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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

 Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

Deskriptif, yang mana dalam pengerjaannya menggunakan teknik wawancara, 

observasi, serta dokumentasi. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati dari orang-orang itu sendiri.  

  Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bertujuan untuk 

membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta. 

Pada penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan 

informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti. Jenis 

penelitian ini dijabarkan berupa data deskriptif, artinya data yang dikumpulkan 

berupa gambaran mengenai kegiatan di lapangan tentang kegiatan 

ekstrakurikuler tari dalam membentuk karakter siswa. 

  Teknik penelitian yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Wawancara merupakan proses komunikasi yang bertujuan untuk 

menggali informasi dari narasumber. Maka untuk melakukan penelitian perlu 

dilakukan pengolahan kemampuan menggali informasi yang detail. Sedangkan 

observasi perlu dibuatnya blangko format observasi sebagai pedoman 

observasi. Yang terakhir yaitu dokumentasi, adalah segala dokumen, foto, 

laporan, hasil rapat, apapun yang dapat membantu proses penelitian, terutama 

tentang kegiatan ekstrakurikuler tari dalam membentuk karakter siswa di SDN 

Pamotan 06 Kabupaten Malang. 
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  Alasan menggunakan metode kualitatif yaitu agar dapat menyelidiki 

objek penelitian sesuai dengan latar alamiah yang ada. Penelitian ini 

menjelaskan terhadap suatu data yang diperoleh dari lapangan serta 

menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan, yang sesuai dengan kenyataan 

yang ada di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang yang berkaitan dengan 

ekstrakurikuler dalam membentuk karakter siswa. 

3.2  KEHADIRAN PENELITI 

  Penelitian ini dilakukan dan berperan sebagai instrumen utama, 

selain itu sebagai pengumpul data berupa data observasi, wawancara dan 

dokumentasi karena peneliti menjadi segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, 

penganalisis data, penafsir, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor dari hasil 

penelitiannya. Dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan subjek 

penelitian, jadi dalam penelitian ini kedudukannya adalah sebagai isntrumen 

sekaligus pengumpul data. 

3.3  TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

  Objek penelitian dalam skripsi ini adalah SDN Pamotan 06 yang 

beralamat di Jl. Hasyim Ashari Dusun Sumber Ayu Desa Pamotan Dampit 

Kabupaten Malang. Lokasi ini menarik untuk diteliti karena sekolah tersebut 

telah menerapkan ekstrakurikuler tari dimana kegiatan tersebut sangat 

membantu guru dalam membentuk karakter siswa menjadi lebih baik. Di SDN 

Pamotan 06 pada setiap hari Jumat dilaksanakan ekstrakurikuler tari, 

ekstrakurikuler tersebut dimulai pada pukul 13.00 s/d 15.00 dan tari yang 

diajarkan adalah Tari Tradisional seperti Tari Remo dan Tari Topeng 

Malangan. 
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3.4  SUBJEK PENELITIAN 

 Subjek yang digunakan dalam penelitian adalah guru kelas, guru 

pembina serta siswa/peserta didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler 

mulai kelas 1 s/d 6 SDN Pamotan 06 dengan jumlah subjek penelitian yang 

berjumlah 50 siswa. 

3.5  DATA DAN SUMBER DATA 

 Data yang penulis ambil berupa data primer yang mana data primer 

adalah data yang penulis ambil secara langsung melalui proses observasi 

langsung melihat kegiatan belajar mengajar dan wawancara di lapangan. 

Sumber data tersebut akan dicatat secara tertulis atau foto dokumentasi. 

Penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah foto-foto dokumentasi 

selama penelitian berlangsung, arsip data sekolah seperti RPP, dll, dan 

perangkat kedisiplinan. Sumber data ini akan lebih memperkuat data primer 

agar data yang diperoleh menjadi valid. 

3.6  TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Menurut Ghony & Almanshur, (2012) pengumpulan data dalam 

penelitian merupakan hal yang esensial. Pengumpulan data penelitian kualitatif 

bukanlah pengumpulan data melalui instrumen seperti halnya penelitian 

kuantitatif dimana instrumennya dibuat untuk mengukur variable-variable 

penelitian, tetapi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif instrumen 

utama adalah peneliti sendiri untuk mencari data dengan berinteraksi secara 

simbolik dengan informan atau subjek yang diteliti. 

Menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, 

observasi, dan dokumentasi, yang dideskripsikan sebagai berikut : 
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1. Wawancara (interview) merupakan kegiatan tanya jawab secara 

langsung yang dilakukan oleh pewancara dan narasumber untuk 

mendapatkan suatu informasi tertentu yang diharapkan oleh pewancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini, yang menjadi informan yaitu guru, 

kepala sekolah dan pembina ekstrakurikuler seni tari SDN Pamotan 06 

Kabupaten Malang, wawancara yang dilakukan yaitu untuk mengetahui 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler seni tari serta masalah yang 

dihadapi dalam pelaksanaan tersebut sehingga dari wawancara bisa 

mencari solusi untuk mengatasi. Wawancara ini bertujuan untuk 

memperoleh informasi mengenai kegiatan ekstrakurikuler seni tari, 

serta solusi terhadap kendla yang muncul dalam pelaksanaan 

pembentukan  karakter melalui ekstrakurikuler seni tari di SDN 

Pamotan 06 Kabupaten Malang. 

2. Observasi (observation) atau pengamatan merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan 

terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Pada penelitian ini 

melakukan pengamatan masalah/kendala yang dialami oleh pembina 

seni tari dan peserta didik dalam pembentukan karakter. Pengamatan 

dilakukan langsung diluar kelas pada saat kegiatan ekstrakurikuler 

sedang berlangsung. Tujuan observasi ini yaitu untuk mengetahui 

secara langsung kondisi proses pembentukan karakter melalui kegiatan 

seni tari. 

3. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian. Dokumen bisa 

berupa tulisan, gambar, atau karya-karya yang bisa dijadikan sebagai 
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dokumen. Pada penelitian ini diambil dokumen berupa gambar proses 

pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler. 

3.7  INSTRUMEN 

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam analisa penelitian 

ini adalah Teks Wawancara yang mana ditujukan kepada Guru kelas dan 

Pelatih Ekstrakurikuler. Wawancara ini berisi tentang Ekstrakurikuler Tari 

yang dapat membentuk karakter. Selain itu terdapat lembar Observasi yang 

mana didalamnya terdapat instrumen yang digunakan dalam bentuk Checklist 

dari tiap variabel yang diteliti. Indikator ini di isi berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti terhadap pola kegiatan siswa yang ada di lapangan. 

(Kuswanto, KlikBelajar.com, 2011) 

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti sendiri. 

Untuk itu maka akan dibuat kisi-kisi instrumen sebagai bahan acuan 

pertanyaan yang akan dinyatakan kepada responden melalui teknik wawancara. 

Berikut adalah kisi-kisi instrumen penelitian: 

 

Tabel 3.1  Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

No. Masalah Indikator Keterangan 

1. Pembentukan 

karakter 

melalui 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

seni tari 

a. Pelaksanaan sebelum kegiatan 

ekstrakurikuler seni tari  

b. Semangat siswa mengikuti 

pelaksanaan  kegiatan seni tari 

c. Peran dan keikutsertaan guru 

dalam kegiatan seni tari 

d. Pembentukan karakter dalam 

kegiatan seni tari 

 

2. Karakter yang 

terbentuk dari 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

a. Karakter siswa dalam 

mengikuti kegiatan 

b. Karakter yang muncul dalam 
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seni tari. kegiatan 

3. 

 

1.  

Kendala 

pembentukan 

karakter 

melalui 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

seni tari 

a. Kendala yang sering terjadi 

dalam kegiatan seni tari 

b. Pendapat guru tentang sarana 

dan prasarana 

c. Pendapat guru tentang siswa 

yang sulit dikendalikan 

 

4. 

2.  

Solusi untuk 

mengatasi 

kendala dalam 

pelaksanaan 

kegiatan 

ekstrakurikuler 

seni tari 

a. Pendapat guru untuk mengatasi 

kendala yang terjadi 

b. Harapan guru ke depan tentang 

pembentukan karakter siswa 

 

 

3.8  PROSEDUR PENELITIAN 

Prosedur penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara 

terstruktur dan terencana saat kegiatan berlangsung. Prosedur penelitian yang 

dilakukan bersifat kualitatif, artinya pada saat pelaksanaan penelitian dapat 

terjadi perubahan rencana apabila tidak sesuai dengan yang ada di lapangan. 

Tahapan dalam penelitian ini meliputi :  

1. Persiapan 

 Persiapan dilakukan oleh peneliti untuk merancang penelitian 

yang akan dilakukan, kemudian melakukan pertemuan dengan 

narasumber untuk meminta izin melakukan penelitian di SDN 

Pamotan 06 Kabupaten Malang. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan penelitian yang dilakukan sesuai rencana sebagai berikut: 
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a. Observasi 

 Pelaksanaan penelitian pertama yang dilakukan adalah 

observasi ke objek penelitian, yaitu SDN Pamotan 06 Kabupaten 

Malang. Kegiatan observasi bertujuan untuk mendapatkan 

gambaran tentang sikap siswa dalam mengikuti Ekstrakurikuler 

Tari 

b. Wawancara  

 Pelaksanaan penelitian yang selanjutnya melakukan 

wawancara pada narasumber yaitu Guru kelas dan Pelatih 

Ekstrakurikuler Tari di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang. 

Wawancara ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana cara 

kepala sekolah dan guru serta pelatih Tari untuk membentuk 

karakter melalui Ekstrakurikuler Tari. 

c. Dokumentasi  

 Pelaksanaan dokumentasi ini dilakukan dalam bentuk fisik 

yang nantinya digunakan sebagai bahan laporan dalam penelitian. 

Dokumen tersebut berupa foto, video, serta dokumen-dokumen 

yang diperlukan. Dokumentasi ini dilakukan saat observasi, data 

tersebut mencakup semua data secara tertulis maupun tak tertulis 

(foto atau video). Dan pada dokumentasi pada wawancara 

mencakup video, foto, dokumen, dan catatan-catatan yang didapat 

pada saat wawancara. Hasil kegiatan pengambilan dokumentasi 

adalah video tentang wawancara pada Kepala Sekolah tentang 

kebijakan Kepala Sekolah dalam membentuk karakter peserta didik 

melalui kegiatan Ekstrakurikuler Tari dan foto-foto tentang 
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kegiatan peserta didik pada saat pelaksanaan kegiatan 

Ekstrakurikuler Tari. 

3.9  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis hasil penelitian yang berupa dokumen atau sumber data 

pendukung tentang pelaksanaan pembelajaran ekstrakurikuler seni tari. Miles 

dan Huberman (dalam Guanawan, 2013: 210) mengemukakan bahwa ada tiga 

tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif, 

ketiga data tersebut yaitu reduksi data (data reduction), paparan data (data 

display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verifying).  

Menurut Bogdan dan Biklen (Gunawan, 2013) pengumpulan data 

adalah proses pencarian data yang berkaitan dengan penelitian yang sedang 

diteliti. Selanjutnya menurut Gunawan (2013). Sejumlah peneliti kualitatif 

mengumpulkan data sebanyak dan selama mungkin, lalu menganalisanya 

setelah itu. Cara tersebut kurang tepat, karena banyak situasi atau konteks yang 

tidak terekam, sehingga berbagai hal yang terkait dapat berubah menjadi 

fragmen – fragmen yang tak berarti. Sehingga pada saat pengumpulan data, 

peneliti menggumpulkan data sebanyak-banyaknya berupa dokumen-dokumen, 

hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

a. Reduksi Data (Data Reducation) 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum untuk memilih dan 

memfokuskan pada hal-hal pokok yang penting kemudian mencari tema dan 

polanya (Sugiyono dalam Gunawan, 2013). Data yang sudah direduksi dapat 
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memmpermudah atau memperjelas pengumpulan data. Reduksi data ini sendiri 

dimulai dengan mempelajari seluruh data yang telah telah dikumpulkan guna  

untuk menetapkan terlebih dahulu dalam fokus penelitiannya, sehingga hal ini 

akan mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data-data yang sekirinya 

akan diperlukan dalam mengumpulkan data selanjutnya, kemudian data yang 

sudah terkumpul tersebut dianalisis dan dirangkum sesuai dengan fokus 

penelitian, maka selanjut peneliti dapat melakukan reduksi data.  

b. Paparan Data 

Pengujian data yang disusun secara singkat, jelas dan terperinci namun 

menyeluruh akan memadukan dalam memahami gambaran – gambaran terhadap 

aspek-aspek yang diteliti. Penyajian data selanjutnya, disajikan dalam bentuk 

uraian atau laporan sesuai dengan data hasil penelitian yang dilakukan. 

Penyajian data ini dengan cara memadukan data yang diperoleh baik dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

c. Kesimpulan (verivication) 

Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian berdasarkan hasil 

analisis data yang telah dilakukan penarikan kesimpulan berpedoman pada 

kajian penelitian yang disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 

(Gunawan, 2013). Penarikan kesimpulan ini dilakukan secara terus menerus 

selama berada di lapangan kemudian kesimpulan dilakukan pada saat mengolah 

data atau menganalisis data dari hasil observasi. Penarikan kesimpulan ini 

merupakan hasil penelitian mengenai kegiatan ekstrakurikuler seni tari dalam 

membentuk karakter di SDN Pamotan 06 Kabupaten Malang. 
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3.10  KEABSAHAN DATA 

 Penelitian kualitatif keabsahan data sangat penting, karena melalui 

keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai, 

sehingga dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi teknik dengan 

tiga teknik pengumpulan data. Menurut (Sugiono, 2015) triangulasi teknik 

merupakan uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, data yang diperoleh melalui 

wawancara, lalu dicek dengan observasi dan domunentasi. Dalam hal ini, 

ditetapkan dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut 

menghasilkan data yang berbeda maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut 

kepada sumber data yang bersangkutan, untuk memastikan data yang 

sebenarnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Triangulasi dengan tiga teknik pengumpulan data  

 

Gambar tersebut menunjukkan bagaimana menggali informasi dari 

mengenai pelaksanaan dalam Ekstrakurikuler Seni Tari dengan teknik 

wawancara, kemudian kebenaran data dicek dengan teknik wawancara, 

kemudian kebenaran dicek dengan studi dokumentasi, dan teknik observasi. 

Apabila ditemukan data berbeda, maka perlu dilakukan diskusi lebih lanjut 

wawancara 

Dokumen 

Observasi 
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kepada sumber yang bersangkutan untuk memastikan mana yang dianggap 

benar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


