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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk memaparkan dan memberikan gambaran mengenai kondisi subjek. 

Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang 

mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan permasalahan yang akan 

di bahas. Menurut Sugiyono (2015) pendekatan kualitatif adalah metode yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu 

objek penelitian meliputi data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan 

yang berlaku umum.  

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini merupakan instrumen utama 

dalam pelaksanaan penelitian dan juga sekaligus sebagai pengumpulan data 

sehingga kehadiran peneliti sangat di perlu kan. Dalam penelitian ini peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci sekaligus perencana, pengumpul dan 

penganalisa data yang berupa hasil laporan dari penelitiannya sendiri. 

Penelitian yang dilakukan selama dilokasi adalah melakukan observasi, 

wawancara kepada pihak yang terlibat dan kegiatan dokumen yang 

mendukung dalam penelitian ini. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Lowokwaru 3 Malang yang beralamat 

di Jln. Sarangan No. 1 Lowokwaru, Kota Malang Jawa Timur. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan pada bulan april tahun ajaran 2019 pada saat 

pelaksanaan kegiatan komunitas peduli lingkungan.
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D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer 

dan data sekunder.Data primer merupakan data yang di ambil secara 

langsung, melalui kegiatan wawancara dengan kepala sekolah dan orang tua 

siswa SDN Lowokwaru 3 Malang. Kegiatan wawancara melibatkan pihak 

sekolah dan orang tua siswa sebagai informan utama dalam PPK berbasis 

komunitas peduli lingkungan. Sedangkan data sekunder di peroleh secara 

tidak langsung melalui kegiatan observasi dan dokumen. Data dokumen dapat 

berupa foto kegiatan daur ulang, jum’at bersih, gotong royong dan literatur 

lainnya yang mendukung objek kajian untuk melengkapi data yang dibutuh 

kan dalam penelitian terkait PPK berbasis komunitas seperti daftar hadir 

sosialisasi, paguyuban dan surat pernyataan orang tua. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan datayang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan observasi, wawancara serta analisa dokumen-dokumen. 

1. Observasi 

Metode observasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis, yang diawali dengan kegiatan pengamatan dan 

pencatatan atas kegiatan yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam 

latar yang telah diteliti. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana 

perencanaan dan pelaksanaan PPK berbasis komunitas melalui program 

peduli lingkungan yang ada di SDN Lowokwaru 3 Malang. 
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2. Wawancara 

Metode wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang 

ditujukan kepada beberapa pihak yang terlibat untuk memperoleh 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Penelitian wawancara ini 

dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan orang tua terkait perencanaan,  

pelaksanaan dan pendekatan yang digunakan dalam PPK berbasis 

komunitas melalui program peduli lingkungan yang ada di SDN 

Lowokwaru 3 Malang. 

3. Dokumen 

Metode dokumen dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat 

bukti bahwa telah melakukan penelitian. Dokumen berisikan kumpulan 

data sekolah yang berupa arsip dapat berupa surat-surat, jadwal harian 

atau mingguan, program kegiatan komunitas dan sebagainya. Dokumen 

dilakukan selama kegiatan penelitian yang berkaitan dengan kegiatan 

observasi dan wawancara, dokumen yang dilakukan berupa pengambilan 

gambar.Pengambilan gambar dilakukan pada saat siswa melakukan 

kegiatan daur ulang dan jum’at bersih. 

F. Instrumen Penelitian 

Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman dokumen.  

1. Pedoman observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan sebagai 

panduan dalam penelitian terkait PPK berbasis komunitas peduli 

lingkungan di SDN Lowokwaru 3 Malang. Untuk memudahkan 
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melakukan observasi sebaiknya terlebih dahulu untuk menyusun kisi-kisi 

pedoman observasi. Pedoman observasi ditujukan kepada yang terlibat 

dalam perencanaan dan pelaksanaan PPK berbasis komunitas melalui 

program peduli lingkungan yang ada di SDN Lowokwaru 3 Malang. 

Adapun kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1 Perencanaan a) Menyusun jadwal harian dan mingguan 

b) Membentuk komunitas 

c) Menyusun peraturan komunitas 

d) Menyusun kegiatan komunitas 

2 Pelaksanaan a) Nilai karakter gotong royong 

Subnilai : menghargai kerja sama, tolong 

menolong dan solidaritas. 

 

 

2. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur, yang mana dalam pelaksanaan pengumpulan 

data yang ada dilapangan, dengan alasan jenis wawancara ini tergolong in- 

dept interview dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan 

dengan wawancara terstruktur. Pedoman wawancara juga memerlukan kisi- 

kisi pedoman terlebih dahulu yang bertujuan untuk menemukan permasalahan 

secara lebih terbuka, sehingga dapat menambah pertanyaan diluar pedoman 

wawancara untuk mengungkapkan pendapat dan ide – ide dari responden. 

Sumber informasi dalam wawancara ini adalah kepala sekolah, guru kelas dan 

orangtua siswa di SDN Lowokwaru 3 Malang. Adapun kisi-kisi pedoman 

wawancara sebagai berikut : 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancarakepala sekolah dan guru 

No. Aspek yang diamati Indikator Jumlah 

Item 

Butir 

No. 

1 Perencanaan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Penerapan PPK 

b) Persiapan PPK 

c) Program Komunitas 

d) Peraturan PPK 

 

5 

 

1,2, 3, 4 

& 5 

  e)    

2 Pelaksanaan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Kesesuaian pelaksanaan PPK 

b) Cara pelaksanaan PPK 

c) Program pelaksanaan PPK 

d) Bentuk pelaksanaan PPK 

e) Penerapan pelaksanaan PPK 

f) Karakter yang muncul dari 

pelaksanaan PPK 

7 6,7,8,9, 

10, 11 & 

12 

3 Pendekatan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Pendekatan yang digunakan 

dalam PPK 

b) Bentuk pendekatan keteladanan 

yang di terap dalam PPK 

c) Bentuk pendekatan 

pemberdayaan dan kebudayaan 

yang diterapkan dalam PPK 

 

3 

 

13, 14 & 

15 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman wawancara orang tua 

No. Aspek yang diamati Indikator Jumlah 

Item 

Butir 

No. 

 1 Perencanaan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Penerapan PPK 

b) Persiapan PPK 

c) Program Komunitas 

d) Peraturan PPK 

4 1,2, 3 

& 4 

     
2 Pelaksanaan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Kesesuaian pelaksanaan PPK 

b) Cara pelaksanaan PPK 

c) Program pelaksanaan PPK 

d) Bentuk pelaksanaan PPK 

e) Penerapan pelaksanaan PPK 

f) Karakter yang muncul dari 

pelaksanaan PPK 

7 5, 

6,7,8,9, 

10 & 

11 

     
3 Pendekatan PPK 

berbasis komunitas 

melalui peduli 

lingkungan 

a) Pendekatan yang digunakan dalam 

PPK 

b) Bentuk pendekatan keteladanan 

yang di terap dalam PPK 

c) Bentuk pendekatan pemberdayaan 

dan kebudayaan yang diterapkan 

dalam PPK 

1 12 
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3. Pedoman dokumen 

Pedoman dokumen dilakukan kan untuk memperkuat bukti bahwa telah 

melakukan penelitian yaitu dengan cara mendokumentasikan hasil observasi 

pada saat pelaksanaan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan di SDN 

Lowokwaru 3 Malang, dan dokumen pada saat melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah,guru kelas dan orang tua. Dokumen dapat berupa arsip, foto, 

program kegiatan komunitas dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah 

penelitian. Adapun kisi-kisi pedoman dokumen sebagai berikut : 

Tabel 3.4 Kisi-kisi dokumentasi 

No. Aspek yang diamati Indikator Jenis Dokumen 

1 Program komunitas a) Daur ulang Foto 

  b) Kegiatan jum’at 

bersih 

Foto 

 

c) Kegiatan siswa Foto 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perencanaan 

Dalam penelitian ini perencanaan yang dilakukan adalah dengan 

menentukan tempat penelitian terlebih dahulu, meminta izin kepada 

kepala sekolah dari tempat penelitian yang sudah ditentukan. Menyusun 

instrumen penelitian dan pedoman pedoman penelitian, kemudian 

melakukan konsultasi perencanaan penelitian dengan pihak sekolah dan 

pembimbing penelitian. 

2. Pelaksanaan 

Melakukan wawancara dengan sekolah dan orang tua terkait 

perencanaan, pelaksanaan dan pendekatan PPK berbasis komunitas 
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dengan menggunakan pedoman wawancara, melakukan observasi pada 

saat pelaksaan PPK berbasis komunitaspeduli lingkungan dengan 

menggunakan pedoman observasi, mengambil dokumen berupa foto pada 

saat pelaksanaan penelitian dan yang terakhir mengumpulkan data yang 

dibutuhkan sebagai bahan untuk menjawab rumusan masalah dalam 

penelitian. 

3. Penyajian Data 

Sugiyono (2016: 249) mengatakan bahwa di dalam melakukan 

penyajian data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

flowchart, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Peneliti menyajikan 

data pemahaman kepala sekolah, guru dan orang tua tentang PPK 

berbasis komunitas peduli lingkungan meliputi, perencanaan PPK 

berbasis komunitas peduli lingkungan, perlaksanaan PPK berbasis 

komunitas peduli lingkungan dan pendekatan yang digunakan dalam 

melaksanakan PPK berbasis komunitas peduli lingkungan. Dalam 

penelitian ini data tersebut disajikan secara deskriptif. 

4. Penulisan Laporan 

Menyajikan data hasil penelitian dengan membuat kesimpulan 

yang jelas dan sistematis disesuaikan dengan rumusan masalah, yang 

terakhir melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk diberikan 

arahan dan perbaikan dalam penyusunan laporan penelitian. 

H. Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini data diperoleh dari berbagai macam 
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sumber, dengan menggunakan teknik analisis pengumpulan data yang 

bermacam-macam (triangulasi sumber dan triangulasi teknik).  

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan data. 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di ambil dari hasil kegiatan observasi, 

wawancara dan dokumen. Pengumpulan data dapat diambil dari kegiatan 

komunitas yang ada disekolah, baik dari hasil wawancara dengan kepala 

sekolah, guru dan orang tua siswa. Pengumpulan data dapat berupa 

jadwal kegiatan komunitas, daftar hadir sosialisasi, program komunitas 

dan seperti daur ulang dan jumat bersih. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data menurut Sugiyono (2016:247) berarti merangkum, 

milih dan memilah hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, 

mencari tema dan pola serta membuang yang tidak perlu. Setelah 

kegiatan pengumpulan data, langkah selanjutnya memilih data sesuai 

kategori masing-masing supaya lebih rinci dan mudah diolah. Data 

berupa pemahaman pihak yang terlibat dalam komunitas terkait dengan 

perencanaan, pelaksanaan dan pendekatan-pendekatan yang digunakan 

dalam PPK berbasis komunitas. Data yang diperoleh tersebut merupakan 

data yang masih kompleks. 

Setelah itu langkah selanjut nya dilakukan reduksi data dengan cara 

mengambil pokok yang penting, serta membuang data yang tidak 

diperlukan. Misalnya pada saat wawancara dengan kepala sekolah dan
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orang tua siswa terdapat jawaban yang kurang sesuai dengan apa yang 

diharapkan seperti dalam pedoman wawancara, maka jawaban tersebut 

tidak dipakai. Kemudian jika terdapat jawaban yang dirasa sesuai namun 

terlalu luas maka di ambil inti dari jawaban tersebut.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data pada penelitian ini dapat berupa pemahaman pihak 

yang terlibat terkait dengan perancanaan, pelaksanaan dan pendekatan-

pendekatan yang digunakan dalam PPK berbasis komunitas. Dalam 

penelitian ini data tersebut di sajikan dengan deskriptif. 

4. Kesimpulan Data 

Kesimpulan data sering disebut dengan tahapan verifikasi. Tahapan 

ini merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Data-data mengenai 

perenacanaan PPK berbasis komunitas, pelaksanaan PPK berbasis 

komunitas dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam PPK 

berbasis komunitas yang telah dikemukakan pada tahap penyajian data 

diinterpretasikan kemudian dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan cara triangulasi untuk memeriksa data. 

Cara triangulasi dianggap tepat dan sesuai dengan penelitian yang dilakukan. 

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan verifikasi dari penemuan yang 

menggunakan berbagai sumber informan dan berbagai metode pengumpulan 

data. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 
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sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber informan yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Teknik metode ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumen.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


