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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan 

metode studi kasus. Penelitian kualitatif dilakukan karena bermaksud untuk 

mengeksplor sebuah fenomena. Sejalan dengan pendapat Crowe, dkk (2011) 

bahwa metode studi kasus berguna untuk mengeksplorasi isu ataupun fenomena 

secara mendalam dalam konteks yang natural dengan menggunakan berbagai 

teknik pengumpulan data. Isu dan fenomena yang dimaksud adalah berkaitan 

dengan perilaku prososial, bagaimana guru sebagai pendidik membentuk perilaku 

prososial siswa di sekolah. Penelitian studi kasus terdapat tiga jenis kajian, yaitu 

studi kasus intrinsik, studi kasus instrumental, dan studi kasus kolektif (Stake, 

2005). Studi kasus intrinsik dilakukan jika peneliti ingin lebih memahami sebuah 

kasus. Studi kasus instrumental digunakan untuk meneliti suatu kasus tertentu 

agar tersaji sebuah perspektif mengenai isu atau perbaikan sebuah teori. 

Sementara itu, studi kasus kolektif merupakan pengembangan dari studi 

instrumental ke dalam beberapa kasus (White, Drew, & Hay, 2009).  

Penelitian kualitatif pelaksanaanya membutuhkan waktu yang cukup lama 

bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tetapi dapat juga cepat selesai. Hal ini 

dikarenakan penelitian kualitatif dapat dikatakan selesai jika data yang dicari 

sudah jenuh atau tidak terdapat data baru mengenai rumusan masalah penelitian 

(Suryani, 2008). Kelebihan dari studi kasus adalah dapat mengungkapkan hal-hal 

yang spesifik dan tidak hanya memberikan laporan yang bersifat faktual 

melainkan memberikan pikiran-pikiran yang berkembang dalam kasus yang 

menjadi bahan studi dan tidak dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif 

(Sarajeva, 2014). Studi kasus dipandang menjadi cara yang tepat untuk 

mengeksplorasi fenomena secara detail sehingga informasi yang diperoleh 

bermanfaat untuk menghasilkan simpulan yang dapat digunakan dalam penelitian 

selanjutnya. 
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Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dipilih karena lebih 

relevan untuk meneliti permasalahan yang hendak diteliti. Secara khusus 

penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya guru 

dalam pengembangan perilaku prososial (prosocial behavior) siswa sekolah dasar. 

Pada langkah lebih lanjut, peneliti secara langsung banyak memelajari perilaku 

guru yang bersifat dinamis terutama berhubungan dengan pengembangan perilaku 

prososial siswa di dalam kelas dan di luar kelas. Di samping itu, perilaku prososial 

siswa juga menjadi kajian dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti tidak 

melakukan tindakan (treatment) terhadap permasalahan yang dikaji. Peneliti 

hanya melakukan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk 

mengumpulkan data.  

Upaya guru untuk mengembangkan perilaku prososial (prosocial 

behavior) siswa sekolah dasar merupakan penelitian yang menitikberatkan kepada 

suatu kasus. Oleh sebab itu, peneliti menyimpulkan bahwa metode studi kasus 

tepat untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Penelitian ini merupakan studi 

kasus intrinsik karena bertujuan untuk memahami lebih dalam mengenai upaya 

guru untuk mengembangkan perilaku prososial (prosocial behavior) siswa 

sekolah dasar.  

 

B. Partisipan dan Tempat Penelitian  

1. Partisipan  

Partisipan dalam penelitian ini ialah guru kelas V dan siswa kelas V. 

Partisipan penelitian dipilih secara purposive sampling. Purposive sampling, yaitu 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Purposive sampling 

dipilih karena populasi pada penelitian yang telah diketahui dan diharapkan 

dengan penggunaannya dapat menghindari terjadinya bias pada hasil penelitian ini 

(Cohen, Manion, & Marison, 2011). Guru dijadikan sebagai subjek penelitian 

karena guru merupakan informan pangkal dalam penelitian ini, informan pangkal 

diharapkan dapat memberikan sejumlah informasi penting tentang fokus kajian 

penelitian yaitu upaya guru dalam mengembangkan perilaku prososial siswa. 
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Informan pangkal dapat juga memberikan petunjuk untuk dapat 

memberikan informasi pada pihak lain (Arcidiacono, Procentese, & Di Napoli, 

2009). Pada pengembangan lebih lanjut berbagai informasi tersebut diolah 

sehingga menjadi sebuah informasi yang saling melengkapi. Setelah dirasa jenuh, 

maka penelitian dapat dihentikan karena sudah tidak dapat memberikan informasi 

lainnya (Fetterman, 2010). Peneliti memilih siswa kelas V sebagai partisipan 

karena mengacu pada data yang diperoleh dari KPAI. Berdasarkan data KPAI, 

peneliti menyimpulkan bahwa anak yang berperilaku antisosial ialah anak dengan 

rentang usia 10-11 tahun atau sedang duduk di kelas V sekolah dasar. Anak usia 

10-11 tahun menunjukkan perilaku antisosoal seperti perilaku agresif, bullying, 

dan kekerasan lainnya. 

 

2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Assalam yang berlokasi di 

Jalan. Sasakgantung Nomor. 1-3 Kota Bandung. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil tempat di SD Assalam karena sekolah tersebut mendukung untuk 

dijadikan tempat penelitian. Sekolah tersebut memiliki beberapa program  

rutinitas dan program tahunan. Program rutinitas di antaranya program mentari 

pagi, shalat duha, shalat dzuhur berjamaah, jam makan siang, BTHQ (baca tulis 

hafal quran), dan ekstrakurikuler. Sedangkan program tahunan di antaranya 

kurban, santunan anak yatim, parenting, dan peringatan hari-hari besar.  

Mentari pagi adalah program sekolah yang dilakukan setiap hari dari jam 

07.30-08.00 WIB. Saat kegiatan mentari pagi, semua siswa berkumpul di area 

lapangan sekolah untuk mengikuti kegiatan berdoa bersama, shalawat Bersama, 

siraman rohani, dan pengumuman kegiatan harian yang didampingi oleh masing-

masing wali kelas.  

Selain mentari pagi, ada juga program shalat duha dari jam 07.30-08.00 

WIB, program ini berlaku bagi seluruh siswa dari kelas I sampai kelas VI. 

Kemudian pada pukul 12.00 WIB semua siswa diwajibkan untuk melaksanakan 

shalat dzuhur berjamaah dan berlanjut pada pukul 12.30-13.00 WIB adalah jam 

makan siang yang telah disediakan oleh pihak sekolah.  jam terakhir menjelang 
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pulang sekolah ada program BTHQ (Baca Tulis Hafalan Quran) dari jam 13.00-

14.00 WIB untuk kelas I-II dan dari jam 14.00-15.00 WIB untuk kelas III-VI. 

Pelaksanaan program ekstrakurikuler yaitu setelah pulang sekolah dari 

pukul 15.00 WIB sampai selesai. Ekstrakurikuler tersebut dilakukan seminggu 

sekali dengan hari yang berbeda sesuai jenis kegiatan yang diikuti. Jenis 

ekstrakurikuler yang ada di sekolah tersebut di antaranya marching band, pasus 

pera, taekwondo, perisai diri, renang, seni tari, seni lukis, marawis, angklung, 

futsal, tenis meja, english club, pencak silat, dan pramuka. 

Program selanjutnya adalah jumat sedekah. Program tersebut dilakukan 

secara rutin setiap hari jumat pada pagi hari oleh dua guru agama yang masuk ke 

kelas sambil membawa kotak infak. Kemudian siswa menyisihkan uang jajannya 

seminggu sekali untuk diinfakan setiap minggunya.  

Sejumlah prestasi pun pernah diraih oleh SD Assalam, yakni prestasi 

akademik dan prestasi nonakademik. Prestasi akademik di antaranya  juara I 

dokter kecil tingkat nasional, juara I olimpiade mipa tingkat Jabar dan nasional, 

juara I karya tulis tingkat nasional, juara I cerdas cermat tingkat nasional, dan 

juara I da’i cilik tingkat kota Bandung. Sedangkan prestasi non akademik yang 

pernah diraih yaitu dalam ekstrakurikuler seni lukis di antaranya, juara 1 lomba 

lukis tingkat kota Bandung Thn 2008, juara terbaik lomba menggambar toyota 

tahun 2009, dan juara 1 menggambar tk. kota Bandung, 2004 dan 2005. 

Ekstakurikuler sepak bola (futsal) di antaranya juara 1 dan 2 kejuaraan futsal 

tingkat kota Bandung th,. 2009, juara 1 kejuaran MILO 2006 tk. kota Bandung, 

dan juara 1 futsal piala WaliKota Bandung 2005 dan 2006. Ekstrakurikuler drum 

band di antaranya juara II tingkat Jawa Barat, 2005, .juara II tingkat kota 

Bandung, 2005, dan pemecahan rekor MURI bermain 5 jam non stop (17.845 

detik)tk nasional, Tahun 2006.  

Ekstrakurikuler pramuka di antaranya juara I pesta siaga tk kota Bandung, 

tahun 2004, juara lomba tingkat (LT – I), tk kec. Regol kota Bandung, tahun 2005 

dan 2006, peringkat VI pada LT – 2, tk. kota Bandung, tahun 2006. 

Ekstrakurikuler Pasuspera (paskibra) di antaranya juara III tk kota Bandung, 2007, 

juara favorit tk kota Bandung, 2008, juara umum tk kota Bandung, tahun 2005 
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dan 2006, dan juara II tk kota Bandung tahun 2005, 2006. Ekstrakurikuler seni 

musik dan vokal di antaranya juara I band cilik tk. kota  

Bandung, tahun 2005 dan 2006, juara I dan II vokal group tk. kota 

Bandung, tahun 2004 dan 2005, juara I karaoke tk kota Bandung, tahun 2004, 

2005 dan 2006, dan mengisi dibeberapa stasiun TV, seperti TVRI Banten dan 

Jawa Barat, ANTv, dan TV Chanel Bandung (tim nasyid ANNABA voice). 

Ekstrakurikuler pencak silat penampil terbaik 1 pada JAMBORE nasional 2009, 

Juara 3 pasangan ganda putra tingkat  Jawa Barat Th. 2009, juara 3 pasangan 

ganda putra tingkat kota Bandung Th. 2009, dan mengisi di berbagai kegiatan, 

baik  tingkat kota, propinsi, maupun Nasional. Ekstrakurikuler tae kwon-do 

Indonesia di antaranya .peraih perak pada Indramayu open thn 2009, juara 1 putri 

tk Kota Bandung, 2006, juara 3 putri tk propinsi Jawa Barat, januari 2007, 

mengikuti ujian tingkat kota Bandung, sebanyak 35 orang, januari 2007, dan juara 

3 putri tk kota Bandung, 2008. 

 

C. Definisi Operasional  

Perilaku prososial adalah perasaan peduli yang ditunjukkan melalui 

berbagai perilaku seperti membantu, menolong, atau kerja sama sehingga 

memberi manfaat untuk orang lain atau seseorang dalam kelompok (Dunfield & 

Kuhlmeier, 2013; Rowley, dkk., 2014). 

Mengacu pada pendapat Dunfield & Kuhlmeier (2013) dan Rowley, dkk. 

(2014) maka penulis menyimpulkan bahwa definisi operasional dari perilaku 

prososial adalah perasaan peduli yang ditunjukkan oleh siswa sekolah dasar 

dengan tujuan untuk memberi manfaat pada temannya meliputi perilaku berbagi, 

menolong, kerja sama, bertindak jujur, dan berdermawan.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian studi kasus, peneliti merupakan instrumen penelitian 

(Creswell, 2013). Oleh karena itu, peneliti harus bersikap dan berperilaku (1) 

mengkordinir pengambilan informasi dari sebjek penelitian, (2) menghindari 

perilaku dan pembicaraan yang tidak sesuai tentang kepribadian yang menjadi 



44 

 

 

Uus Kuswendi, 2017 
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN PERILAKU PROSOSIAL (PROSOCIAL BEHAVIOR) SISWA 
SEKOLAH DASAR (Studi Kasus di Kelas V SD Assalaam Kota Bandung) 
universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

subjek penelitian, (3) menghindari kompetisi dengan subjek penelitian, (4) 

bersikap jujur, (5) menjaga kerahasiaan data yang disampaikan. Dengan demikian 

diharapkan data penelitian yang terkumpul memiliki tingkat kepercayaan yang 

cukup meyakinkan (Mannay & Morgan, 2015). 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

natural setting atau kondisi yang alamiah (Jenkins, 2016). Teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi berperanserta (partisipan observation), 

wawancara mendalam (in depth interview), dan dokumentasi (documentation) 

baik yang berasal dari sumber data primer ataupun sekunder. Sumber data primer, 

yaitu peneliti mengambil data dari lapangan secara langsung. Data diambil dengan 

cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Creswell (2013) bahwa pengumpulan data dalam studi kasus menggunakan empat 

tipe data yaitu wawancara, observasi, dokumentasi, dan materi audio-visual untuk 

kolom dan bentuk spesifik dari informasi seperti siswa, administrasi untuk baris. 

Sementara itu, sumber data sekunder diambil dari teori pustaka yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian yang digunakan sebagai landasan teori dalam 

pembahasan masalah atau data diambil tidak secara langsung, misalnya melalui 

informasi dari orang lain. Berikut ini merupakan teknik pengumpulan data beserta 

instrumen dalam penelitian ini. 

Tabel 3.1 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data Instrumen Pengumpulan Data 

Observasi Catatan Lapangan 

Wawancara Pedoman wawancara 

Studi dan Analisis Dokumen Dokumentasi Foto 

 

1. Observasi  

Observasi merupakan proses pengumpulan informasi yang bersifat terbuka 

(Creswell, 2015). Observasi yang akan dilakukan pada penelitian ini adalah 

observasi partisipatif. Peneliti mengunjungi lokasi penelitian serta terlibat dalam 

kegiatan partisipan penelitian. Observasi bertujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai kejadian yang terjadi secara langsung (Howitt & Cramer, 2011).  
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Instrumen yang digunakan ketika mengobservasi adalah catatan lapangan. 

Peneliti mencatat semua kegiatan partisipan penelitian saat berada di lapangan. 

Catatan lapangan terdiri dari bagian deskriptif dan reflektif (Moeloeng, 2011). 

Bagian deskriptif berisi catatan semua peristiwa yang dicatat selengkap dan 

seobjektif mungkin sedangkan bagian reflektif berisi spekulasi, perasaan, 

masalah, ide, kesan, dan prasangka dari peneliti (Fleet, dkk., 2016). 

Kegiatan observasi yang dilakukan pada penelitian ini difokuskan kepada 

upaya guru dalam pengembangan perilaku prososial dan perilaku prososial siswa 

di sekolah. Segala perilaku yang dilakukan di sekolah oleh guru dan siswa 

khususnya berhubungan dengan perilaku prososial akan dicatat dalam catatan 

lapangan. Catatan lapangan yang digunakan peneliti ialah catatan lapangan 

pengamatan langsung (direct observation notes). Catatan ini disusun secara 

kronologis berdasarkan tempat, waktu, dan urutan kejadian (Tight, 2010). Berikut 

merupakan contoh format catatan lapangan. 

Tabel 3.2 

Format Catatan Lapangan 

Hari/Tanggal : 

Waktu            : 

Tempat           : 

Catatan           : 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

Tabel 3.3 

Pedoman Observasi Perilaku Prososial Siswa 

No. Aspek Kode Indikator 

1. 

Berbagi (Sharing)  
Kesediaan untuk berbagi 

pikiran dan perasaan 

dengan orang lain dalam 

PP.BR 

1. Berbagi perasaan dengan teman 

2. Bertukar pikiran dengan teman 
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suasana suka maupun duka 

2. 

Menolong (Helping) 

Kesediaan memberikan 

bantuan atau pertolongan 

kepada orang lain yang 

sedang mengalami 

kesulitan, baik berupa 

moril maupun materil 

PP.MN 

1. Siswa membantu teman yang 

kesulitan 

2. Siswa melerai teman yang 

bertengkar 

3. Siswa meminjamkan barang 

miliknya kepada teman 

 

3. 

Kerjasama (Cooperation) 

Kesediaan untuk bekerja 

sama dengan orang lain 

demi tercapainya suatu 

tujuan 

PP.KJ 

1. Siswa mengerjakan tugas secara 

bersama-sama 

2. Siswa berbagi peran dalam 

mengerjakan tugas 

4. 

Bertindak Jujur 

(Honesty) 

Kesediaan untuk 

melakukan sesuatu seperti 

apa adanya, tidak berbuat 

curang terhadap orang lain 

PP.BJ 

1. Siswa mengakui kesalahannya 

2. Siswa berbicara apa adanya 

3. Siswa mengembalikan benda 

yang bukan haknya. 

 

5. 

Berdermawan (Donating) 

Kesediaan untuk 

memberikan secara 

sukarela sebagian barang 

miliknya kepada orang 

yang membutuhkan 

PP.BD 

1. Siswa menyisihkan sebagian 

uangnya untuk temannya yang 

membutuhkan  

2. Siswa memberikan sebagian 

makanannya kepada teman 

yang memerlukan 

 

Tabel 3.4 

Pedoman Observasi Upaya Guru dalam Mengembangkan  

Perilaku Prososial Siswa 

No Aspek Kode Indikator 

1. 
Pemberian 

Motivasi 
UP.PM 

1. Guru mendorong siswa untuk melakukan 

perilaku prososial 

2. Guru memberi reward baik yang bersifat 

materil ataupun immaterial kepada siswa 

yang berprilku prososial. 

3. Guru menegur dan menasehati siswa yang 

berprilaku antisosial 

4. Guru memberi sanksi kepada siswa yang 

berperilaku anti sosial 

3. Modelling UP.MD 

1. Guru menayangkan video pembelajaran 

tentang perilaku prososial. 

2. Guru memberikan contoh perilaku prososial 

kepada siswa, baik di dalam ucapan maupun 

perbuatan. 
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4. 

Penegakkan 

Tata Tertib 

Sekolah 

UP.PTS 

1. Guru mensosialisasikan tata tertib  

2. Guru melaksanakan tata tertib sekolah yang 

tepat, konsekuen, dan diawasi   

5. Aksi Sosial UP.AS 

1. Guru mengajak siswa menyisihkan sebagian 

uangnya untuk sumbangan sosial. 

2. Guru mengajak siswa berkunjung ke panti 

asuhan untuk berbagi kebahagiaan. 

 

2.Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara lebih mendalam terkait perilaku prososial dan 

upaya guru dalam mengembangkan perilaku prososial. Dalam penelitian 

kualitatif, wawancara terjadi ketika peneliti menanyakan berbagai pertanyaan 

yang bersifat terbuka (Creswell, 2015). Wawancara terbuka dilakukan dalam 

penelitian kualitatif agar para subjek penelitian mengetahui bahwa ia sedang 

diwawancarai dan memahami maksud serta tujuan peneliti. Pertanyaan-

pertanyaan yang akan ditanyakan berkaitan dengan pengalaman dan pendapat dari 

subjek penelitian yang disesuaikan dengan fakta di lapangan. Seperti halnya yang 

disebutkan Gibson, dkk. (2014) bahwa terdapat enam jenis pertanyaan yang 

berhubungan satu sama lain, yaitu pertanyaan yang berhubungan dengan 

pengalaman, pertanyaan yang berhubungan dengan pendapat, pertanyaan yang 

berhubungan dengan perasaan, pertanyaan mengenai pengetahuan, pertanyaan 

yang berhubungan dengan indera, dan pertanyaan yang berhubungan dengan latar 

belakang atau demografi.  

Sanjaya (2013) mengemukakan bahwa secara umum wawancara dibagi 

menjadi dua macam yang terdiri dari wawancara terstruktur (structure interview) 

dan wawancara tidak terstruktur (unstructured interview). Wawancara terstruktur 

dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti, sedangkan wawancara tidak terstruktur 

merupakan wawancara yang dilakukan apabila terdapat jawaban yang 

berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak terlepas dari 

permasalahan penelitian. 
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Penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan wawancara tak 

berstruktur (unstructured interview). Meskipun pedoman wawancara telah dibuat, 

tetapi hal tersebut digunakan sebagai garis-garis besar permasalahan yang akan 

ditanyakan. Wawancara akan berkembang lebih lanjut di luar pertanyaan-

pertanyaan yang telah disiapkan, terutama ketika menemukan jawaban dari 

informan yang perlu ditindaklanjuti lebih mendalam. Namun, hal tersebut tetap 

mengacu pada permasalahan dan fokus penelitian yang sedang diteliti. 

Wawancara dilakukan pada subjek penelitian yang akan ditetapkan yang terdiri 

dari guru kelas V dan siswa kelas V. 

Materi yang digali dalam wawancara adalah segala hal yang berkaitan 

dengan upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan perilaku prososial 

siswa kelas V SD Assalam Bandung. Berkaitan dengan perilaku prososial siswa, 

wawancara dikembangkan untuk menggali upaya pengembangan terhadap aspek-

aspek perilaku prososial yang dikembangkan oleh guru dalam kegiatan 

pembelajaran di kelas maupun di luar kelas yang meliputi aspek perilaku berbagi 

(sharing), kerjasama (cooperating), menolong (helping), bertindak jujur 

(honesty), dan berdermawan (donating) serta rela berkorban.  

 

3. Studi dan Analisis Dokumen 

Studi dan analisis dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang 

melengkapi informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, dengan 

cara menelusuri, mempelajari dan mendalami berbagai dokumen yang bersifat 

permanen dan tercatat agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

Dokumen yang akan dianalisis dalam penelitian ini adalah tata tertib sekolah/kelas 

dan dokumentasi foto kegiatan yang dilaksanakan di sekolah. Foto dapat menjadi 

salah satu bukti yang otentik. Foto menghasilkan data deskriptif. Penggunaan foto 

untuk melengkapi sumber data memiliki manfaat namun perlu diberikan catatan 

khusus mengenai keadaan yang terjadi dalam foto tersebut (Moleong, 2011, 

hlm.161). 

 

E. Teknik Validasi Data 



49 

 

 

Uus Kuswendi, 2017 
UPAYA GURU DALAM MENGEMBANGKAN PERILAKU PROSOSIAL (PROSOCIAL BEHAVIOR) SISWA 
SEKOLAH DASAR (Studi Kasus di Kelas V SD Assalaam Kota Bandung) 
universitas Pendidikan Indonesia repository.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

Dalam menilai tingkat kreadibilitas setiap informasi yang diperoleh dalam 

penelitian, maka informasi serta setiap potongan data yang ada perlu mendapatkan 

sebuah pembenaran dari sumber informasi maupun sumber lain yang dapat 

menguatkan hasil penelitian. Lincoln dan Guba (1985, hlm. 120) menjelaskan tiga 

teknik yang dapat dilakukan dalam menguji tingkat keterpercayaan temuan, yaitu 

(a) memperpanjang waktu tinggal bersama subjek penelitian, (b) observasi yang 

lebih tekun, (c) menguji secara triangulasi. 

Peneliti melaksanakan beberapa kegiatan validasi data untuk mendapatkan 

keabsahan data hasil temuan yang ada. Berikut ini merupakan kegiatan validasi 

data peneliti. 

a. Kegiatan pertama diawali menkonfirmasi ulang data yang diperoleh kepada 

sumber data. Informasi yang terkumpul dalam catatan lapangan lewat 

wawancara dan observasi dikonfirmasi secara langsung kepada responden 

untuk memperoleh pembenaran juga koreksi atau kritik yang menjamin 

keabsahan informasi yang didapatkan. Kegiatan ini biasa disebut juga dengan 

membercheck. Kegiatan membercheck merupakan kegiatan yang tidak dapat 

diabaikan dalam proses penelitian kualitatif, karena merupakan langkah 

pengecekan ulang data yang telah diperoleh peneliti dari sumber data. 

b. Ketika menemukan data yang kurang jelas, peneliti melakukan perpanjangan 

peneliti kembali ke lapangan. Dalam kegiatan ini dilakukan kembali beberapa 

teknik pengumpulan data seperti wawancara dan observasi baik pada sumber 

data yang pernah ditemui ataupun sumber data baru. Dengan melakukan 

perpanjangan penelitian, hubungan peneliti dengan narasumber semakin 

terbentuk, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang 

disembunyikan lagi. 

c. Data yang terkumpul kemudia diuji keabsahannya dengan teknik triangulasi, 

yaitu dengan mencari dukungan data lain yang sebanding sehingga 

memudahkan peneliti dalam proses interpretasi data. 

d. Teknik pemeriksaan keabsahan data lainnya yang dipergunakan peneliti 

adalah expert opinion. Teknik ini dilakukan dengan mengkonsultasikan hasil 

temuan/ penelitian atau meminta nasehat kepada para ahli. Dalam hal ini 
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peneliti mengkonsultasikan hasil temuan kepada pembimbing I yaitu Prof. Dr. 

H. Disman, M.S. dan pembimbing II yaitu Dr. M. Solehuddin, M.Pd., MA. 

Pembimbing secara seksama memeriksa semua tahapan penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti. Selain itu, pembimbing juga membimbing dalam 

perbaikan, modifikasi atau penghalusan terhadap hasil penelitian. Bimbingan 

dari pakar tersebut diharapkan mampu meningkatkan derajat kepercayaan 

sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan teknik thematic analysis atau analisis tematik. Naughton dan Hughes 

(2009) menyatakan bahwa analisis tematik merupakan teknik analisis data yang 

dilakukan dengan cara melihat dan menemukan tema-tema dan kategori yang 

diperoleh dalam data yang telah dikodekan terlebih dahulu. Tahapan analisis data 

dalam penelitian ini yaitu (a) menyiapkan data mentah; (b) melakukan pengodean 

(coding); (c) klasifikasi kode; (d) penafsiran data; (e) penyajian data (Creswell, 

2013). 

Proses pengodean (coding) dimulai dengan mengelompokkan data teks 

atau visual menjadi kategori informasi yang lebih kecil, mencari bukti untuk kode 

tersebut dari berbagai database yang digunakan dalam studi kemudian 

memberikan label pada kode tersebut. Setelah tahap pengodean kemudian tahap 

klasifikasi, yaitu memilah teks atau informasi kualitatif dan mencari kategori, 

tema, atau dimensi informasi. Sebagai bentuk analisis populer, klasifikasi dimulai 

dengan mengidentifikasi tema umum. Tema umum dalam penelitian kualitatif 

merupakan satuan informasi yang luas dan tersusun dari beberapa kode yang 

dikelompokkan untuk membentuk ide umum. Setelah informasi yang diperoleh 

dikelompokkan berdasarkan tema kemudian peneliti menyaring informasi tersebut 

ke dalam tema yang lebih sempit (indikator) (Neuman, 2014).  

Tahap selanjutnya yaitu menafsirkan data yang telah terklasifikasi ke 

dalam tema. Penafsiran dalam penelitian kualitatif adalah keluar dari kode dan 

tema menuju makna yang lebih luas dari data. Hal ini merupakan proses yang 
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dimulai dari pengembangan kode, pembentukan tema berdasarkan kode, dan 

disusul dengan pengorganisasian tema menjadi satuan asbtraksi yang lebih luas 

untuk memaknai data. Hasil penafsiran dalam penelitian kemudian dihubungkan 

dengan literatur atau hasil temuan sebelumnya (Creswell, 2015).  

 

Tahap terakhir dalam analisis data yaitu menyajikan atau 

memvisualisasikan data. Penyajian data dapat dilakukan melalui gambar, bagan, 

ilustrasi yang disertai deskripsi atau hanya melalui deksripsi. Setelah melakukan 

penyajian data, peneliti dapat menghubungkan hasil penelitian terhadap 

pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk 

mengidentifikasi jawaban atas pertanyaan penelitian. Apabila pertanyaan 

penelitian tidak terjawab maka peneliti berhak mengganti pertanyaan penelitian 

sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. Sebagai upaya mencegah 

ketidaksinkronan pertanyaan penelitian dan hasil penelitian maka peneliti 

kualitatif harus memahami makna fenomena sentral. Fenomena sentral merupakan 

konsep sentral yang dilakukan peneliti sebagi pedoman agar hanya fokus dalam 

satu konsep penelitian sehingga peneliti dapat mengkaji secara utuh fenomena 

yang hendak dieksplorasi (Creswell, 2015). 

 

G. Isu Etik 

Pada bagian ini peneliti  akan menguraikan tentang pertimbangan peneliti 

terhadap potensi dampak dari penelitian terhadap partisipan, terutama karena 

penelitian ini melibatkan siswa dan guru. Beberapa prosedur etis yang dilakukan 

oleh peneliti didasarkan pada pernyataan Creswell (2013) adalah sebagai berikut. 

1. Prosedur Etis dalam Penentuan Masalah Penelitian 

Penentuan masalah dalam sebuah penelitian harus diidentifikasi dari segi 

pentingnya penelitian dan manfaat yang dapat diberikan pada subjek penelitian, 

bukan hanya menguntungkan peneliti saja. Berdasarkan hal tersebut, melalui 

beberapa pertimbangan maka masalah yang diambil dalam penelitian ini yaitu 

terkait upaya guru dalam mengembangkan perilaku prososial (prosocial behavior) 
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siswa sekolah dasar. Penelitian ini tidak hanya ditujukan untuk kepentingan 

penelitian saja, namun dapat diaplikasikan oleh guru di sekolah dasar. 

2. Prosedur Etis  dalam menentukan Tujuan Penelitian dan Rumusan Masalah 

Penentuan tujuan penelitian dan rumusan masalah, peneliti perlu 

menjelaskan tujuan penelitian kepada para subjek penelitian. Dalam hal ini, 

peneliti menyampaikan terlebih dahulu kepada partisipan dan pihak sekolah 

terkait dengan tujuan penelitian yang peneliti lakukan. Peneliti menyampaikan 

tujuan dari dilakukannya penelitian ini. 

3. Prosedur Etis dalam Pengumpulan Data  

Beberapa prosedur etis yang dilakukan oleh peneliti ketika melakukan 

proses pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

a. Persetujuan dari Partisipan 

Persetujuan dari partisipan merupakan hal mutlak yang harus dilakukan 

oleh seorang peneliti ketika akan melaksanakan suatu penelitian (Creswell, 2013). 

peneliti meminta izin kepada kepala sekolah dan guru kelas V di SD Assalaam, 

untuk melakukan penelitian disekolah tersebut. 

b. Respek pada Lokasi yang Diteliti  

Pada saat peneliti melakukan penelitian dan mengambil data, peneliti 

sejauh mungkin tidak terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Peneliti 

mengobservasi dari jauh dan mengambil dokumentasi dari jauh pula agar proses 

pembelajaran tidak terganggu. Waktu pengambilan data disesuaikan dengan pihak 

sekolah dan ketersediaan waktu guru. 

c. Kehati-hatian dalam Pengumpulan Data Melalui Wawancara 

Creswell (2013) menyatakan bahwa proses wawancara dalam sebuah 

penelitian kealitatif sudah dipandang sebagai penelitian moral, sehingga peneliti 

harus lebih berhati-hati ketika melakukan proses wawancara. Peneliti dalam hal 

ini menghindari pertanyaan-pertanyaan yang sensitive yang dapat menyinggung 

perasaan subjek. Peneliti lebih menekankan proses wawancara untuk memperoleh 

data terkait dengan gaya mengajar dan pengalaman yang dialami oleh subjek.  
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