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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Ditinjau dari permasalahan di atas maka pendekatan penelitian yang 

digunakan dalam penelitian yang berjudul “Manajemen Sekolah Adiwiyata 

dalam Membentuk Karakter Peduli Lingkungan pada Peserta Didik MTsN 1 

Trenggalek” yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll.
49

 

Pendekatan kualitatif prosedur penelitian yang menghasilkan data 

dimana data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata tertulis, atau lisan 

dan perilaku yang dapat diamati. Selain itu penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll. 

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang 

objektif, faktual, akurat, dan sitematis mengenai masalah dalam penelitian. 

Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya yaitu manusia. Karena 

peneliti menjadi kunci utama, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan 

pengetahuan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, 

dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. Sedangkan jenis 

                                                           
49 Lexy Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif 
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penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Koentjoroningrat penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala-gejala, atau 

kelompok tertentu untuk melakukan hubungan frekuensi adanya hubungan 

tertentu antara suatu gejala yang ada di masyarakat.
50

 

B. Kehadiran  Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib hadir di lapangan. Peneliti 

merupakan instrumen penelitian pertama (the instrument of choice in 

naturalistic inquiry is the human) yang memang harus  hadir sendiri di 

lapangan secara langsung guna mengumpulkan data. Peneliti bertindak 

sebagai instrumen sekaligus  pengumpul data karena instrumen utama (key 

person) dalam penelitian kualitatif adalah manusia.
 

Alat utama dalam 

penelitian ini adalah manusia (human tools), artinya penelitian ini 

melibatkan penelitinya sendiri sebagai instrumen, dengan memperhatikan 

kemampuan peneliti dalam hal bertanya, melacak, mengamati, memahami 

dan mengabstraksikan sebagai alat penting yang tidak dapat diganti dengan 

cara lain. 

Dalam penelitian ini peneliti datang langsung ke lokasi penelitian yaitu  

MTsN 1 Trenggalek. Peneliti akan datang ke lokasi untuk melakukan  

wawancara, observasi dan pengambilan data di lapangan. Untuk itu, 

kehadiran peneliti sangat diperlukan guna mendapatkan data yang 

komprehensif dan utuh. 

                                                           
50 Koentjoroningrat, Metodologi Penelitian Masyarakat, (Jakarta:Gramedia, 1985), hal. 

32 
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C. Lokasi Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti memilih lokasi di MTsN 1 Trenggalek 

yang berada di barat Taman Makam Pahlawan Desa Karangsoko, 

Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. 

Alasan peneliti memilih penelitian disini karena perkembangan sekolah 

yang baik dari tahun ke tahun, termasuk sekolah favorit, dan representatif 

dengan masalah yang ingin peneliti teliti. Sekolah tersebut memiliki 

jumlah peserta didik terbanyak tingkat SMP/MTs seKabupaten 

Trenggalek, memiliki lingkungan sekolah yang asri, rindang, nyaman, 

serta kondusif. Dan yang terpenting bahwa MTsN 1 Trenggalek memiliki 

pengelolaan program adiwiyata yang baik dalam membentuk karakter 

peduli lingkungan pada peserta didik. Terbukti dengan penghargaan dan 

perlombaan yang diperoleh baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi 

diantaranya yaitu sebagai juara II perlombaan mading 3D dengan 

mengangkat tema “Reuse, Reduce & Recycle Plastic Waste” yang 

diadakan oleh Jawa Pos, Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan 

tingkat kabupaten,  juara II Sekolah Sehat Provinsi Jawa Timur, dan pada 

tahun 2019 ditetapkan sebagai sekolah Adiwiyata oleh Gubernur Jawa 

Timur. 

D. Data dan Sumber Data 

Data adalah  informasi berupa fakta yang diperoleh melalui 

pengamatan atau penelitian di lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka 

memahami sebuah fenomena atau untuk mendukung dan memperkuat teori. 
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Sedangkan sumber data terbagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan 

sumber data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber-sumber primer, 

yakni informasi dari tangan pertama atau narasumber. Data primer 

dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian 

mengenai manajemen sekolah adiwiyata dalam membentuk karakter 

peduli lingkungan pada peserta didik.  Dalam penelitian ini sumber data 

primer didapatkan melalui wawancara dari  kepala madrasah (Bapak 

Widodo Styadi), pembina adiwiyata (Bapak Budi Waluyo), waka humas 

(Bapak Danang), guru (Ibu Windi), pelaksana kegiatan ekstrakurikuler 

(Ibu Nunung).  

2. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu sumber data yang didapatkan secara tidak 

langsung atau melalui pihak lain. Dalam penelitian ini sumber data 

sekunder yaitu berupa dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan 

manajemen sekolah adiwiyata di MTsN 1 Trenggalek seperti visi dan 

misi madrasah, pedoman sekolah adiwiyata, kegiatan adiwiyata, RPP 

atau perangkat pembelajaran, SK (Pengurus Adiwiyata), daftar prestasi 

peserta didik. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematik untuk 

memperoleh data. Data yang terkumpul digunakan sebagai bahan analisis. 
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Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi 

partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 

1. Observasi partisipatif (participant observation) 

  Observasi partisipatif merupakan teknik berpartisipasi dalam 

memperoleh bahan-bahan atau data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan dan mendengarkan langsung secermat mungkin baik itu yang 

dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan 

berpartisipasi dalam aktivitas mereka.
51

 Peneliti terjun dan terlibat 

langsung ke lapangan dengan bertindak sebagai pengamat yang turut aktif 

di lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan. Adapun yang 

diperlukan peneliti dalam melakukan observasi partisipatif yaitu panduan 

observasi, perekam suara, catatan lapangan (field notes), kamera sebagai 

dokumentasi yang digunakan untuk mengabadikan momen yang relevan 

dengan penelitian. Dengan teknik pengumpulan data seperti ini maka data 

yang didapatkan peneliti akan lebih akurat dan lengkap. Peneliti 

mengamati terlaksananya kegiatan adiwiyata seperti lomba kebersihan 

kelas yang telah direncanakan sebelumnya, peneliti juga mengamati 

pelaksana kegiatan ekstrakurikuler memberikan arahan dan sosialisasi 

kepada peserta didik di ruang UKS. Peneliti mengamati pembina 

adiwiyata yang sedang melakukan pengawasan dan memberikan arahan 

kepada peserta didik terkait kegiatan adiwiyata. 

2. Wawancara mendalam (indept interview) 

                                                           
51Rulam Ahmadi, Memahami Metode Penelitian Kualitatif, (Malang: Universitas Negeri 

Malang, 2005), hal. 117 



65 
 

 

 Wawancara mendalam (indept interview) yaitu suatu teknik 

pengumpulan data yang digali dari sumber data yang langsung melalui 

percakapan atau tanya jawab terbuka untuk memperoleh data atau 

informasi secara jelas dari informan dengan menggunakan pertanyaan-

pertanyaan yang sudah disiapkan oleh peneliti.
52

 Adapun percakapan yang 

dimaksud dalam wawancara mendalam yang dilakukan peneliti dengan 

informan kunci (key informant) tidak hanya sekedar menjawab pertanyaan 

dan mengetes dugaan-dugaan yang muncul atau angan-angan, melainkan 

suatu percakapan yang mendalam untuk mendalami pengalaman dan 

makna dari pengalaman tersebut. Dengan ini peneliti akan mengetahui 

informasi secara detail, orisinil, dan akurat, yang mana informasi tersebut 

tidak bisa ditemukan atau diperoleh melalui observasi partisipatif 

(participant observation). Teknik wawancara mendalam ini menggunakan 

wawancara tidak terstruktur sehingga dilakukan tanpa menyusun suatu 

daftar pertanyaan yang ketat atau bisa dikatakan pertanyaan-pertanyaan 

diajukan secara bebas sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara 

mendalam. Sumber yang akan diwawancarai oleh peneliti diantaranya 

yaitu: 

a. Kepala Madrasah (Bapak Widodo Styadi) 

b. Pembina Program Adiwiyata (Bapak Budi Waluyo) 

c. Waka Humas (Bapak Danang) 

d. Guru (Ibu Windi) 

                                                           
52Ibid, hal. 71 
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e. Pelaksana Kegiatan Ekstrakurikuler (Ibu Nunung) 

3. Dokumentasi 

 Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan dari lembaga yang akan diteliti. Metode 

dokumentasi sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara. 

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk dijadikan alat 

pengumpul data dari sumber bahan tertulis yang terdiri dari dokumen-

dokumen yang relevan dengan penelitiannya.
53

 Seperti foto kegiatan 

perencanaan sekolah adiwiyata, pelaksanaan sekolah adiwiyata seperti 

kegiatan yang mendukung program adiwiyata, sarana dan prasarana yang 

sesuai dengan standar sekolah adiwiyata seperti taman, green house, bank 

sampah, tempat composting, kolam, taman obat-obatan, satwa dll. 

F. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data adalah upaya mengolah data menjadi informasi, 

sehingga karakteristik atau sifat-sifat data tersebut dapat dengan mudah 

dipahami dan dimanfaatkan untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan 

dengan kegiatan penelitian. Dengan demikian, teknik analisis data dapat 

diartikan sebagai cara melaksanakan analisis terhadap data, dengan tujuan 

mengolah data tersebut menjadi informasi. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif merupakan kegiatan yang dilakukan setelah peneliti selesai 

mengumpulkan data yang diperoleh dari hasil wawancara. catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lainnya.  

                                                           
53Agus Zaenul Fitri, Nik Haryanti, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Malang: Madani 

Media, 2020), hal. 116 
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Dalam penelitian ini analisis yang digunakan yaitu analisis data model 

Miles, Huberman, dan Saldana, yaitu analisis data dalam penelitian kualitatif 

yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus selama 

kegiatan penelitian. Berikut langkah-langkah analisis data menurut Miles, 

Huberman, dan Saldana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 3.1 Komponen dalam analisis data: model interaktif oleh 

Miles, Huberman, dan Saldana (2014)
54

 

1. Data Condensation (kondensasi data) 

Kondensasi data mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, 

fokus, menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang 

terdapat pada catatan lapangan, transkrip wawancara, dokumen 

maupun data empiris yang telah didapatkan. Data kualitatif tersebut 

dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, atau uraian 

menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Kondensasi data juga 

dapat diartikan sebagai bentuk analisis data yang bertujuan untuk 

mempertajam, memilah, memfokuskan, membuang, dan mengatur 

                                                           
54 Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana J, Qualitative Data Analysis, A Methods 

Sourcebook, Edition 3, (United States of America: SAGE Publication, 2014) 
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data sedemikian rupahingga didapatkan kesimpulan. Dalam 

penelitian ini peneliti melakukan kondensasi data terkait dengan 

manajemen sekolah adiwiyata dalam membentuk karakter peduli 

lingkungan pada peserta didik MTsN 1 Trenggalek.  

2. Display Data (penyajian data) 

Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola 

yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data dalam 

penelitian ini bertujuan untuk menemukan suatu makna dari data-

data yang telah diperoleh. Penyajian data dalam penelitian kualitatif 

disajikan dalam bentuk teks naratif, lalu disusun dalam bentuk yang 

mudah dipahami. Dalam penelitian ini bentuk teks naratif mengenai 

manajemen sekolah adiwiyata dalam membentuk karakter peduli 

lingkungan pada peserta didik MTsN 1 Trenggalek.  

3. Drawing and Verifying Conclusion (pengambilan kesimpulan) 

Setelah penyajian data, langkah selanjutnya yaitu penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah apabila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Jika kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal 

didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.  
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G. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data merupakan suatu teknik yang digunakan 

untuk menguji validitas data agar penelitian yang telah dilaksanakan dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  Pengujian terhadap kredibilitas data 

dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi, peer reviewing dan 

perpanjangan pengamatan. 

1. Triangulasi 

a. Triangulasi sumber, triangulasi ini dilakukan dengan cara 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari informan yang satu dengan yang 

lainnya. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan pengecekan data 

melalui wawancara dengan kepala sekolah/madrasah, waka 

kurikulum, waka humas, pembina adiwiyata, guru, dan pelaksana 

kegiatan ekstrakurikuler. Peneliti juga melakukan observasi dan 

dokumentasi  sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. 

b. Triangulasi teknik, triangulasi teknik ini digunakan untuk menguji 

kreabilitas data dengan cara mengecek data dengan teknik berbeda. 

Seperti teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dapat 

mendukung informasi yang diperoleh. 

2. Peer Reviewing (diskusi teman sejawat) 

  Reviewing akan dilakukan dengan cara mendiskusikan data yang 

telah terkumpul dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan dan 
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keahlian yang relevan, dan dengan beberapa kolega yang telah bersedia 

untuk dimintai pertimbangan dan diskusi.
55

 

3. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti menggunakan perpanjangan pengamatan dalam 

pengecekan keabsahan data. Perpanjangan pengamatan merupakan 

perpanjangan waktu dalam penelitian. Peneliti kembali ke lapangan 

untuk melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang 

pernah ditemui sebelumnya. Dengan ini hubungan peneliti dengan 

narasumber akan semakin dekat dan terbuka. 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

 Pada penelitian ini, tahapan dalam penelitian dibagi menjadi tiga 

tahapan, diantaranya yaitu: 

1. Tahap pra-lapangan 

Pada tahap ini peneliti menentukan serangkaian tindakan 

yang akan dilakukan yaitu mengajukan judul kepada ketua jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam, kemudian melakukan observasi awal 

untuk membuat proposal penelitian yang judulnya telah disetujui, 

selanjutnya melaksanakan ujian seminar proposal. Setelah itu 

mengajukan surat izin penelitian.  

2. Tahap pelaksanaan 

Surat izin penelitian dimasukkan ke lembaga yang dituju 

yakni MTsN 1 Trenggalek. Setelah mendapat izin dan menerima 

                                                           
55Agus Zainul Fitri, Nik Haryanti, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Malang: Madani 

Media, 2020), hal. 123-124  
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surat balasan peneliti kemudian mempersiapkan diri untuk 

melakukan penelitian, menggali informasi dan data sebanyak-

banyaknya. Sebelum itu peneliti menjalin keakraban dengan 

informan agar terjalin keakraban sehingga informan lebih terbuka 

dan tidak ada informasi yang disembunyikan. Kemudian peneliti 

melakukan penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang 

relevan dengan fokus penelitian. 

3. Tahap analisis data  

  Setelah peneliti mendapatkan informasi dan data secara 

terinci dan mendalam, sehingga data tersebut dapat dipahami dan 

dipertanggungjawabkan kemudian peneliti melakukan analisis data 

dengan teknik analisis data yang telah dipaparkan di atas. Dalam hal 

ini adalah analisis data mengenai manajemen sekolah adiwiyata 

dalam membentuk karakter peduli lingkungan pada peserta didik 

MTsN 1 Trenggalek. 

4. Tahap pelaporan 

Tahap pelaporan menjadi tahapan paling akhir dalam sebuah 

penelitian. Tahap ini dilakukan dengan membuat laporan tertulis dari 

hasil penelitian yang telah dilakukan. Setelah itu peneliti konsultasi 

dengan dosen pembimbing untuk memperoleh arahan dan masukan 

sebagai perbaikan sehingga dapat menyempurnakan hasil penelitian.  


