengan budaya dan tata cara dari lokasi penelitian dengan waktu 

selama satu bulan. Dengan waktu tersebut peneliti telah mendapatkan data yang 

sudah sesuai dengan kebutuhannya. 

b. Aktif dalam kegiatan 

Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini yaitu menemui kepala 

sekolah dan guru yang telah diberi amanat serta tanggung jawab mengenai 

program Adiwiyata untuk menyampaikan maksud dan tujuan penelitian. 

Selanjutnya peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan tiga cara, yaitu 

penelitian dengan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap program 

berbasis lingkungan yaitu program Adiwiyata pada Sekolah Dasar untuk 

memperoleh data yang sesuai dengan fokus penelitian.  

3. Tahap pengolahan data  

a. Reduksi data  

Data yang telah diperoleh dapat ditulis pada laporan.Laporan yang sudah 

diperoleh kemudian dapat dirangkum dan dipilih pokok yang telah 

dianggap penting. 

b. Analisis data  
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Kegiatan analisis data selanjutnya menggunakan kriteria yang telah 

ditentukan, menggunakan teknik analisis dan menggunakan lambing – 

lambing tertentu  

c. Mengambil kesimpulan  

Menyimpulkan data yang sudah didapat dari berbagai sumber data yang 

sudah sesuai dengan permasalahan yang dilakukan  

d. Meningkatkan keabsahan data  

Keabsahan data dapat menggunakan triangulasi yang terdiri dari tiga 

macam, yaitu triangulasi data, triangulasi sumber, triangulasi metode. 

4. Pelaporan  

Tahap ini yaitu tahap mengenai suatu penulisan laporan atau tahap akhir 

dari penelitian dan dari beberapa prosedur penelitian kualitatif.Tahap pelaporan, 

peneliti melakukan penyusunan laporan penelitian dengan sistematis yang berupa 

data yang didapat dari informasi yang sudah didapat peneliti. 

a. Analisis Data  

 Analisis data dilakukan oleh peneliti untuk dapat menarik kesimpulan – 

kesimpulan. 

a. Reduksi 

 Mereduksi data sama halnya dengan merangkum, memfokuskan pada hal-

hal yang sudah dipilih dengan hal-hal pokok yang penting dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang telah dipilih atau direduksi  memberikan gambaran yang 

lebih jelas. Reduksi data dapat dilakukan karena data yang telah diperoleh telah 

menghasilkan data yang terlalu banyak dan rumit, sehingga peneliti dapat terbantu 
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dengan cara mengumpulkan data yang diperlukan dan peneliti melakukan 

pengumpulan data selanjutnya.  

 Pada proses reduksi data peneliti mengumpulkan semua data mengenai 

pelaksanaan program kegiatan Adiwiyata di SDN Pare 1 Kediri. Peneliti 

mengelompokkan jenis-jenis data yang telah ditemukan selama proses penelitian 

berlangsung dan difokuskan sesuai dengan rumusan masalah yang telah 

dirumuskan.  

b. Penyajian Data  

 Data yang telah disederhanakan selanjutnya disajikan dengan cara 

mendeskripsikan dalam bentuk paparan data atau penyajian data. Pada tahap 

paparan data peneliti membuat kesimpulan, peneliti mendeskripsikan dan 

menyajikan data hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi selama proses 

penelitian.  

c. Penarikan Kesimpulan 

 Penarikan kesimpulan yaitu hasil dari penyajian data terhadap proses 

penarikan kesimpulan dalam bentuk kalimat singkat dan jelas. Penarikan 

kesimpulan merupakan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program 

Adiwiyata, upaya-upaya dan kendala dalam pelaksanaan program Adiwiyata di 

SDN Pare 1 Kediri.  

b. Pengecekan Keabsahan Data  

1. Triangulasi data 

Triangulasi data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai sumber perolehan data.Misalnya, selain melalui observasi dan 

wawancara, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat, observasi sejarah, 
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observasi tertulis, catatan resmi, tulisan pribadi dan gambar atau foto.Peneliti 

menggali kebenaran informasi melalui observasi sejarah SDN Pare 1 Kediri yaitu 

mengenai tahun didirikan dan tahun beroperasi SDN Pare 1, peneliti juga 

menggali kebenaran informasi melalui observasi tertulis seperti visi misi SDN 

Pare 1 Kediri. 

2. Triangulasi metode

Penelitian ini menggunakan tiga metode yaitu observasi, wawancara

kepada kepala sekolah, guru dan siswa, dokumentasi berupa foto lingkungan di 

sekolah, sarana dan prasarana disekolah.Fungsi dari ketiga data tersebut adalah 

data yang di dapat saling mengecek sehingga data yang diperoleh dapat 

terangkum secara menyeluruh.Peneliti sudah melakukan metode ketiganya, 

terutama dalam metode dokumentasi, peneliti sudah melakukan dokumentasi 

berupa foto sarana prasarana pendukung pelaksanaan program Adiwiyata di SDN 

Pare 1 Kediri. 

3. Triangulasi sumber

Peneliti menggali informasi kepada kepala sekolah, guru dan siswa dengan 

data tersebut peneliti membuktikan secara langsung dengan membandingkan data 

yang sudah diberikan guru. Dalam triangulasi sumber peneliti sudah melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah, guru kelas sebagai penanggung jawab program 

Adiwiyata, dan siswa.  


