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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan kegiatan penanaman 

pendidikan karakter peduli lingkungan pada kelas IV melalui kegiatan Friday 

Gymnastic di SD Muhammadiyah 08 Dau. Sesuai dengan fokus penelitian 

tersebut, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

digunakan karena untuk menganalisis kegiatan yang sudah terjadi. Penelitian 

dilakukan dengan cara natural, melihat langsung subjek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. 

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif. Dalam 

hal ini pelaksanaan penelitian dan kajiannya didasarkan pada proses pencarian 

data secara lengkap, dengan tujuan untuk memaparkan hasil analisis secara 

deskriptif dan tidak menggunakan angka. Penelitian dilakukan untuk 

mendeskripsikan fakta yang ada di lapangan sesuai dengan keadaan nyata di SD 

Muhammadiyah 08 Dau yang berkaitan dengan pendidikan karakter peduli 

lingkungan melalui kegiatan Friday Gymnastic. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti hadir di lapangan untuk mengobservasi, melakukan pengumpulan 

data, dan mendeskripsikan data yang diperoleh mengenai pendidikan karakter 

peduli lingkungan  pada  kelas IV  melalui kegiatan Friday Gymnastic.  Peneliti 

hanya bertindak sebagai observer dan mendeskripsikan hasil data.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di SD Muhammadiyah 08 Dau yang beralamat 

di Jl. Margo Basuki No. 48, Dau Kab. Malang. Penelitian berfokus pada kelas IV 

yang terdiri dari kelas IV-A, IV-B, dan IV-C. Penelitian dilaksanakan pada bulan 

Mei 2019. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini peneliti mendapatkan data melalui dua 

sumber data, yaitu sumber data primer dan sekunder. 

1. Sumber data sekunder 

Data sekunder pada penelitian diperoleh melalui wawancara dengan 

narasumber dan melakukan observasi kegiatan Friday Gymnastic secara 

langsung, dan data tersebut akan dicatat secara tertulis. Narasumber pada 

wawancara penelitian ini diantaranya :  Kepala sekolah,  guru wali kelas, 

dan siswa kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Sumber data primer 

Data primer diperoleh melalui dokumentasi foto-foto maupun video saat 

melakukan wawancara, observasi dan segala kegiatan yang berkaitan 

dengan penelitian. Sumber data primer dilakukan untuk memperkuat 

sumber data sekunder agar menjadi data yang akurat. 
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E. Instrumen Penelitian 

Peneliti menggunakan lembar wawancara dan pedoman observasi 

sebagai instrumen. Peneliti menjalankan peran sebagai observer untuk 

mendapatkan sumber data yang akurat yang kemudian didokumentasikan 

melalui foto dan catatan lapang. Selain itu,  peneliti  juga  menggunakan 

pedoman wawancara dan pedoman observasi. Penelitian ini mengacu pada nilai 

pendidikan karakter peduli lingkungan pada kelas IV di SD Muhammadiyah 08 

Dau. Peneliti menyusun kisi-kisi instrumen penelitian dalam bentuk tabel 

sebagai untukmempermudah jalannya penelitian di lapangan. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi digunakan sesuai dengan rumusan masalah ketika 

peneliti melakukan observasi tentang pendidikan karakter peduli lingkungan 

melalui kegiatan Friday Gymnastic pada kelas IV SD Muhammadiyah 08 Dau. 

Kisi-kisi pedoman observasi awal disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini : 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi 

No. Aspek Indikator 

1. Sarana dan Prasarana a. Kondisi lingkungan sekolah 

b. Visi dan misi sekolah 

c. Tersedia tempat sampah dan tempat mencuci 

tangan 

d. Slogan dan motivasi tentang peduli lingkungan 

e. Kamar mandi dan air yang bersih 

2. Pelaksanaan Friday Gymnastic a. Siswa senang mengikuti kegiatan 

b. Guru koordinator mampu mengondisikan siswa 

c. Kegiatan rutin dilaksanakan setiap satu minggu 

sekali 

d. Siswa mendapatkan manfaat terbiasa menjaga 

lingkungan 

e. Seluruh warga sekolah mengikuti kegiatan 

3. Nilai Karakter Peduli Lingkungan a. Siswa lebih peduli terhadap lingkungan 

b. Siswa terbiasa menjaga kebersihan diri dan 

lingkungan  

c. Terbiasa memisahkan sampah organik dan 

anorganik 

 

Kisi-kisi tersebut digunakan sebagai acuan saat melakukan observasi agar 

sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pedoman observasi ini juga 

akan memudahkan peneliti untuk mengamati hal-hal yang dapat melengkapi 

data penelitian.  

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dari narasumber, pada 

penelitian ini narasumbernya adalah  kepala sekolah,  guru koordinator, guru 

wali kelas IV, siswa kelas IV dan orangtua wali. Kisi-kisi pedoman wawancara 

disajikan dalam tabel dibawah ini : 
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Tabel 3.2 kisi-kisi wawancara untuk Kepala Sekolah 

Aspek Indikator Butir Soal 

Keadaan sekolah 1. Visi, misi dan tujuan SD 

Muhammadiyah 08 Dau. 

2. Penanaman pendidikan karakter 

peduli lingkungan di SD 

Muhammadiyah 08 Dau 

3. Sarana dan prasarana sekolah  

1, 2, 4 

Kegiatan Friday Gymnastic 1. Bentuk kegiatan Friday gymnastic 

2. Alasan diadakan kegiatan Friday 

gymnastic 

3. Keunggulan kegiatan Friday 

gymnastic 

4. Manfaat kegiatan tersebut bagi 

siswa dan sekolah 

5. Tujuan adanya kegiatan 

6. Dukungan dari orangtua dalam 

pelaksanaan kegiatan 

7. Kendala dalam pelaksanaan 

kegiatan 

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

Karakter Peduli Lingkungan 1. Penanaman pendidikan karakter 

peduli lingkungan 

2. Kendala dalam penanaman 

karakter peduli lingkungan 

2, 10 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi wawancara dengan Guru Koordinator 

Aspek Indikator Butir Soal 

Kegiatan Friday Gymnastic 1. Latar belakang pelaksanaan 

kegiatan 

2. Kesesuaian kegiatan dengan visi dan 

misi sekolah 

3. Pelaksanaan kegiatan Friday 

gymnastic 

4. Bentuk kegiatan 

5. Manfaat kegiatan bagi siswa dan 

sekolah 

6. Waktu pelaksanaan kegiatan 

7. Persiapan pelaksanaan kegiatan 

8. Kendala dalam pelaksanaan 

9. Upaya guru mengatasi kendala 

10. Keaktifan siswa dalam kegiatan 

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

9, 10, 11, 14 

Karakter Peduli Lingkungan 1. Penanaman karakter peduli 

lingkungan 

2. Perubahan sikap siswa terhadap 

lingkungan 

12, 13, 15 

 

 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi wawancara dengan Siswa 

Aspek Indikator Butir Soal 

Kegiatan Friday Gymnastic 1. Perasaan ketika mengikuti kegiatan 

2. Manfaat kegiatan 

3. Kesulitan dalam pelaksanaan 

kegiatan 

1, 2, 3, 4 

Karakter Peduli Lingkungan 1. Sikap menjaga lingkungan 5 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi wawancara dengan Orangtua 

Aspek Indikator  Butir Soal 

Kegiatan Friday Gymnastic 1. Manfaat kegiatan bagi 

siswa di rumah 

2. Manfaat kegiatan bagi 

orangtua 

3. Dukungan orangtua pada 

kegiatan 

1, 3, 4 

Karakter Peduli Lingkungan 1. Sikap siswa setelah adanya 

kegiatan 

2. Kepedulian siswa terhadap 

lingkungan di rumah 

2, 5 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupak dokumen-

dokumen yang memperkuat sebagai bukti. Dokumentasi pada penelitian ini 

berupa foto dan video pelaksanaan kegiatan Friday Gymnasti. Foto dan video 

dijadikan dokumentasi diambil mulai dari awal dan sampai akhir termasuk 

bagian penting di dalam kegiatan. 

 

F. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian pada penelitian ini ada beberapa tahap. Pertama, tahap 

perencanaan yaitu: melakukan observasi untuk mengenal dan mengetahui kondisi 

di sekolah dasar dan pengajuan judul berdasarkan latar belakang masalaha yang 

diperoleh setelah melakukan observasi. Kedua, tahap pengumpulan data yaitu 

peneliti membuat lembar observasi, dan lembar wawancara dengan narasumber 

kemudian melakukan dokumentasi. Ketiga, tahap analisis hasil, pada tahap ini 
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dilakukan dengan cara menganalisis hasil dari instrument penelitian. Keempat, 

tahap laporan hasil penelitian berdasarkan data-data yang diperoleh ketika peneliti 

melakukan  penelitian  dalam  bentuk  skripsi.  Prosedur   penelitian   yang  

dilakukan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1 Prosedur penelitian 

 

G. Analisis Data 

Analisis data dilakukan untuk menganalisis hasil wawancara yang telah 

dilakukan, data-data hasil observasi dan dokumen atau sumber data pendukung 

tentang pendidikan karakter peduli lingkungan kelas IV melalui kegiatan Friday 

Gymnastic di SD Muhammadiyah 08 Dau. 

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

bahwa terdapat tiga macam kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu: 

Tahap 

Perencanaan 

1. Melakukan Observasi dan wawancara awal di 

sekolah 

2. Membuat latar belakang masalah 

3. Membuat instrumen penelitian 

Tahap 

Pengumpulan 

data 

1. Pengisian lembar observasi 

2. Melakukan wawancara dengan narasumber 

3. Dokumentasi 

Tahap 

analisis data 

1. Menganalisis hasil instrumen penelitian 

2. Menyimpulkan hasil penelitian 

Tahap Akhir Membuat laporan hasil penelitian 
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1. Reduksi Data 

Reduksi berarti merangkum, menyimpulkan hal-hal yang menjadi 

pokok pikiran, fokus pada hal-hal yang penting, mencari tema dan 

membuang yang tidak perlu. Dari data hasil observasi, wawancara, dan 

dokumentasi yang telah dilakukan, maka data akan dirangkum, dianalisis 

dan dipilih sesuai fokus penelitian. Dengan demikian, data yang direduksi 

akan memberikan gambaran yang jelas dan tentunya akan mempermudah 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data yang diperlukan selanjutnya. 

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dapat menggunakan uraian singkat, bagan, 

dan sejenisnya. Tetapi pada penelitian ini  penyajian data  menggunakan 

teks yang bersifat naratif. Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh 

melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi. Dengan demikian, 

peneliti dapat mengetahui apa yang terjadi, dan merencanakan tahap 

selanjutnya.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi, 

yang merupakan proses penarikan kesimpulan terhadap  hasil  dari 

penyajian data dalam bentuk kalimat singkat dan jelas. Penarikan 

kesimpulan ini merupakan hasil penelitan mengenai analisis pendidikan 

karakter peduli lingkungan pada kelas IV SD  Muhammadiyah 08 Dau.  
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Pada penelitian kualitatif, hasil dari kesimpulan berisi temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan triangulasi. Teknik ini 

digunakan untuk mendukung kebenaran dari penelitian yang telah dilakukan. 

Teknik triangulasi memiliki beberapa unsur penting dalam mendukung 

keabsahan data, diantaranya : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan 

cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi 

sumber dilakukan dengan  cara mengecek  data  hasil wawancara di sekolah 

dan hasil wawancara dengan orangtua wali sebagai perbandingan. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik pada penelitian dilakukan dengan cara pengecekan hasil 

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yaitu observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  Peneliti  melakukan pengecekan  kembali 

dengan cara membandingkan hasil pengamatan atau observasi di lapangan. 

 


