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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, hal ini 

dikarenakan penulis akan mendeskripsikan masalah penelitian yang benar-benar 

mudah dipahami dengan cara mengeksplorasi suatu kejadian atau fenomena 

(Creswell,JohnW,2012). Sedangkan menurut Lexy J. Moleong (2007) 

menyatakan bahwa,  

“Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, dan tindakan, dll. secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah”. 

Melalui penelitian kualitatif ini, gambaran yang mendalam mengenai penerapan 

PPK pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang digali 

oleh peneliti sebagai instrument utama penelitian. 

Sedangkan jenis dari penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

penelitian deskriptif untuk memaparkan dan memberikan gambaran mengenai 

kondisi subjek. 

B. Kehadiran Peneliti dan Peran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai instrumen utama dalam 

penelitian dan juga sekaligus sebagai pengumpul data, oleh karena itu kehadiran 

peneliti sangat diperlukan. Peran peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

pengamat partisipan, karena peneliti hanya mengamati keadaan saat penelitian. 



38 
 

 
 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2018 dan dilanjutkan 

kembali pada bulan Juli 2018. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder.  

1.   Sumber Data Primer 

Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil langsung di lapangan 

dengan cara observasi yang dilakukan di kelas saat pelaksanaan 

ekstrakurikuler bahasa Inggris, wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

ekstrakurikuler, dan dokumentasi yang berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) dalam pelaksanaan ekstrakurikuler bahasa Inggris serta 

pengambilan foto pada saat pelaksanaan PPK pada ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

2.   Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak 

langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah 

dokumen yang ada di sekolah seperti daftar siswa yang mengikuti 

ekstrakurikuler bahasa Inggris, dan literatur lainnya yang mendukung objek 

kajian untuk melengkapi sumber data primer yang sudah dikumpulkan.  
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E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi. 

1.   Pedoman Observasi 

Pedoman observasi dalam penelitian ini digunakan ketika melakukan 

observasi pada penerapan Penguatan Pendidikan Karakter pada Ekstrakurikuler 

bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang sehingga observasi yang dilakukan 

dapat memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian. Pedoman 

observasi yang dibuat terdiri dari pedoman observasi pada saat penelitian. 

Pedoman observasi yang dibuat untuk penelitian yang akan dilakukan adalah 

untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu mengenai penerapan 

Penguatan Pendidikan Karakter pada Ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang yaitu pelaksanaan. Pedoman observasi tersebut memerlukan 

kisi-kisi instrumen agar observasi yang dilakukan sesuai dengan rumusan 

masalah.  
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Kisi-kisi pedoman observasi disajikan dalam tabel 3.1 di bawah ini : 

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi  

No. Aspek Sub Aspek Butir Kegiatan 

1. Pelaksanaan dari 

Penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter 

(PPK) pada 

Ekstrakurikuler bahasa 

Inggris 

1.   Kesesuaian keterlaksanaan 

guru dalam memasukkan 

unsur nilai PPK saat awal 

kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah 

dibuat. 

    1,2,3,4,5,6,7 

2.   Kesesuaian keterlaksanaan 

guru dalam memasukkan 

unsur nilai PPK saat kegiatan 

pembelajaran inti sesuai 

dengan RPP yang telah 

dibuat. 

   8,9,10,11,12,13 

3.   Kesesuaian keterlaksanaan 

guru dalam memasukkan 

unsur nilai PPK saat kegiatan 

akhir  pembelajaran sesuai 

dengan RPP yang telah 

dibuat. 

  14,15,16 

 

2.   Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini digunakan pada saat 

melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru ekstrakurikuler bahasa 

Inggris SDN Mulyorejo 1 Malang. Wawancara yang dilakukan pada kepala 

sekolah SDN Mulyorejo 1 Malang dilakukan dalam penelitian untuk menjawab 

rumusan masalah yang pertama yaitu tentang penerapan Penguatan Pendidikan 

Karakter pada Ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

Sedangkan wawancara yang dilakukan dengan guru ekstrakurikuler bahasa 

Inggris dalam penelitian digunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, 

kedua, dan ketiga yaitu penerapan Penguatan Pendidikan Karakter pada 

Ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang, kendala yang 

dihadapi dalam Penguatan Pendidikan Karakter pada Ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang dan solusi dalam mengatasi kendala yang 
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dihadapi dalam Penguatan Pendidikan Karakter pada Ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang. 

Kisi-kisi pedoman wawancara dengan kepala sekolah disajikan dalam 

tabel 3.2 dibawah ini : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan kepala sekolah 

No. Sub Indikator Pertanyaan Indikator Pertanyaan Nomer Pertanyaan 

1. Penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter 

pada Ekstrakurikuler 

bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang 

1.Kegiatan yang terdapat 

program PPK 

1, 2 

2.Ektrakurikuler yang terdapat 

program PPK 

3, 4 

3.Hasil dari pelaksanaan PPK 

saat ini pada ekstrakurikuler 

bahasa Inggris 

5 

Kisi-kisi pedoman wawancara saat wawancara dengan pengajar 

ekstrakurikuler bahasa Inggris pada tabel 3.3 dibawah ini : 

Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman wawancara dengan pengajar ekstrakurikuler bahasa 

Inggris 

No. Sub Indikator Pertanyaan Indikator Pertanyaan Nomer Pertanyaan 

1. Penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter 

pada Ekstrakurikuler 

bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang  

1.   Perencanaan dari Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter 

1,2 

2.   Cara guru memasukkan PPK 

dalam RPP 

3,4 

3.   Pelaksanaan dari Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter 

4 

2. Kendala yang dialami 

dalam Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter pada 

Ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang 

1.   Masalah yang muncul saat 

pelaksanaan dari Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter 

5,6 

3.  Solusi dari kendala yang 

Kendala yang dialami 

dalam Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter pada 

Ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang 

1.   Sikap guru dalam menyikapi 

masalah yang muncul saat 3.  

pelaksanaan dari Penerapan 

Penguatan Pendidikan 

Karakter 

7 
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3.   Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penguatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang dilakukan untuk memperkuat bukti peneliti 

telah melakukan penelitian yakni dengan mendokumentasikan hasil observasi 

pada saat penerapan penguatan pendidikan karakter pada ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang,  dokumentasi saat wawancara dengan 

kepala sekolah dan guru ekstrakurikuler bahasa Inggris dan mendokumentasikan 

data siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bahasa Inggris. 

Kisi-kisi pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) disajikan 

dalam tabel 3.4 dibawah ini : 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

No. Aspek yang didokumentasikan Hasil yang berupa 

1. Perencanaan dari penerapan PPK pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris. 

RPP ekstrakurikuler bahasa 

Inggris dan hasil dari analisis 

PPK dalam RPP tersebut. 

1) Identitas RPP 
2) Kompetensi Dasar 
3) Indikator 

4) Tujuan pembelajaran sudah terdapat unsur 

nilai PPK 

5) Materi pembelajaran 

6) Metode pembelajaran 

7) Langkah-langkah pembelajaran sudah 

terdapat unsur PPK 

Kegiatan awal (Terdapat unsur PPK) 

Kegiatan inti   (Terdapat unsur PPK) 

Kegiatan akhir(Terdapat unsur PPK) 

8) Penilaian sudah mencakup tiga aspek yaitu 

kognitif, afektif, dan psikomotor 

9) Media dan sumber belajar sudah sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan 

 

Butir 1 

Butir 2 

Butir 3 

Butir 4 

 

Butir 5 

Butir 6 

 

Butir 1,2,3,4,5,6,7,8,9  

Butir 10,11,12,13,14,15  

Butir 16, 17, 18, 19  

Butir 8 

 

Butir 9 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adaah 

berdasarkarkan pedoman penulisan skripsi program studi pendidikan guru 
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sekolah dasar (2017) yaitu dalam prosedur penelitian ini digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data . Prosedur penelitian yang digunakan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Perencanaan 

a. Menentukan tempat penelitian. Tempat penelitian disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian yaitu penelitian tentang penerapan PPK pada 

Ekstrakurikuler bahasa Inggris.  

b.  Meminta izin kepada kepala sekolah dari tempat penelitian yang sudah 

peneliti tentukan. Setelah kepala sekolah dari tempat penelitian tersebut 

mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian, peneliti menyerahkan 

surat perizinan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut. 

c.  Menyusun instrumen penelitian dan pedoman penelitian. 

d. Melakukan konsultasi perencanaan penelitian dengan pihak sekolah dan 

pembimbing penelitian.   

2. Pelaksanaan 

a. Peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah dan guru 

ekstrakurikuler bahasa Inggis tentang perencanaan dan pelaksanaan 

Penerapan PPK pada Ekstrakurikuler bahasa Inggris dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah dipersiapkan 

sebelumnya.   

b.  Peneliti melakukan observasi pada saat pelaksanaan penerapan PPK pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris yang dilakukan oleh guru ekstrakurikuler 

bahasa Inggris dengan menggunakan pedoman observasi yang sudah 

dipersiapkan sebelumnya. 
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c. Peneliti melakukan pengecekan pelaksanaan PPK pada ekstrakurikuler 

bahasa Inggris dengan pedoman RPP yang telah dipersiapkan sebelum 

pelaksanaan. 

d.  Peneliti mengambil dokumentasi berupa foto saat pelaksanaan penelitian. 

e. Peneliti mengumpulkan data yang dibutuhkan sebagai bahan untuk 

menjawab rumusan masalah dalam penelitian. 

3. Penyajian data 

a. Peneliti mengumpulkan data-data yang sudah didapatkan dari hasil 

penelitian. 

b.  Peneliti melakukan reduksi data hasil penelitian yang tidak diperlukan 

dalam penelitian. 

c. Peneliti melakukan penyajian data hasil penelitian dengan 

mendeskripsikan hasil penelitian dan membuat kesimpulan dari 

penelitian yang sudah dilakukan tersebut. 

4. Penulisan laporan 

a. Peneliti menyajikan hasil penelitian dengan membuat kesimpulan yang 

jelas dan sistematis disesuaikan dengan rumusan masalah yang sudah 

ditentukan dalam penelitian. 

b. Peneliti melakukan konsultasi kepada pembimbing untuk diberikan arahan 

dan perbaikan dalam penyusunan laporan penelitian. 

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data, dan simpulan data. 

1.   Pengumpulan Data 
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Data- data yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bahasa 

Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang yang akan dikumpulkan oleh peneliti baik 

itu data primer maupun data sekunder. 

2.   Reduksi Data 

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang hal-hal yang tidak perlu 

(Sugiyono, 2015). Dengan demikian data yang telah diperoleh peneliti dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi dipilih dengan yang sesuai rumusan 

masalah yang ada yaitu penerapan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada 

ekstrakurikuler bahasa Inggris, kendala yang dihadapi dalam penerapan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris dan 

solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi pada penerapan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada ekstrakurikuler bahasa Inggris di SDN 

Mulyorejo 1 Malang. 

3.   Penyajian Data 

Analisis data yang ketiga adalah penyajian data. Setelah data direduksi, 

maka peneliti akan melakukan penyajian data dengan tujuan agar data yang telah 

direduksi mudah untuk dipahami dan sesuai dengan rumusan masalah. 

 

 

4.   Simpulan Data 

Setelah data dikumpulkan, direduksi dan disajikan maka langkah 

selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Berdasarkan data yang diperoleh  

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi maka peneliti dapat menarik 
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kesimpulan dan verifikasi data. Kegiatan analisis simpulan data harus sesuai 

dengan data yang sudah direduksi dan data yang sudah disajikan sehingga tidak 

akan melakukan kesalahan dalam menyimpulkan atau menafsirkan data. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. 

1.   Teknik Triangulasi 

a. Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber data yaitu teknik pengecekan keabsahan data dengan 

menggunakan lebih dari satu sumber data yaitu narasumber seperti kepala 

sekolah, penanggung jawab ekstrakurikuler, dan pengajar ekstrakurikuler 

bahasa Inggris di SDN Mulyorejo 1 Malang, dokumen seperti buku, jurnal 

dan literatur yang relevan serta data observasi kegiatan ekstrakurikuler bahasa 

Inggris.  

b. Triangulasi metode 

Triangulasi metode adalah mengecek data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi atau sebaliknya.  

2.   Member Check 

Member check adalah narasumber mengecek dan menandatangani 

pedoman observasi, pedoman wawancara, dan hasil rekaman yang sudah 

dilakukan. 

 


