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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

diakarenakan dalam penelitian ini dibutuhkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat dipahami. Menurut 

(Sukmadinata, 2013:60) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun 

kelompok. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. Menurut 

(Sukmadinata, 2013:72) penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang 

paling dasar. Ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun 

rekayasa manusia. Penelitian ini dirancang untuk mendeskripsikan suatu fakta 

yang terjadi di lapangan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya yaitu di SDN 

Junrejo 01 Batu yaitu tentang analisis pelaksanaan budaya religius dalam 

membentuk karakter siswa. Sehingga data yang dihasilkan dari penelitian ini 

berupa data deskriptif yaitu data dalam bentuk kata-kata. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti disini sebagai instrument sekaligus pengumpul data, oleh karena 

itu kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Peneliti menyiapkan 

pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini yang disesuaikan dengan pokok 



29 

 

 
 

permasalahan dalam penelitian ini. Pokok permasalahan ini dapat berkembang 

sehingga peneliti menemukan informasi lain yang berhubungan dengan pokok 

permasalahan tersebut selama wawancara berlangsung, dalam penelitian ini 

pengumpul menggunakan wawancara semi terstruktur dimana tujuan dari jenis ini 

untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana pihak yang diajak 

wawancara dimintai pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh informan.  

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Junrejo 01 yang 

bertempat di Jl. Hasanudin kecamatan Junrejo kota Batu. Waktu penelitian 

dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2016/2017. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas IV berjumlah 10 siswa, 

kelas V berjumlah 10 siswa, kelas VI berjumlah 5 siswa, guru agama yang 

berjumlah 1 orang dan guru kelas bejumlah 3 orang, dengan jumlah keseluruhan 

29 subjek. 

E. Data dan Sumber Data 

Pada metode ini peneliti mengkategorikan ke dalam dua jenis, yaitu data 

primer dan data sekunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-

kata yang diucapakan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh 

subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek penelitian (informan) 

yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, notulen rapat, 
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SMS, dan lain-lain), film, rekaman video, benda-benda dan lain-lain yang dapat 

memperkaya data primer. 

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk 

memperoleh informasi dari subjek. Sumber data primer dalam penelitian ini 

adalah subjek penelitian yaitu guru agama dan siswa kelas IV, V, dan VI dengan 

melakukan observasi tentang kegiatan yang dilakukan oleh subjek dan melakukan 

wawancara dengan subyek mengenai pelaksanaan budaya religius dalam 

membentuk karakter siswa di SDN junrejo 01 Batu. 

Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumentasi yang dimiliki oleh SDN 

Junrejo 01 Batu. Data tersebut digunakan sebagai penguat data primer agar lebih 

akurat atau dapat memperkaya data primer. Data dari sekolah berupa profil 

sekolah yang memuat visi misi sekolah, tujuan sekolah, RPP, silabus, dan sumber 

data lainya yang dapat digunakan untuk menabah reverensi. 

Data sekunder merupakan data yang digunakan untuk mendukung data 

yang telah diperoleh dari data primer. Data sekunder dalam penelitian ini adalah 

data yang digunakan untuk mendukung data yang telah diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi 

resmi dari sekolah yang berupa program sekolah, silabus, rpp dan foto, sedangkan 

dokumentasi pribadi dari peneliti yaitu foto-foto kegiatan subyek dan catatan 

lapangan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian yang di lakukan oleh penulis adalah penelitian lapangan (field 

research) yang menggambarkan sesuatu hal sesuai dengan aslinya. Untuk 
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memperoleh data-data lapangan ini penulis menggunakan teknik pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipan karena peneliti tidak ikut dalam kegiatan, kegiatan yang dilakukan 

peneliti hanya mengamati, mencatat, dan membuat kesimpulan tentang apa yang 

dilakukan oleh narasumber mengenai pelaksanaan nilai religius dalam pendidikan 

karakter. Berdasarkan dalam segi instrumentasi yang digunakan, penelitian ini 

menggunakan observasi terstruktur karena peneliti sudah membuat rancangan 

terlebih dahulu secara sistematis tentang apa yang akan diamati, siapa yang 

menjadi informan, kapan pelaksanaannya, bagaimana metodenya, dan di mana 

lokasinya yang terangkum dalam pedoman observasi. Pedoman observasi dibuat 

agar pengamatan terfokus dan tidak keluar dari kontek yang akan diteliti yaitu 

tentang pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SDN 

Junrejo 01 Batu. Pedoman observasi dikembangkan dari kajian teori dengan 

menggunakan indikator pengintegrasiaan pendidikan karakter. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang di lakukan dengan 

bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi tentang 

pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SDN Junrejo 01 

Batu. Kedekatan pewawancara dengan informan sangat dibutuhkan agar suasana 

wawancara seperti dialog biasa antara kedua orang yang telah lama berkenalan 

agar jawaban yang keluar dari informan lebih naturaal dan tidak kaku.  
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3. Angket  

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden 

untuk dijawabnya. Angket yang digunakan dalam penelitian ini di tujukan 

kepada siswa dalam rangka menggali informasi tentang budaya religius yang 

ada di SDN Junrejo 01 Batu. 

4. Dukumentasi 

Dokuemntasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah kurikulum 

sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran, silabus, dan program sekolah yang 

mendukung pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di 

SDN Junrejo 01 BATU, serta foto juga penting dilampirkan ketika mencari 

informasi dari informan, foto-foto yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah foto-foto berupa berbagai kegiatan atau lingkungan yang mendukung 

pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SDN Junrejo 01 

BATU. 

G. Analisis Data 

Miles dan huberman (dalam sugiyono, 2011:337) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai 

tuntas, sehinga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut yaitu, 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data dispay), penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing). 

Adapun model interaktif dalam analisis data di tunjukkan pada gambar 

berikut: 

1. Reduksi data  
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Menurut Sugiyono (2011:338) meriduksi data merupakan kegiatan 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dan mengelompokkan data yang sesuai dengan kategorinya masing-

masing serta membuang data yang tidak diperlukan. 

Kegiatan mereduksi data dilakukan setelah peneliti memperoleh data 

melalui kegiatan penelitian di lapangan. Pada penelitian ini kegiatan pengumpulan 

data dilakukan dengan tiga teknik pengumpulan data yaitu: observasi, wawancara 

dan dukumentasi. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini sesuai dengan 

rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan budayareligius dalam 

membentuk karakter siswa di SDN Junrejo 01 Batu. 2) Bagaimana peran sekolah 

dalam mendukung pelaksanaan budaya religius di SDN Junrejo 01 Batu?, 3) 

Bagaimana upaya guru dalam membentuk karakter siswa melalui pelaksanaan 

budaya religius di SDN Junrejo 01 Batu?. 

Setelah kegiatan pengumpulan data selesai, maka kegiatan selanjutnya 

adalah mereduksi data yang telah dikumpulkan, yakni peneliti memilih data dan 

memfokuskan pada data-data yang penting sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai serta membuang data-data yang tidak diperlukan. Kegiatan reduksi data 

digunakan untuk mengumpulkan data dengan kategorinya masing-masing. 

2. Penyajian data/data display 

Penyajian data dilakukan setelah melakukan kegiatan reduksi data. Dalam 

penelitia kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat 

dengan menyusun dan mengkategorikan data sesuai dengan tujuan penelitian 

sehingga data dapat tersusun secara terperinci. 
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Setelah peneliti melakukan reduksi data maka kegiatan selanjutnya adalah 

menyajikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategorinya masing-

masing. Pada penelitian ini data disajikan dalam bentuk uraian singkat dengan 

menyusun data sesuai rumusan masalah. Sehingga data yang disajikan data 

deskriptif yang mendiskripsikan pelaksanaan, kendala, dansolusi dalam analisis 

pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa di SDN Junrejo 01 

Batu. 

3. Verifikasi data/penarikan kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dalam penelitianini di dapat dari hasil pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data.Sehingga diperoleh data yang valid. Kesimpulan 

diambil dari wawancara dan hasil observasi yang sesuai dengan rumusan masalah 

yang diantaranya: bagaimana pelaksanaan budaya religius dalam membentuk 

karakter siswa di SDN Junrejo 01 Batu. 

H. Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaaan keabsahan data dapat dilakukan dengan berbagai 

cara untuk keabsahan data. Teknik pemeriksaan yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu triangulasi. Triangulasi yang dimaksud adalah triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh dari sumber data yang berbeda dengan menggunakan teknik yang sama 

yang digunakan kepada guru dan siswa SDN Junrejo 01 Batu. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Triangulasi teknik ini dapat dilakukan dengan cara: 1) data hasil 

observasi dibandingkan dengan hasil wawancara, 2) hasil wawancara 

dibandingkan dengan dokumentasi, dan 3) konsultasi dengan  dosen  pembimbing 
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dengan  maksud untuk memperoleh pengarahan dan masukan  dalam menganalisis 

dan memahami data yang diperoleh selama penelitian tentang pelaksanaan budaya 

religius dalam membentuk karakter siswa di SDN Junrejo 01 Batu. 

I. ProsedurPenelitian 

Prosedur penelitian adalah langkah langkah yang di tempuh peneliti dalam 

proses penelitian yang di mulai sejak pra penelitian (sebelum penelitian), 

pelaksanaan penelitian dan langkah penyusunan laporan hasil penelitian. 

1. Prapenelitian 

Pada tahap pra penelitian ini peneliti melakukan kegiatan berupa persiapan 

yang meliputi: 

a. Penyusunan rencana penelitian 

b. Pengurusan perizinan penelitian 

c. Studi pendahuluan di lokasi penelitian 

d. Penyusunan proposal 

e. Penentuan jadwal penelitian 

f. Menyiapkan instrument penelitian 

2. Pelaksanaan penelitian 

a. Pengumpulan data 

1) Peneliti melaksanakan observasi di SDN Junrejo 01 Batu, khususnya kelas 4, 

5 dan 6 untuk mengumpulkan data secara langsung berkaitan dengan 

pelaksanaan budaya religius dalam membentuk karakter siswa. 

2) Peneliti melaksanakan wawancara secara langsung dengan guru agama 

berkaitan dengan pelaksanan budaya religius dalam membentuk 

karaktersiswa,  
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3) Peneliti mendukumentasikan pelaksanaan kebiasaan keagamaan dalam 

membentuk karakter siswa dalam bentuk foto-foto dengan menggunakan 

kamera. 

b. Identifikasi data 

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul peneliti melakukan 

identifikasi data yang di peroleh melalui observasi, wawancara dan dukumentasi 

untuk disesuaikan dengan analisis data yang penelitil akukan dengan analisis 

deskriptif kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan sejak pelaksanaan kebiasaan-

kebiasaan keagamaan dilaksanakan di sekolah sesuai jadwal kegiatan. 

3. Penyusunan laporan 

Penyusunan laporan hasil penelitian dilakukan dengan cara setelah data-

data yang peneliti peroleh dari hasil observasi, wawancara dan dukumentasi 

dikumpulkan serta di identifikasi untuk dilakukan penyesuaian antara ketiganya, 

selanjutnya dideskripsikan menjadi satu kesatuan data dan selanjutnya diambil 

kesimpulan. 

 

 


