
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan tentang pengembangan 

nilai-nilai karakter pada ekstrakurikuler karate di SDN Tlekung 02 Kota Batu. 

Sesuai dengan fokus penelitian tersebut, maka penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui 

situasi yang terjadi pada subjek penelitian. Jadi dapat dikatakan bahwa 

penelitian ini dilakukan dengan cara natural, melihat langsung subjek yang 

diteliti untuk mendapatkan data yang diinginkan 

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis 

penelitian deskriptif. Dalam hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya 

didasarkan pada proses pencarian data secara lengkap. Yaitu data yang 

dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-

angka. Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi 

dilapangan, yakni sesuai dengan keadaan sebenarnya di SDN Tlekung 02 Batu 

yang berkaitan dengan pengembangan nilai-nilai karakter melalui kegiatan 

ekstrakurikuler karate. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan merupakan untuk mengobservasi, 

mencari data, dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai nilai-nilai 

karakter yang terdapat pada kegiatan ekstrakurikuler karate yang dilakukan di 

sekolah. Peneliti disini sebagai peneliti nonpartisipatif yaitu peneliti tidak ikut 
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kegiatan tetapi peneliti mengamati kegiatan mulai awal hingga akhir secara 

seksama dan mendeskripsikan hasil data. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SDN Tlekung 02 Batu, yang 

beralamat Jl. Tlekung No. 15  Tlekung, Junrejo, Kota Batu. Alasan pemilihan 

lokasi tersebut karena di SDN Tlekung 02 Batu sudah melaksanakan 

penanaman pendidikan karakter dan memiliki ekstrakurikuler karate yang 

bagus. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 15 Maret 2019 hingga 26 

April 2019. 

D. Sumber Data 

Dalam pemilihan sumber data terdapat syarat yang harus dipenuhi. 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pemilihan sumber data adalah ketepatan 

sumber data yang harus digunakan, baik sumber lembaga maupun orang. 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara 

dengan informan dan observasi secara langsung mengenai kegiatan yang 

dilakukan oleh subjek penelitian selama proses kegiatan ekstrakurikuler 

karate berlangsung, dan sumber data tersebut akan dicatat secara tertulis. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, pelatih karate, 

dan peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler karate di SDN 

Tlekung 02 Batu. 
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2. Sumber data sekunder 

Pada penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah foto-foto dan 

video dokumentasi selama penelitian berlangsung. Sumber data sekunder 

ini dilakukan untuk memperkuat data primer agar data yang diperoleh 

menjadi data yang valid. 

E. Instrument Penelitian 

Peneliti berperan sebagai instrumen penelitian, memilih informan 

sebagai sumber data, mengumpulkan data, menganalisis data dan membuat 

kesimpulan dari data yang diperoleh dilapangan. Peneliti berupaya 

menjalankan peran dalam memperoleh kualitas hasil penelitian  yang baik. 

Instrumen dalam penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti  berupa alat 

rekam berupa video Selain itu peneliti menggunakan pedoman wawancara, 

pedoman observasi, dan pedoman angket. Peneliti mengacu pada nilai karakter 

yang terkandung pada kegiatan ekstrakurikuler karate di SDN Tlekung 02 

Batu. 

F. Prosedur penelitian 

  Prosedur penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data 

pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap 

kegiatan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini, peneliti mengamati 

proses kegiatan ekstrakurikuler karate dengan observasi nonpartisipatif 
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yaitu peneliti tidak ikut dalam kegiatan ekstrakurikuler karate tetapi peneliti 

mengamati proses kegiatan karate dengan seksama mulai dari awal hingga 

akhir pada tanggal 15 Maret 2019, 22 Maret 2019, 29 Maret 2019, 05 April 

2019 dan 26 April 2019. Pada kegiatan tersebut peneliti dapat mengamati 

pengembangan nilai-nilai karakter melalui ekstrakurikuler karate di SDN 

Tlekung 02 Batu dengan menggunakan instrument pengumpulan data 

observasi yang berbentuk checklist. Lembar checklist berisi tentang 

indikator nilai-nilai karakter yang diobservasi dan diberi tanda cek (√) jika 

nilai karakter yang diobservasi tersebut muncul. Instrument ini digunakan 

agar lebih memudahkan peneliti saat melakukan observasi. Berikut kisi-kisi 

pedoman observasi yang akan digunakan untuk penelitian. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Observasi 

No Karakter Sub Karakter Indikator 

1 Religius Beriman Bertakwa a. Berdoa sebelum memulai latihan 

b. Berdoa setelah selesai latihan 

c. Memberi salam hormat pada 

pelatih 

d. Tidak berbicara kotor 

Bersih a. Menata kembali sarana dan 

prasarana yang digunakan 

b. Membersihkan lapangan 

sebelum latihan 

c. Membersihkan lapangan setelah 

latihan 

Toleransi a. Menghargai perbedaan pendapat 

b. Menghargai perbedaan agama 

c. Selalu mengucapkan terimakasih 

dan maaf 

d. Musyawarah dalam memutuskan 

sesuatu 

Cinta Lingkungan a. Latihan di tempat/ruangan yang 

tidak merusak tanaman sekitar 

b. Membuang sampah pada 

tempatnya 

c. Jelajah desa untuk menghargai 

lingkungan 

d. Latihan di alam terbuka 
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No Karakter Sub Karakter Indikator 

2 Nasionalis Cinta Tanah Air a. Penghormatan pada bendera 

ketika melakukan tradisi sumpah 

karate 

b. Berlatih sungguh-sungguh untuk 

membawa nama baik Indonesia 

Semangat 

Kebangsaan 

a. Mengikuti lomba-lomba nasional 

b. Menampilkan seni karate untuk 

memperingati hari kemerdekaan 

c. Mengutamakan kepentingan 

bersama daripada kepentingan 

pribadi 

Menghargai 

Kebhinekaan 

a. Memnghargai perbedaan budaya 

b. Saling bekerja sama 

c. Melakukan bakti sosial 

3 Mandiri  Kerja keras a. Berlatih dengan sunguh-sungguh 

b. Tidak mudah putus asa dalam 

menghafal jurus-jurus karate 

Kreatif a. Kreatif dalam pemberian materi 

b. Mengikuti kegiatan (event) yang 

diadakan sekolah 

Disiplin a. Mengikuti latihan dengan tepat 

waktu 

b. Memakai atribut lengkap saat 

latihan dan pertandingan 

c. Tidak melanggar peraturan yang 

telah dibuat 

Berani a. Tidak takut dalam mencoba  

b. Tidak takut tampil di depan 

c. Tidak takut ketika bertanding 

melawan musuh 

Pembelajar a. Menerima saran dari pelatih 

b. Menerima saran dari teman 

c. Semangat berlatih 

d. Selalu bertanya sesuatu yang 

belum diketahui 

4 Gotong 

Royong 

Kerjasama a. Bertanggung jawab terhadap 

tugas bersama 

b. Menjalin komunikasi baik 

sesame rekan kerja (kelompok) 

c. Saling membantu satu sama lain 

d. Tidak memmentingkan ego atau 

urusan pribadi 

Solidaritas a. Simpati terhadap orang 

sekitarnya 

b. Memecahkan masalah bersama 

Saling Menolong a. Membantu teman yang 

membutuhkan 

b. Meminjamkan barang kepada 

teman  
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No Karakter Sub Karakter Indikator 

c. Mengajari teman yang kurang 

mampu 

Kekeluargaan  a. Saling melindungi antar teman 

b. Saling berbagi  

c. Tidak memusuhi satu sama lain 

5 Integritas Kejujuran a. Mengakui kesalahan yang telah 

dibuat 

b. Sportif dalam pertandingan 

c. Tidak mengambil barang teman 

Keteladanan a. Tidak berbuat kejahatan 

b. Selalu melaksanakan tugas yang 

diberikan pelatih 

c. Aktif mengikuti kegiatan 

Kesantunan a. Menghormati yang lebih tua 

b. Saling menyayangi antar teman 

c. Berbicara menggunakan Bahasa 

yang baik 

d. Ramah dalam berperilaku 

Cinta pada 

Kebenaran 

a. Menunjukkan kebenaran 

b. Tidak membela teman yang 

salah 

c. Mencontohkan kebaikan 

 

2. Wawancara 

Wawancara atau interviu merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan 

data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif  dan 

deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam 

pertemuan tatap muka secara individual. Pada penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara pada beberapa informan diantaranya adalah kepala 

sekolah SDN Tlekung 02 Batu dan pelatih karate. Wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka karena informan dapat lebih bebas, 

luwes, dan terbuka dalam menyampaikan jawaban. Berikut kisi-kisi 

pedoman wawancara yang akan digunakan untuk penelitian. 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Wawancara Kepala Sekolah 

No Aspek Indikator 
Nomer 

Pertanyaan 

1 Kebijakan Sekolah 1. Peserta didik yang dapat 

mengikuti karate 

2. Jadwal kegiatan karate 

3. Kebijakan mengenai pelatih 

karate 

4. Kegiatan lomba karate di 

luar sekolah 

5. Sarana dan prasarana 

3,5,6,7,8,9,10,11,12 

2 Ekstrakurikuler karate 1. Alasan ekstrakurikuler 

karate diadakan 

2. Tujuan ekstrakurikuler 

karate 

3. Cara menjadi anggota 

karate  

1,2,4 

3 Nilai karakter 1. Nilai karakter yang 

ditargetkan pada karate 

2. Ketercapaian nilai karakter 

pada karate 

13,14 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Wawancara Pelatih Ekstrakurikuler Karate 

No Aspek Indikator Nomer Pertanyaan 

1 Ekstrakurikuler karate 1. Prestasi anggota karate 

2. Kendala melatih karate 

3. Perbedaan peserta didik, 

anggota karate dan bukan 

anggota 

12,13,14 

2 

 

 

 

 

 

Nilai karakter 

 

 

1. Nilai disiplin 

2. Nilai kemandirian 

3. Nilai tanggung jawab 

4. Nilai keberanian 

5. Nilai kerjasama 

6. Nilai jujur 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 

 

 

 

 

 

 

    

 

3. Angket 

Angket merupakan teknik pengumpulan data berupa daftar 

pertanyaan, yang akan dijawab oleh responden secara tertulis. Pada 
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penelitian ini angket yang digunakan adalah angket terbuka, yaitu 

responden bebas dalam menulis jawaban tanpa dibatasi oleh beberapa 

alternatif jawaban. Sehingga responden lebih bebas dalam menuliskan 

pendapat.  

Menurut Arikunto (2013:108) menyatakan bahwa: sampel adalah 

sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Apabila subjeknya kurang 

dari 100 lebih baik diambil semua. Sebaliknya jika subjek lebih dari 100 

dapat diambil antara 10-15% atau 20-25%. Berdasarkan pendapat di atas, 

pada penelitian ini semua anggota karate menjadi sampel karena jumlahnya 

kurang dari 100 yaitu 38 peserta didik. Berikut kisi-kisi pedoman angket 

yang digunakan untuk penelitian 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Wawancara Peserta Didik yang Mengikuti 

Ekstrakurikuler Karate 

No Aspek Indikator 
Nomer 

Pertanyaan 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2         

Nilai Karakter 

 

 

 

 

 

 

 

Manfaat Karate 

1. Religius  

2. Berani 

3. Tanggung jawab 

4. Jujur 

5. Disiplin 

6. Peduli  

7. Kerjasama 

8. Kerja keras 

1. Maanfaat yang di dapat 

setelah karate 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 

11,12,13,14,15 
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4. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, 

dokumen gambar maupun dokumen elektronik. Dokumen-dokumen yang 
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yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. Pada 

penelitian ini dokumentasi yang diambil adalah berupa foto-foto dan video 

proses pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karate di SDN Tlekung 02 Batu 

mulai awal hingga akhir, dan penghargaan yang pernah diraih oleh peserta 

didik karate. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis hasil wawancara yang telah dilakukan, data-data observasi dan 

dokumen atau sumber data pendukung tentang nilai-nilai karakter pada 

ekstrakurikuler karate di SDN Tlekung 02 Batu. 

Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2015 : 337-3345) 

menyebutkan bahwa terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

Dalam hal ini yang menjadi pokok dan menjadi fokus penelitian adalah 

pengembangan nilai-nilai karakter pada ekstrakurikuler karate. Dari hasil 

observasi, wawancara, dan studi dokumentasi yang telah dilakukan, maka 
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data disederhanakan (dirangkum), dianalisis dan dipilih sesuai fokus 

penelitian. 

2. Data Display/ Penyajian Data 

Setelah data reduksi maka langkah selanjutnya adalah data display 

atau penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, Flowchart dan sejenisnya. Dalam 

hal ini Miles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan lebih 

mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan kegiatan selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah diperoleh dan dipahami. Pada tahap ini peneliti 

mendeskripsikan data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Dengan demkian peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi, 

dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. 

3. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau verifikasi 

kesimpulan, yaitu proses penarikan kesimpulan terhadap hasil dari 

penyajian data yang diorganisasikan dalam bentuk kalimat singkat dan jelas. 

Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil penelitan mengenai analisis 

pengembangan nilai-nilai karakter melalui kegiatan ekstrakurikuler karate 

di SDN Tlekung 02 Batu. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi jika kesimplan tahap 
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awal didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredible.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. 

Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi. 

Teknik ini digunakan untuk mendukung kebenaran penelitian yang telah 

dilakukan. Teknik triangulasi meliputi beberapa unsur penting dalam 

mendukung keabsahan data, yaitu: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber merupakan tringulasi yang digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

dari beberapa sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui wawancara kepada 

kepala sekolah, pelatih karate dan peserta didik yang mengikuti kegiatan 

ekstrakurikuler karate di SDN Tlekung 02 Batu 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi Teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data dengan sumber yang sama. Peneliti 

melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data 

yang berbeda  yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Yaitu peneliti 

melakukan pengecekan kembali dengan cara membandingkan hasil 

pengamatan atau observasi di lapangan tentang analisis pengembangan 

nilai karakter melalui pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler karate yang ada 
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disekolah sesuai data yang diperoleh berdasarkan wawancara dengan para 

informa.    

 


