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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

 Salah satu upaya yang di tempuh guru memperoleh data-data berupa 

informasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, agar mendapatkan 

kejelasan tentang sumber-sumber pengetahuan itu serta luang lingkup 

pengetahuan yang diperoleh, maka pada bagian ini akan dibahas tentang 

pendekatanpenelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti, sumber data, prosedur 

peneliti, analisis data dan uji keabsahan data.  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendeketan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. 

Sedangkan jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menurut Trianto (2010:197) merupakan penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang. Melalui 

penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian 

yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap 

peristiwa tersebut.  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian (Tohirin, 2012:3). Penelitian 

kualitatif bertujuan untuk melihat fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang 

partisipan. Karakteristik penelitian kualitatif memiliki lima ciri pokokdiantaranya: 

(1) menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, (2) memiliki sifat 
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deskriptif analitis, (3) tekanan pada proses bukan hasil, (4) bersifat induktif, (5) 

mengutamakan makna (Trianto, 2010:179-180). 

Penelitian deskriptif bisa dikatakan merupakan penelitian yang berfokus pada  

kegiatan yang dilakukan oleh siswa selama penelitian berlangsung, penelitian ini 

menjadikan kegiatan pramuka sebagai sumber data utama dalam penelitian tidak 

hanya berisikan tentang  teori para ahli. Penelitian ini juga berfokus pada foto atau 

video kegiatan pramuka yang menunjukkan pendidikan karakter dan 

kepemimpinan. 

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh seperti 

hasil pengamatan, wawancara, pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, 

disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. 

Peneliti harus melakukan analisis data dengan memperkaya informasi, mencari 

hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar data aslinya (Trianto, 

2010:180). 

B. Kehadiran Peneliti 

Berdasarkan jenis peneliti yang disiplin adalah analisis, maka peneliti ini 

menuntut kehadiran peneliti di lapangan. Peneliti merupakan salah satu instrumen 

penting dan bertindak sebagai pengamat secara penuh untuk memperoleh data dari 

sumber data yang nantinya akan dugunakan sebagai pengamatan secara penuh 

untuk memperoleh data dari sumber data yang akan di gunakan sebagai hasil dari 

peneliti. 
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C. Tempat dan Waktu Peneliti  

Tempat peneliti dilaksanakan di SDN Tunggulwulung 1 Malang. Pelaksanaan 

peneliti ini akan dilaksanakan pada bulan 09 Maret sampai 14 Maret tahun ajaran 

2018-2019. dengan membawa instrument penelitian, teks wawancara dan 

observasi langsung serta dokumentasi sebagai bukti adanya penelitian. 

D. Sumber Data 

Data dalam penelitian ini adalah Analisis Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka 

Dalam Karakter. Data diperoleh melalui wawancara pada tanggal 24 Agustus 

2018 dengan pembina ektrakurikuler pramuka kelas 5 sebagai data primer  dalam 

penelitian.  Data primer yaitu data yang langsung diperoleh oleh peneliti dari 

sumber utamanya. Disamping data primer terdapat data sekunder yang sering kali 

juga diperlukan oleh peneliti. Data sekunder dalam penelitian ini adalah respon 

peserta didik, dokumentasi mengenai Foto Kegiatan Ekstrakurikuler paramuka. 

Pemilihan subjek dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang  

merupakan teknik pemilihan subjek sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan peneliti memilih kelas 5 karena siswa kelas 5 SD sudah memasuki 

cara berfikir abstrak, dimana mereka telah melalui proses kegiatan pramuka dari 

mulai siaga sampai ke penggalang dan anak kelas 5 SD sudah merasakan 

perubahan dan penerapan karakter pada ektrakurikuler pramuka. 

E. Instrumen Penelitian 

Guba dan Lincoln  (1985) (dalam Arifin, 2011:169) menegaskan apabila 

metode penelitian kualitatif, maka instrument yang digunakan yaitu manusia, 

dalam hal ini instrument penelitian atau alat penelitian yaitu penelitian sendiri. 
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Penelitian sebagai instrumet penelitian melakukan observasi dan wawancara. 

Istrument lembar observasi dan wawancara terlampir.                                    

1. Observasi  

Observasi dilakukan sebelum ada penelitian. Peneliti terjun langsung dalam 

pengambilan data dari pengamatan dan dijadikan berupa catatan-catatan kecil 

yang nantinya dijadikan bahan pengumpulan data selanjutnya. Berikut kisi-kisi 

instrument obervasi : 

 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi 

No. Aspek Indikator 

1. Guru Pembina 

Pemahaman yang dimiliki guru tentang 

ekstrakurikuler pramuka dam menumbuhkan 

karakter dan kepemimpinan 

2. Guru Pembina Pengalaman guru dalam menangani siswa 

3. Kepala Sekolah 
Pemahamn tentang kurikulum 2013 tentang 

ekstrakurikuler pramuka 

4. Kepala Sekolah 
Pengembangan pengetahuan dalam penanganan 

siswa 

5. Kepala Sekolah 
Pengidentifikasian sekolah (profil, kurikulum 

sekolah) 

6. Kepala Sekolah Pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana 

 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusi. Wawancara ditujukan kepada narasumber yaitu kepala sekolah 

dan guru kelas. Berikut kisi-kisi instrumen wawancara : 
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Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Wawancara Kepala sekolah 

No. Aspek Indikator 

1. Sekolah 
Pemahaman kepala sekolah tentang pendidikan 

karakter dan kepemimpinan  

2. Guru 

Pemahaman guru  Pembina tentang penerapan 

pendidikan karakter dan kepemimpinan melalui 

pramuka 

3. Sarana Sarana penunjang  

 

Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Wawancara Guru Pembina 

No. Aspek Indikator 

1. 
Pramuka, Karakter, dan 

kepemimpinan 
Pemahaman guru tentang Pramuka 

  
Pemahaman guru tentang karakter dan 

kepemimpina  

  
Penanganan guru terhadap Pendidikan karakter 

dan kepemimpinan 

2. Sarana Sarana yang membatu dalam setiap kegiatan  

 

 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap data yang telah ada, yang telah 

didapatkan melalui observasi dan wawancara. Data ini berupa data pendukung 

dari penyelenggaraan pendidikan. Berikut kisi-kisi instrument dokumentasi : 
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Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi 

No. Aspek Indikator 

1. Pembelajaran Proses pembelajaran 

2. Guru Pembina Cara menangani siswa 

3. Respon Siswa Siswa berperan aktif dalam pembelajaran 

4. Kepala Sekolah Pengelolaan sekolah 

 

F. Prosedur Penelitian  

 Prosedur penelitian adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan sebelum, 

pada saat, dan setelah penelitian. Tahapan-tahapan penelitian yang akan dilakukan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahapan pelaksanaan penelitian 

 

Tahap Penelitian 

 

Tahap Persiapan 

 

1. Membuat perencanaan penelitian 

2. Mengajukan proposal penelitian 

3. Merancang pedoman wawancara 

 

Tahap 

Pelaksanaan 

 

Penemuan 

Hasil  

 

Melakukan Observasi, Wawancara dan 

Dokumentasi dengan narasumber 

 

1. Hasil yang telah didapatkan 

dilakukan analisis 

2. Setelah melakukan analisis 

membuat kesimpulan 

 Tahap Pelaporan 
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1. Persiapan  

a. Menyusun rencana penelitian secara fleksibel (membuat desain penelitian). 

b. Melakukan pertemuan awal dengan kepala sekolah SDN Tunggulwulung 1 

Malang untuk meminta izin melakukan penelitian. 

c. Melakukan pertemuan awal dengan guru kelas dan pembina kelas 5 untuk 

membicarakan persiapan penelitian dan waktu penelitian. 

2. Pelaksanaan  

a. Observasi, dilakukan selama proses kegiatan Ektrakurikuler Pramuak 

berlangsung, Selama proses observasi objek yang diamati adalah aktivitas 

siswa selama proses kegiatan ektrakurikuler pramuka berlangsung. Disini 

peneliti mengamati apakah Ektrakurikuler Parmuka Evektif untuk 

pembentuka karakter. 

b. Wawancara, ditujukan kepada guru kelas dan pembina kelas 5. Wawancara 

dilakukan sesuai dengan pertanyaan yang telah dibuat dalam instrumen yang 

telah dibuat oleh peneliti. 

c. Dokumentasi, dilakukan sebagai bukti fisik peneliti yang akan dimuat dan 

sebagai bahan laporan penelitian. Dokumentasi yang akan dilakukan oleh 

peneliti diantaranya yaitu, foto kegiatan Ektrakurikuler pramuka. 

3. Sesudah Penelitian 

a. Melakukan analisis data.  

Analisis data dilakukan setelah keselurahan data berhasil dikumpulkan oleh 

peneliti. Dalam menganalisis data peneliti melakukan dengan 4 tahapan 

analisis diantaranya: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian 

data, (4) verifikasi data.  
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G. Analisis Data 

Menurut Trianto (2010:287) langkah-langkah analisis data ada 4 tahapan 

seperti pada gambar 3.1. 

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

Gambar. 3.2 Proses Analisis Data. Sumber: Trianto (2010:287) 

 

1. Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data bertujuan untuk pemerolehan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi data 

 Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, 

menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentranformasikan data yang muncul 

dari catatan-catatan lapang.  Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini akan 

direduksi dengan cara membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal penting, mencari tema dan pola, serta menghilangkan 

hal yang dianggap tidak perlu.  

3. Penyajian (display) Data 

Setelah data direduksi, langkah analisis selanjutnya adalah penyajian (display)  

data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan dan 

tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami. Penyajian 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Verifikasi Data 
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data yang baik merupakan satu langkah penting menuju tercapainya analisis 

kualitatif yang valid dan handal.  

4. Verifikasi Data 

 Verifikasi data merupakan proses menyimpulkan dan pengecekan data kepada 

sumber datanya. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap 

pengumpulan data berikutnya. Data yang sudah di reduksi akan di cekan kembali 

kepada sumber data yaitu guru untuk memastikan bahwa data tersebut sudah 

benar-benar valid.   

H. Pengecekan Keabsahan Data  

 Penelitian kualitatif data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara 

yang dilaporkan peneliti dan apa  yang sesunguhnya terjadi pada objek yang 

diteliti. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan member check yang 

merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada sumber 

datanya. Tujuannya untuk mengetahui kesesuaian data yang ditemukan dengan 

data yang diberikan oleh sumber data. Apabila data yang ditemukan disepakati 

oleh sumber data maka data tersebut valid, akan tetapi bila tidak disepakati  perlu 

dilakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data (Trianto, 2010:292).  

 Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan terhadap sumber data untuk 

pengamatan ulang atas data yang diperoleh dalam penelitian sehingga tidak 

terdapat kembali data yang terbaru, peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam 

mencari data penelitian, peniliti tekun dan rajin datang ketempat penelitian 

(sekolah) unuk mendapatkan data yang benar-benar tepat dan peneliti 

menggunakan pengecekan data melalui triangulasi dimana pengecekan kebenaran 
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data dilakukan melalui beberapa sumber yaitu kepala sekolah dan guru pembina, 

selain itu pengecekan dari triangulasi yang dilakukan peneliti berupa pencocokan 

temuan data dari dokumentasi berupa hasil observasi, wawancara dan berupa foto. 


