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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

sedangkan jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif sehingga dapat 

memudahkan peneliti untuk memperoleh data yang maksimal dan obyektif. 

Peneliti ingin melihat secara langsung tanpa memberikan perlakuan yang 

berkaitan dengan pengutan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler banjari di kelas IV dan V SDN Sumbersari 2 Malang. Data yang 

terkumpul setelah dianalisis selanjutnya dideskripsikan menggunakan kata-kata 

sehingga mudah dipahami oleh orang lain.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti pada penelitian ini sebagai instrumen utamanya yaitu 

sebagai pengamat, pengumpulan data, dan analisa data oleh karena itu kehadiran 

peneliti di lapangan sangat diperlukan.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitan ini dilakukan di SDN Sumbersari 2 Malang yang 

beralamat Jalan Bendungan Sutami 1 No 24 Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota 

Malang, Jawa Timur 65145. Alasan peneliti memilih tempat penelitian di SDN 

Sumbersari 2 Malang karena sudah menerapkan penguatan pendidikan karakter 

serta sudah menerapkan kegiatan ekstrakurikuler banjari yang membuat peneliti
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tertarik untuk penelitian di sekolah ini. Sedangkan waktu penelitian ini akan 

dilaksanakan dari bulan februari 2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini melalui subyek dari mana 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Subjek pada penelitian ini yaitu kepala 

sekolah, guru ekstrakurikuler banjari dan peserta didik kelas IV dan kelas V yang 

mengikuti ekstrakurikuler banjari. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 2 

sumber data yaitu: 

1. Data primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung oleh 

peneliti dari data asli tanpa perantara. Data primer dapat melalui dua metode yaitu 

metode wawancara dan metode observasi. 

Pada penelitian di SDN Sumbersari 2 Malang, data primer diperoleh 

melalui hasil observasi secara langsung dan hasil wawancara secara langsung 

dengan kepala sekolah, guru ekstrakurikuler banjari dan peserta didik kelas IV 

dan V. 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan cara tidak 

langsung atau melalui perantara. Biasanya data sekunder merupakan penunjang 

dari data primer. Pada penelitian ini data sekunder diperoleh melalui dokumen 

sekolah dan dokumentasi tentang kegiatan ekstrakurikuler banjari di SDN 

Sumbersari 2 Malang. 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Observasi  

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang ekstrakurikuler 

banjari, kegiatan belajar mengajar tentang penguatan pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler banjari, keadaan peserta didik dan guru. Adapun observasi yang 

digunakan oleh peneliti yaitu observasi partisipatif. Peneliti dalam melakukan 

pengumpulan data terjun langsung ke tempat yang akan diteliti tapi tidak ikut 

serta dalam kegiatannya. Obyek dari penelitian ini yaitu SDN Sumbersari 2 

Malang dan Subjeknya kepala sekolah, guru ekstrakurikuler banjari serta peserta 

didik yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler banjari.  

Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

kegiatan ekstrakurikuler banjari, dengan menggunakan teknik observasi peneliti 

dapat menemukan gejala-gejala yang tidak berhubungan dengan pertanyaan. 

Teknik observasi ini dilakukan untuk mengamati proses pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler banjari. Berikut adalah kisi-kisi instrumen yang dijadikan 

pedoman observasi antara lain: 
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Tabel 3.1 

Kisi-kisi instrumen observasi 

No Rumusan masalah Indikator Butir pertanyaan 

1  Bagaimanakah 

Pelaksanaan pendidikan 

karakter di ekstrakurikuler 

banjari SDN Sumbersari 2 

Malang 

a. Pemahaman dari kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

b. Penerapan moral knowing, moral 

loving dan moral doing dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter 

di ekstrakurikuler banjari 

c. Penerapan nilai-nilai pendidikan 

karakter  

d. Penerapan strategi yang 

digunakan 

e. Penerapan metode yang 

digunakan 

f. Penerapan sistem penilaian 

pendidikan karakter 

g. Penerapan model pembelajaran 

yang digunakan 

h. Penerapan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

i. Penerapan mekanisme kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

1,  

 

2-5,  

 

 

 

6-7,  

 

8-11,  

 

12-13,  

 

14,  

 

15-19,  

 

20-23,  

 

24-29. 

2 Apa saja nilai karakter 

yang muncul di 

ekstrakurikuler banjari 

SDN Sumbersari 2 Malang 

a. Penerapan nilai relegius 

b. Penerapan nilai nasionalis 

c. Penerapan nilai mandiri 

d. Penerapan nilai gotong royong 

e. Penerapan nilai integritas  

30-34,  

35-42,  

43-52,  

53-58,  

59-61, 

3 Apa saja kendala 

pelaksanaan 

ekstrakurikuler banjari 

SDN Sumbersari 2 Malang  

a. Hambatan pelaksanaan kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

62-63. 

 

2. Wawancara  

Teknik wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam digunakan untuk mengetahui secara langsung tentang penguatan 

pendidikan karakter di ekstrakurikuler banjari adapun subjek yang akan 

diwawancarai yaitu: Kepala Sekolah SDN Sumbersari 2 Malang, Guru 

Ekstrakurikuler Banjari dan peserta didik yang mengikuti Ekstrakurikuler Banjari 

yaitu kelas IV dan V. 

 

 



44 
 

 

 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi instrumen wawancara 

 
No  Rumusan Masalah Indikator  Butir Pertanyaan  

1  Pelaksanaan pendidikan 

karakter di ekstrakurikuler 

banjari SDN Sumbersari 2 

Malang 

a. Pemahaman dari kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

b. Tujuan dari pelaksanaan 

pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler banjari 

c. Landasan khusus pelaksanaan 

pendidikan karakter 

d. Hakikat pelaksanaan pendidikan 

karakter 

e. Nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam pelaksanaannya 

f. Penerapan Strategi yang 

digunakan 

g. Penerapan metode yang 

digunakan 

h. Penerapan sistem penilaian 

pendidikan karakter 

i. Penerapan model pembelajaran 

yang digunakan 

j. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler 

k. Jenis-jenis kegiatan 

ekstrakurikuler 

l. Penerapan bentuk kegiatan 

ekstrakurikuler banjari 

m. Mekanisme pelaksanaan 

ekstrakurikuler banjari 

1-3,  

 

4-5,  

 

 

6-7,  

 

8-10,  

 

11-13,  

 

14,  

 

15-16,  

 

17-18,  

 

19,  

 

20,  

21,   

 

22-23,  

 

24-28. 

2 Nilai karakter yang muncul 

di ekstrakurikuler banjari 

SDN Sumbersari 2 Malang 

a. Nilai karakter religius 

b. Nilai karakter nasionalis  

c. Nilai karakter mandiri 

d. Nilai karakter gotong royong 

e. Nilai karakter integritas 

29-36,  

37-48,   

49-59,  

60-67,  

68-74. 

3 Kendala pelaksanaan 

ekstrakurikuler banjari di 

SDN Sumbersari 2 Malang 

a. Hambatan dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di 

ekstrakurikuler banjari 

75-77. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi 

dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi pada penelitian ini 

dilakukan dengan cara video durasi kegiatan ekstrakurikuler banjari serta 

dilengkapi dengan gambar-gambar  yang menunjang pada penelitian ini. Adapun 

dokumentasi pada penelitian ini mencari beberapa data yang dibutuhkan, data 

tersebut yaitu: 

a. Profil SDN Sumbersari 2 Malang 

b. Struktur organisassi kepengurusan SDN Sumbersari 2 Malang 

c. Visi dan Misi SDN Sumbersari 2 Malang 

d. Proses pelaksanaan ekstrakurikuler Banjari SDN Sumbersari 2 Malang 

e. Rancangan Pembelajaran ekstrakurikuler Banjari SDN Sumbersari 2 Malang 

f. Sarana dan prasarana kegiatan ekstrakurikuler Banjari Data siswa yang 

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Banjari 

g. Dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler Banjari 

 

F. Prosedur Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa prosedur yang 

bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian di lapangan.  

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan 

dalam penelitian yaitu, kajion teori yang berhubungan dengan penguatan 

pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler banjari, menentukan 
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subjek penelitian dan mendesain penelitian yang akan dilakukan serta membuat 

surat izin untuk melakukan penelitian di SDN Sumbersari 2 Malang.  

2. Tahap Perencanaan 

Pada tahap perencanaan peneliti membuat instrumen untuk 

mempermudah peneliti dalam pelaksanaan penelitian. Peneliti menyusun 

instrumen observasi dan wawancara yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti, 

serta melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sehingga peneliti 

menjadi mudah dalam pengerjaan laporan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah 

yang telah disusun oleh peneliti sehingga pelaksanaan lebih mudah. Adapun tahap 

pelaksanaan yang harus dipersiapkan lembar observasi, lembar wawancara dan 

alat untuk dokumentasi kegiatan ekstrakurikuler banjari. Tahap pelaksanaan yang 

dilakukan melalui pengamatan secara langsung kegiatan penguatan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler banjari serta wawancara dengan 

subjek penelitian yaitu kepala sekolah, guru ektstrakurikuler banjari dan peserta 

didik kelas IV dan V. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak keluar dari 

penelitian yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti. Sebelum pelaksanaan 

penelitian, peneliti juga mempelajari, mengkaji lebih dalam tentang pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter, nilai-nilai karakter dan kendala dalam 

pembelajaran ekstrakurikuler banjari. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap sebelumnya terdapat data yang telah diperoleh kemudian data diuji 

atau dianalisa menggunakan triangulasi, sehingga dapat ditarik kesimpulan 
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berdasarkan data yang diperoleh dari hasil kegiatan ekstrakurikuler banjari, dari 

kesimpulan tersebut dapat menghasilkan laporan penelitian. Laporan dibuat sesuai 

dengan aturan-aturan yang terdapat pada buku panduan skripsi. 

 

G. Analisis Data 

Setelah berhasil mengumpulkan data yang dibutuhkan dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang penguatan pendidikan karakter 

dalam pembelajaran ekstrakurikuler banjari, analisa data yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan analisis kualitatif. Ada 4 cara analisa data yang digunakan: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang digunakan secara sistematis 

dan standar untuk memperoleh sumber data yang dibutuhkan. Pada penelitian ini 

pengumpulan data yang digunakan merupakan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Setelah semua data terkumpul data disajikan dalam bentuk deskripsi 

hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil dokumentasi berupa gambar. 

Pengumpulan data yang dilakukan berdasarkan rumusan masalah yang telah 

dibuat.  

2. Reduksi Data 

Pada penelitian ini memfokuskan hal yang penting, memilih hal-hal yang 

pokok sangat diperlukan sehingga peneliti memilih dalam analisa data 

menggunakan reduksi data, untuk mempermudah peneliti pada analisa data ini 

peneliti menyesuaikan dengan rumusan masalah yang telah dibuat yaitu: 

a. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di ekstrakurikuler banjari SDN 

Sumbersari 2 Malang 
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b. Nilai-nilai karakter yang muncul di ekstrakurikuler banjari SDN Sumbersari 2 

Malang 

c. Kendala pelaksanaan ekstrakurikuler banjari di SDN Sumbersari 2 Malang 

3. Penyajian Data 

Setelah data yang dibutuhkan sudah direduksi selanjutnya penyajian data 

pada penelitian sangat diperlukan. Reduksi data yang diperoleh pada penelitian ini 

tentang penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

banjari di SDN Sumbersari 2 Malang dan disajikan berupa teks naratif. Penyajian 

data yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk mempermudah tahap 

selanjutnya, sehingga penyajian data disesuaikan dengan rumusan masalah 

penelitian yaitu: 

a. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di ekstrakurikuler banjari SDN 

Sumbersari 2 Malang 

b. Nilai-nilai karakter yang muncul di ekstrakurikuler banjari SDN Sumbersari 2 

Malang 

c. Kendala pelaksanaan ekstrakurikuler banjari SDN Sumbersari 2 Malang 

4. Penarikan/Verifikasi kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti memverifikasikan seluruh data berdasarkan yang 

telah disajikan berupa teks naratif. Berhubungan sudah dilakukan penelitian 

tentang penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran ekstrakurikuler 

banjari di SDN Sumbersari 2 Malang, pada tahap ini diharapkan bisa menjawab 

rumusan masalah pada penelitian ini. Sebelum peneliti melakukan verifikasi 

kesimpulan data, terdapat beberapa data valid yang mendukung dari kegiatan 
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verifikasi data tersebut sehingga terdapat kesimpulan data yang valid pada 

penelitian ini.  

H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan 

triangulasi. Triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik dan triangulasi 

sumber. Triangulasi teknik merupakan teknik pengumpulan data yang bebeda-

beda dari sumber data yang sama. Sedangkan triangulasi sumber pengumpulan 

data dari sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama. Pada penelitian ini 

triangulasi sebenarnya pengumpulan data yang sekaligus menguji kredibilitas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data 

dan berbagai sumber data, seperti yang dilakukan oleh peneliti dalam mencari 

data yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi di SDN 

Sumbersari 2 Malang tentang penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran 

ekstrakurikuler banjari dengan sumber data dari kepala sekolah, guru 

ekstrakurikuler banjari dan peserta didik yang mengikuti ekstrakurikuler banjari, 

kemudian data yang diperoleh dikumpul menjadi satu dan dicek kredibilitas data 

tersebut menggunakan triangulasi. 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Penarikan 

kesimpulan dan 

Verifikasi 

Reduksi Data 

Gambar 3.1  Analisa Data 

Sumber, Sugiyono:134 


