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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab 3 ini membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan metode 

penelitian seperti pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, 

instrument penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang merupakan penelitian 

dengan menggungkapkan pemahaman subjek penelitian menurut pengalamannya 

mapun menurut fenomena yang ada dan mendiskripsikan dalam bentuk kata-kata. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan 

untuk menjawab permasalahan yang ada pada kondisi lapang. 

Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif dikarenakan 

penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam 

mengenai Sekolah Adiwiyata Dalam Penanaman Karakter Mandiri Pada Siswa. 

Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengamati mengenai subjek dan 

objek dengan fakta-fakta yang ada di dalam SDN Lowokwaru 2 Malang. Hasil 

dari penelitian kualitatif ini akan diuraikan dalam bentuk naratif bukan dalam 

bentuk angka. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran dan peran peneliti disini adalah sebagai pengumpul data utama di 

Sekolah Dasar Negeri Lowokwaru 2 Malang. Dalam penelitian ini peneliti sebagai 

pengumpul data utama yang artinya peneliti tidak dapat diwakilkan. Dalam 

melaksanakan penelitian ini peneliti ikut berpartisipasi aktif dalam 
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pengambilan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap 

bagaimana pelaksanaan sekolah Adiwiyata dalam menanamkan pendidikan 

karakter mandiri pada siswa, apa saja kendala yang dihadapi sekolah Adiwiyata 

dalam menanamkan pendidikan karakter mandiri pada siswa, serta bagaimana 

tingkat kemandirian siswa di sekolah SDN Lowokwaru 2 Malang sebelum dan 

sesudah menjadi sekolah Adiwiyata, agar diperoleh data yang sesuai dengan 

rumusan masalah dan batasan masalah.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwaru 2 Malang. Pemilihan SDN 

Lowokwaru 2 Malang dengan alasan sekolah tersebut merupakan salah satu 

sekolah dasar yang memiliki predikat sekolah adiwiyata dikota malang pada tahun 

2017. Sekolah tersebut juga memiliki konsep pendidikan lingkungan yang cukup 

bagus yaitu samusata sagusta (satu murid satu tanaman, satu guru satu tanaman) 

dan konsep kemandirian pada siswa yang baik. 

D. Sumber Data 

Untuk memperoleh informasi yang relevan memerlukan sumber data atau 

informasi, sumber data mendiskripsikan mengenai cara peneliti mendapatkan 

data. Sumber data terbagi menjadi 2 yaitu sumber data primer dan sekunder. 

Sumber data pada penelitian kualitatif ini sebagai berikut. 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

melalui observasi dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan 

penelitian di SDN Lowokwaru 2 Malang. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah dan tim adiwiyata. Data yang 
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dikumpulkan dari informan adalah tentang kegiatan adiwiyata, kendala dalam 

menanamkan karakter disiplin siswa melalui kegiatan adiwiyata, perbedaan 

tingkat kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah menjadi sekolah adiwiyata. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sebuah data yang diperoleh secara tidak 

langsung oleh sumbernya. Sumber pada data sekunder ini antara lain dokumen, 

sekolah, buku, jurnal yang relevan, dan literature lainnya yang mendukung objek 

kajian sebagai pelengkap dari sumber data primer.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Metode observasi merupakan suatu cara pengumpulan data secara sistematis 

dan sengaja, diawali dengan melakukan pengamatan dan pencatatan atas gejala 

yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar yang sedang diteliti. 

Pengumpulan data dengan metode Observasi dilakukan dengan cara mengamati 

langsung kegiatan Adiwiyata yang terdapat di SDN Lowokwaru 2 Malang 

tersebut serta kendala apa saja yang terdapat selama pelaksanaak Adiwiyata dalam 

menanamkan karakter mandiri. 

2.  Wawancara 

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur. Wawancara 

dilakukan secara tatap muka dengan informan. Metode wawancara pada penelitian 

ini ditujukan kepada kepala sekolah, koordinator adiwiyata dan siswa untuk 
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mendapatkan informasi mengenai pelaksnaan kegiatan adiwiyata dalam 

menanamkan karakter mandiriserta kendala dalam pelaksanaan kegiatan.  

3. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan karena dapat membantu untuk 

mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Adiwiyata 

dalam menanamkan karakter mandiri di SDN Lowokwaru 2 Malang. 

Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pengambilan foto selama 

peneliti melaksanakan observasi dan wawancara. Dokumen ini penting karena 

subyektifitas selama penelitian akan didukung oleh bukti – bukti sehingga 

argumen yang memperkuat tentang pemahaman terhadap kajian. Bukti fisik 

berupa profil sekolah, foto kegiatan Adiwiyata. 

F. Instrumen Penelitian 

Penelitian kualiatif, yang menjadi instrument penelitian adalah peneliti itu 

sendiri sebagai human instrument.Instrument penelitian berupa pedoman 

observasi kepada kepala sekolah dan tim adiwiyata berupa aspek bentuk kegiatan 

adiwiyata, hubngan kepala sekolah dengan siswa yang akan diamati nantinya, 

pedoman wawancara kepada kepala sekolah dan tim adiwiyata berupa indikator 

pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan saat penelitian. Alat bantu pada 

penelitian ini yaitu kamera, alat tulis, dan alat perekam untuk mendukung 

perolehan data.  
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini memiliki lima tahapan, yaitu studi pendahuluan, studi 

pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan 

peneliti. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut, adalah : 

1. Studi pendahuluan 

Studi pendahuluan ini dilakukan sebelum penyusunan proposal dan 

pengurusan ijin penelitian. Pada tahap pendahuluan ini peneliti mulai 

mengumpulkan data dengan mengamati kegiatan Adiwiyata disekolah dan 

membaca literature terkait kegiatan Adiwiyata. 

2. Tahap pra Lapangan 

Tahap pra lapangan ini dilakukan sebelum terjun ke lapangan, diawali dengan 

menyusun proposal penelitian termasuk pengurusan ijin penelitian dan 

mempersiapkan pelaksanakan penelitian di lapangan antara lain meliputi 

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

3. Tahap Lapangan 

Tahap lapangan mulai mengumpulkan data yang diperlukan. Bersamaan 

dengan pengumpulan data tersebut , peneliti juga merumuskan masalah dengan 

melakukan observasi awal. 

4. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan mulai melakukan observasi awal dengan melakukan 

wawancara kepada kepala sekolah dan tim Adiwiyata di sekolah SD Negeri 

Lowokwaru 2 Malang saat melakukan observasi awal juga melakukan kegiatan 

dokumentasi untuk menunjang pengumpulan data pada rumusan masalah. 

Selanjutnya akan melakukan verifikasi data yang sudah diperoleh peneliti dengan 
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mengelompokkan menjadi data-data kecil sesuai dengan indikator yang telah 

ditetapkan. 

5. Tahap Akhir 

Tahap akhir prosedur penelitian, ada 3 langkah yang dilaksanakan yaitu : 

a. Penyusunan hasil penelitian dari data yang diperoleh dan dianalisis oleh      

peneliti sesuai dengan penyusunan laporan. 

b. Melampirkan data penulisan laporan dalam bentuk deskriptif dan disajikan 

dengan baik. 

c. Penarikan kesimpulan dari hasil laporan. 

H. Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis model Miles dan Hubermen (Sugiyono, 

2016:246)  ini terdapat tiga tahapan dalam menganalisis data, yaitu, (1) reduksi 

data, (2) paparan data, (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi. reduksi data.  

Dapat disimpulkan bahwa analisis data merupakan kegiatan menyusun dan 

mencari tahu kebenaran dari sebuah hipotesis dengan cara yang sistematis. 

Melalui analisis data ini peneliti dapat menarik kesimpulan setelah mendapatkan 

data wawancara, observasi serta dokumentasi. 

1. Reduksi Data 

Data yang didapatkan dari  hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi 

dipilih sesuai dengan rumusan masalah. Jika terdapat data yang tidak sesuai 

dengan rumusan masalah tidak perlu dimasukkan ke dalam laporan penelitian. 

Reduksi data akan menghasilkan kesimpulan yang tepat dan fokus pada 

permasalahan yang ada. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian ini dalam bentuk uraian singkat seperti naratif. 

Uraian singkat tersebut berisi tentang kegiatan adiwiyata dalam menanamkan 

karakter mandiri, kendala yang dihadapi serta perbedaan sebelum dan sesudah 

menjadi sekolah adiwiyata. Melalui uraian singkat tersebut penelitian ini akan 

semakin mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan melihat data-data dari hasil 

wawancara, observasi, dokumentasi. Ketika semua data sudah terkumpul kita 

dapat menarik kesimpulan berdasarkan hasil yang penelitian. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Tahap pengecekan keabsahan data ini digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian kebenaran data yang diperoleh. Pada uji keabsahan data ini diperlukan 

teknik pemeriksaan dengan menggunakan Triangulasi Sumber dan teknik : 

1. Triangulasi Sumber 

 Pengumpulan data pada penelitian ini didapat melalui teknik wawancara, 

sumber data yang digunakan adalah kepala sekolah dan juga wawancara dengan 

tim adiwiyata. selanjutnya data yang diperoleh dari kegiatan wawancara melalui 

sumber yang berbeda tersebut dibandingkan untuk memperoleh data yang lebih 

akurat. 
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2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas yang diperoleh dengan 

melakukan pengecekan kebenaran data dengan sumber yang sama namun 

menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya, sumber yang sama yaitu kepala 

sekolah dengan menggunakan teknik wawancara, selanjutnya dicek kembali 

dengan menggunakan teknik dokumentasi dan observasi. Apabila setelah 

dilakukan pengecekan kembali terdapat data yang perbedaan hasil maka peneliti 

perlu mendiskusikan kembali dengan sumber yang bersangkutan untuk 

memastikan data mana yang benar. 


