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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang mengungkapkan situasi 

tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari 

situasi ilmiah (Satori, aan 2014).  

Penelitian tentang pencak silat tapak suci di SD Muhammadiyah 08 Dau 

menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, untuk mendiskripsikan hasil 

obesrvasi dan hasil wawancara dengan narasumber. Selain itu, untuk 

mempermudah penelitian dalam melaksanakan penelitian yaitu dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti ingin melihat secara langsung tanpa 

memberikan perlakuan yang berkaitan dengan pendidikan karakter nasionalisme 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler Tapak Suci SD Muhammadiyah 08 Dau. Data 

yang terkumpul setelah dianalisis kemudian dideskripsikan menggunakan kata-kata 

sehingga mudah dipahami oleh orang lain. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat dari partisipan, 

selain sebagai pengamat peneliti juga berperan sebagai partisipan yang berfungsi 

sebagai pengumpul data. Agar peneliti dapat memperoleh kepercayaan dari 

informan dan subyek penelitian maka peneliti menginformasikan identitas atau 
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status peneliti kepada perangkat sekolah di SD Muhammadiyah 08 Dau. Langkah 

ini dimaksudkan agar peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan.   

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat dan waktu dalam penelitian ini adalah pada Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 08 Dau Jl. Margo Basuki  No.48, Mulyoagung, Dau, Malang, Jawa 

Timur 65151. Alasan peneliti memilih lokasi di SD tersebut karena sekolah tersebut 

menerapkan pelaksanaan ekstrakurikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah tidak 

hanya mengajarkan ilmu beladiri saja tetapi juga pendidikan karakter dan 

pengetahuan agama Islam serta sekolah ini mewajibkan para peserta didik nya 

untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut selama siswa masih bersekolah di sana. 

Berbeda dengan sekolah yang berada dibawah naungan Muhammadiyah lainnya 

yang hanya mewajibkan peserta didiknya untuk mengikuti ekstrakurikuler Tapak 

Suci Putera Muhammadiyah selama masih bersekolah di sana. Sedangkan waktu 

penelitian ini  dilaksanakan dari bulan September 2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini melalui beberapa subyek 

untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Subjek pada penelitian ini yaitu kepala 

sekolah, guru ekstrakurikuler tapak suci dan peserta didik yang mengikuti 

ekstrakurikuler tapak suci. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 sumber data 

yaitu: 
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1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari data asli tanpa perantara. Data primer dapat melalui dua metode yaitu 

metode wawancara dan metode observasi. 

Pada penelitian di SD Muhammadiyah 08 Dau, data primer diperoleh 

melalui hasil observasi secara langsung dan hasil wawancara secara langsung 

dengan kepala sekolah, guru ekstrakurikuler tapak suci dan peserta didik  yang 

mengikuti ekstrakurikuler tapak suci SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak langsung 

atau melalui perantara. Yang mana data sekunder merupakan penunjang dari data 

primer. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumen sekolah dan 

dokumentasi tentang kegiatan ekstrakurikuler tapak suci dan siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler tapak suci di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta 

merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi ialah 

suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu 

kesimpulan atau diagnosis (Haris Herdiansyah, 2015). Dalam hal ini, peneliti terjun 

secara langsung pada setiap proses kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah untuk melakukan pengamatan terhadap proses latihan 

ekstrakurikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah.  
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Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang ekstrakurikuler tapak 

suci, kegiatan belajar mengajar tentang penguatan pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler tapak suci, keadaan peserta didik dan guru. Adapun observasi yang 

digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipatif. Peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data terjun langsung ke tempat yang akan diteliti dan ikut serta dalam 

kegiatannya. Obyek dari penelitian ini yaitu SD Muhammadiyah 08 Dau dan 

Subjeknya adalah kepala sekolah, guru ekstrakurikuler tapak suci serta peserta 

didik yang mengikuti kegiatan  tapak suci di SD Muhammadiyah 08 Dau.  

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kegiatan ekstrakurikuler tapak suci, dengan menggunakan teknik observasi peneliti 

dapat menemukan gejala-gejala yang tidak berhubungan dengan pertanyaan. 

Teknik observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler tapak suci. Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang dijadikan 

pedoman observasi antara lain: 

Tabel 3.1 

Kisi-kisi Instrumen Observasi 
No Rumusan masalah Indikator 

1  Bagaimanakah 

Pelaksanaan pendidikan 

karakter ekstrakurikuler 

tapak suci di SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

a. Pemahaman dari kegiatan 

ekstrakurikuler tapak suci 

b. Penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter  

c. Penerapan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler tapak suci 

2 Apa saja nilai karakter 

yang muncul di 

ekstrakurikuler tapak suci 

a. Penerapan nilai relegius 

b. Penerapan nilai nasionalis 

c. Penerapan nilai mandiri 

d. Penerapan nilai Gotong royong 

e. Penerapan nilai Integritas  

  

3 Apa saja kendala 

pelaksanaan 

ekstrakurikuler tapak suci 

di SD Muhammadiyah 08 

Dau 

a. Hambatan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler Tapak Suci 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh 

setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam setting alamiah, dimana 

arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan 

mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami (Haris 

Herdiansyah, 2015). Menurut Lexy J. Moleong (2012) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Kegiatan wawancara 

dilakukan untuk menggali informasi kepada kepala sekolah, guru, siswa dan 

pembina ekstrakurikuler Tapak Suci Putera Muhammadiyah. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dengan menggunakan wawancara 

mendalam digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang penguatan 

pendidikan karakter pada ekstrakurikuler tapak suci adapun subjek yang akan 

diwawancarai yaitu: Kepala Sekolah, Guru Ekstrakurikuler dan Siswa yang 

mengikuti ekstrakurikuler wajib tapak suci di SD Muhammadiyah 08 Dau. 
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Tabel 3.2 

Kisi-kisi Instrumen Wawancara 

 
No  Rumusan Masalah Indikator  

1  Pelaksanaan pendidikan 

karakter di ekstrakurikuler 

tapak suci SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

a. Pemahaman dari kegiatan 

ekstrakurikuler Tapak suci 

b. Tujuan dari pelaksanaan 

pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler tapak suci 

c. Nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam pelaksanaannya 

d. Penerapan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler tapak suci 

 

2 Nilai karakter yang muncul 

di ekstrakurikuler tapak 

suci SD Muhammadiyah 

08 d\Dau 

a. Nilai karakter religius 

b. Nilai karakter nasionalis  

c. Nilai karakter mandiri 

d. Nilai karakter gotong royong 

e. Nilai karakter integritas 

 

3 Kendala pelaksanaan 

ekstrakurikuler tapak suci 

di SD Muhammadiyah 08 

Dau 

a. Hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler Tapak Suci 

 

3. Dokumentasi 

Dokumen berasal dari kata dokumen, yang mana artinya barang-barang 

tertulis. Didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-

benda yang tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, 

cacatan harian, dan sebagainya. Dokumentasi merupakan metode yang digunakan 

untuk mencari dan mengenal hal-hal yang berupa catatan maupun buku (Suharsimi 

Arikunto, 2006).  

Pada metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data atau informasi yang 

tidak ditemukan dalam wawancara ataupun observasi meliputi sejarah berdiri dan 

perkembangan, struktur organisasi, keadaan siswa, tenaga pengajar, sarana 

prasarana, daftar prestasi serta jadwal pelaksanaan ekstrakurikuler. Dokumen 

diperoleh dari kepala sekolah dan pembina ekstrakurikuler untuk mencari tahu data 

atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yakni berupa 
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segala informasi tentang sekolah dan ekstrakurikuler Tapak Suci Putera 

Muhammadiyah. 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari pennggunaan teknik observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara video durasi kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci serta dilengkapi 

dengan gambar-gambar  yang menunjang pada penelitian ini.  

Adapun dokumentasi pada penelitian ini adalah mencari beberapa data yang 

dibutuhkan, data tersebut yaitu: 

a. Profil SD Muhammadiyah 08 Dau 

b. Proses pelaksanaan ekstrakurikuler Tapak Suci SD Muhammadiyah 08 Dau 

c. Sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci 

d.  Data siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci 

e. Dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler Tapak Suci 

 

F. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur yang bertujuan 

untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.  

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam penelitian yaitu, kajian teori yang berhubungan dengan penguatan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci, menentukan 

subjek penelitian dan merancang penelitian yang akan dilakukan serta membuat 

surat izin untuk melakukan penelitian di SD Muhammadiyah 08 Dau.  
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2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti membuat instrumen untuk mempermudah 

peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti menyusun insttrumen observasi dan 

wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, serta melakukan 

observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti menjadi mudah dalam 

pengerjaannya. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang 

telah disusun oleh peneliti sehingga pelaksanaan lebih mudah. Adapun tahap 

pelaksanaan yang harus dipersiapkan lembar observasi, lembar wawancara dan alat 

untuk dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler tapak suci. Tahap pelaksanaan yang 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung kegiatan penguatan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci serta wawancara dengan 

subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru ektstrakurikuler tapak suci dan peserta 

siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari penelitian yang 

berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sebelum pelaksanaan penelitian, peneliti 

juga mempelajari, mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter, nilai-nilai karakter dan kendala dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak 

suci. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap sebelumnya terdapat data yang telah diperoleh selanjutnya data diuji 

atau dianalisa menggunakan triangulasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan ekstrakurikuler tapak suci, dari 
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kesimpulan tersebut dapat dihasilkan laporan penelitian. Laporan dibuat sesuai 

dengan aturan-aturan yang terdapat pada buku panduan skripsi. 

 

G.  Analisis Data 

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi tentang penguatan pendidikan karakter dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci, analisa data yang digunakan oleh peneliti 

menggunakan analisis kualitatif. Ada 4 cara analisa data yang digunakan: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan secara sisstematis 

dan standar untuk memperroleh sumber data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini 

pengumpulan data yang digunakan merupakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah semua data terkumpul, data disajikan dalam bentuk deskripsi 

hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil dokumentasi berupa gambar. 

Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat.  

2. Reduksi Data 

Pada penelitian ini memfokuskan hal yang penting, memilih hal-hal yang 

pokok sangat diperlukan sehingga peneliti memilih menggunakan reduksi data 

untuk menganalisa data, untuk mempermudah peneliti pada analisa data ini peneliti 

menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu: 

a. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di ekstrakurikuler tapak suci SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

b. Nilai-nilai karakter yang muncul di ekstrakurikuler tapak suci SD 

Muhammadiyah 08 Dau 



38 
 

c. Kendala pelaksanaan ekstrakurikuler tapak suci  di SD Muhammadiyah 08 Dau 

3. Penyajian Data 

Setelah data yang dibutuhkan telah direduksi selanjutnya penyajian data 

pada penelitian sangat diperlukan. Reduksi data yang diperoleh pada penelitian ini 

tentang penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak 

suci di SD Muhammadiyah 08 Dau dan disajikan berupa teks naratif. Penyajian 

data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mempermudah langkah 

selanjutnya, sehingga penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah 

penelitian yaitu: 

a. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler tapak suci di 

SD Muhammadiyah 08 Dau 

b. Nilai-nilai karakter yang muncul pada ekstrakurikuler tapak suci di SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

c. Kendala pelaksanaan ekstrakurikuler tapak suci di SD Muhammadiyah 08 Dau 

4. Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti memverifikasi seluruh data berdasarkan yang telah 

disajikan berupa teks naratif. Berhubungan telah dilakukan penelitian tentang 

penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci di 

SD Muhammadiyah 08 Dau, pada tahap ini diharapkan dapat menjawab rumusan 

masalah pada penelitian ini.  

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data yang diperoleh peneliti adalah dengan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan 
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triangulasi sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data yang 

bebeda-beda dari sumber data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber 

pengumpulan data dari sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama. Pada 

penelitian ini triangulasi sebenarnya pengumpulan data yang sekaligus menguji 

kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik 

pengumpulan data dan berbagai sumber data, seperti yang dilakukan oleh peneliti 

dalam mencari data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di SD Muhammadiyah 08 Dau tentang penguatan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler tapak suci dengan sumber data dari kepala 

sekolah, guru/pelatih ekstrakurikuler tapak suci dan peserta didik yang mengikuti 

ekstrakurikuler tapak suci, kemudian data yang diperoleh dikumpulkan menjadi 

satu dan dicek kredibilitas data tersebut dengan menggunakan triangulasi. 


