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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Moleong (2005:11) menyatakan deskriptif 

merupakan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan 

angka-angka. Penelitian dilakukan untuk mengetahui secara langsung tanpa 

memberikan perlakuan khusus yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya sekolah di SDN 

Temas 01 Batu. Data yang dihasilkan berupa wawancara dengan kepala 

sekolah, guru, siswa dan masyarakat yang mendukung kegiatan di SDN 

Temas 01 Batu, observasi mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah maupun 

data lainnya, dan dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan di sekolah 

maupun data lainnya. Data yang didapatkan ketika peneliti melakukan 

penelitian di SDN Temas 01 yang melaksanakan PPK berbasis budaya 

sekolah. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut 

Moleong (2005:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami sesuatu yang baru tentang apa yang 

dialami oleh subyek penelitian, misalnya persepsi, perilaku, motivasi, 

tindakan, dan lain sebagainya. Secara menyeluruh dan dengan cara 
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deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah dalam 

penelitian. 

Pengkajian dan pelaksanaan penelitian didasarkan pada proses 

pencarian data secara mendalam dan lengkap. Setelah mendapatkan data 

secara lengkap, selanjutnya data tersebut disajikan secara deskripsi-rinci 

atau berupa kata-kata. Data yang diperoleh disajikan sesuai dengan hasil 

penelitian yang dilakukan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Selama kegiatan penelitian dilakukan, kehadiran peneliti sangat diutamakan 

karena peneliti bertindak sebagai observer atau pengamat, pengumpul data dan 

menganalisis data. Peneliti akan mengumpulkan berbagai informasi dengan 

kepala sekolah, guru, dan siswa di SDN Temas 01 Batu.  

Sebagai observer atau pengamat peneliti akan mengamati proses kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di sekolah sebagai bentuk kegiatan intrakurikuler. Saat 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan, peneliti akan melihat bagaimana 

pelaksanaan pada hari itu. Peneliti akan mengamati kegiatan yang dilakukan 

dan diberikan kepada siswa. Peneliti juga akan mengamati pelaksanaan PPK 

berbasis budaya sekolah, nilai utama karakter yang dikembangkan dalam 

pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, faktor pendukung dalam 

pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, faktor penghambat dalam 

pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah. 

Selain mengamati peneliti akan menggali informasi yang terkait dalam 

penelitian, dengan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah, guru, dan 
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siswa. Informasi-informasi yang dihasilkan akan dicatat oleh peneliti sebagai 

bahan untuk penelitian dan peneliti akan menganalisis data yang dihasilkan. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SDN Temas 01 Batu yang terletak di Jl. 

Pattimura No. 23 Kota Batu. Sekolah ini dipilih oleh peneliti karena sudah 

melaksanakan penguatan pendidikan karakter (PPK) dan memiliki sisi 

keunikan terdapat kegiatan dengan menggunakan pakaian adat Jawa. 

Sehingga dilakukan penelitian berkaitan dengan penguatan pendidikan 

karakter (PPK) berbasis budaya sekolah.  

2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada tahun ajaran 

2017/2018 pada bulan Januari-Februari tahun 2018. Waktu penelitian 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah di 

SDN Temas 01 Batu dengan wawancara kepada kepala sekolah, guru, dan 

siswa, observasi serta dokumentasi. 

 

D. Sumber Data 

Data meliputi apa yang dicatat selama aktif studi, seperti transkrip 

wawancara dan catatan lapangan observasi. (Emzir, 2010:65). Data dalam 

penelitian ini yaitu data berupa pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah di 

SDN Temas 01 Batu yang meliputi kebijakan sekolah, kegiatan intrakurikuler, 

nilai utama karakter bangsa yang dikembangkan dalam PPK berbasis budaya 
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sekolah, faktor pendukung dan penghambat dalam PPK berbasis budaya 

sekolah.  

Penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu sumber data primer dan 

sekunder.  Menurut Sugiyono (2011:225) sumber primer merupakan sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber 

sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data. Data primer berupa data yang menyatakan hasil wawancara 

peneliti dengan kepala sekolah, guru, dan siswa di SDN Temas 01 Batu dan 

observasi mengenai kegiatan  . Sedangkan data sekunder merupakan data yang 

menyatakan dokumen atau dokumentasi mengenai pelaksanaan kegiatan PPK 

berbasis budaya sekolah yang dilakukan guru dan siswa di SDN Temas 01 Batu. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini instrumen yang digunakan berupa panduan wawancara dan 

pedoman observasi. Peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian berupa 

tabel, sebagai berikut: 

a. Panduan Wawancara 

Wawancara menurut Moleong (2013:186) adalah percakapan dengan tujuan 

tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan. Penelitian ini akan melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah, guru, dan siswa dengan tujuan untuk mendapatkan informasi 

mengenai pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya 

sekolah di SDN Temas 01 Batu. Kisi-kisi penduan wawancara sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Panduan Wawancara  

No Rumusan Masalah Aspek yang diamati Indikator Sumber 

1. Pelaksanaan PPK 

berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Temas 01 Batu? 

a. Strategi implementasi 

PPK 

a. Kebijakan PPK di 

sekolah 

Kepala Sekolah 

 
b. Kegiatan 

intrakurikuler 

Kepala sekolah 

dan guru 

b. Langkah-langkah 

PPK berbasis budaya 

sekolah 

a. Menentukan nilai 

utama PPK 

Kepala sekolah 

dan guru 

b. Mendesain 

kurikulum KTSP 

Guru 

c. Evaluasi peraturan 

sekolah 

Kepala sekolah 

dan guru 

d. Pengembangan 

tradisi sekolah 

Kepala sekolah 

dan guru 

e. Pengembangan 

kegiatan 

kokurikuler 

Kepala sekolah 

dan guru 

f. Ekstrakurikuler  Kepala sekolah 

dan guru 

2. Faktor pendukung 

dalam pelaksanaan 

PPK berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Temas 01 Batu? 

 

Faktor pendukung dalam 

pelaksanaan PPK berbasis 

Budaya Sekolah 

a. Sarana dan 

prasarana 

Kepala sekolah 

dan guru 

b. Dukungan warga 

sekolah dan 

orangtua 

Kepala sekolah 

dan guru 

3. Faktor penghambat 

dalam pelaksanaan 

PPK berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Temas 01 Batu? 

Faktor penghambat dalam 

pelaksanaan PPK berbasis 

Budaya Sekolah 

a. Sarana dan 

prasarana 

Kepala sekolah 

dan guru 

b. Dukungan warga 

sekolah dan 

orangtua 

Kepala sekolah 

dan guru 

 

b. Pedoman Observasi 

Observasi menurut Herdiansyah (2010:131) adalah adanya perilaku yang 

tampak dan adanya tujuan yang ingin di capai dalam penelitian. Perilaku yang 

tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, dapat 

didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Penelitian ini akan melakukan 

observasi mengenai kegiatan-kegiatan dalam strategi budaya sekolah dan 

langkah-langkah yang dilakukan sekolah dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter (PPK) berbasis budaya sekolah di SDN Temas 01 Batu. 

Kisi-kisi pedoman observasi sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian Pedoman Observasi 

No  Aspek yang diamati Indikator  

1. Strategi implementasi PPK a. Kegiatan intrakurikuler 

2. Langkah-langkah PPK berbasis budaya sekolah a. Menentukan nilai utama 

PPK 

b. Mendesain kurikulum 

KTSP 

c. Evaluasi peraturan 

sekolah 

d. Pengembangan tradisi 

sekolah 

e. Pengembangan kegiatan 

kokurikuler 

f. Ekstrakurikuler  

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai proses yaitu: 

1. Persiapan  

a. Mengurus surat ijin penelitian, dengan tujuan untuk mendapatkan ijin 

penelitian di tempat yang akan digunakan penelitian. 

b. Menentukan tempat penelitian, dengan bertujuan untuk menentukan 

dimana tempat penelitian yang akan digunakan penelitian. 

c. Membuat instrumen penelitian, pedoman penelitian, dan penyusunan 

kegiatan secara lengkap. 

d. Konsultasi dengan pihak sekolah yaitu kepala sekolah, dengan tujuan 

untuk mendapatkan ijin dari kepala sekolah dan mendapatkan informasi.  
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2. Pelaksanaan 

a. Peneliti melaksanakan kegiatan penelitian dengan mengamati 

(observasi) guru dan siswa dalam kegiatan intrakurikuler dengan tujuan 

mendapatkan informasi dalam topik “Pelaksanaan PPK (Penguatan 

Pendidikan Karakter) berbasis Budaya Sekolah di SDN Temas 01 

Batu”. 

b.  Peneliti melaksanakan kegiatan wawancara dengan kepala sekolah, 

guru, dan siswa. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang 

penelitian yang dilakukan. 

c. Peneliti melaksanakan kegiatan dokumentasi berupa foto. 

d. Peneliti melaksanakan pengumpulan data, dengan menggunakan teknik 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

3. Penyajian data  

a. Peneliti mengumpulkan data-data yang dihasilkan dari penelitian. 

b. Peneliti mereduksi data-data yang dihasilkan dari penelitian. 

c. Peneliti menyajikan data-data yang dihasilkan dari penelitian. 

d. Peneliti mendeskripsikan data-data yang dihasilkan dari penelitian 

berupa deskripsi dan membuat kesimpulan dari data tersebut. 

4. Penulisan laporan  

Penulisan laporan dalam penelitian ini mengkaji semua penyusunan hasil 

penelitian yang didapatkan oleh peneliti. Menulis hasil laporan peneliti 

melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan saran 

atau masukan dalam perbaikan penulisan laporan. 
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G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yaitu teknik analisis data 

Model Miles dan Huberman dalam Herdiansyah (2010:164). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Miles dan Huberman 

 

Penelitian ini melakukan analisis dengan model Miles dan Huberman 

dengan tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan di SDN Temas 01 Batu, tentang pelaksanaan PPK 

(penguatan pendidikan karakter) berbasis budaya sekolah. Pengumpulan data 

diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru dan siswa, observasi, 

dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data digunakan untuk proses penggabungan data yang diperoleh 

menjadi satu. Data yang didapatkan cukup banyak sehingga perlu pemilihan 

data atau analisis data yaitu dengan reduksi data. Penelitian dilakukan dengan 

mengumpulkan semua data di lapangan mengenai pelaksanaan PPK berbasis 

Pengumpulan 

data 

Kesimpulan / 

verifikasi 

Reduksi data Display data 
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budaya sekolah, faktor pendukung dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya 

sekolah, dan faktor penghambat dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya 

sekolah di SDN Temas 01 Batu. Data tersebut didapatkan melalui wawancara 

dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru, dan wawancara dengan siswa, 

observasi kegiatan dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, dan 

dokumentasi. Kemudian, peneliti melakukan pengelompokkan data yang 

diperoleh dan merangkum hal-hal yang pokok agar memudahkan peneliti dan 

mendapatkan gambaran yang jelas. 

3. Penyajian Data (data display) 

Peneliti akan menyajikan data sesuai yang didapatkan di lapangan selama 

melakukan penelitian. Penyajian data yang telah direduksi kemudian 

dideskripsikan dalam bentuk deskriptif untuk kemudian ditarik kesimpulan, 

data didapatkan melalui data wawancara dengan kepala sekolah, wawancara 

dengan guru, wawancara dengan siswa, observasi mengenai kegiatan-kegiatan 

yang dilakukan dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah dan 

dokumentasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam strategi 

budaya sekolah. 

4. Kesimpulan (verifikasi) 

Langkah selanjutnya, setelah melakukan reduksi data dan penyajian data 

adalah kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan pengumpulan 

data yang dihasilkan selama penelitian dilakukan setelah direduksi dan 

disajikan dalam bentuk deskripsi pada bagian akhir dipaparkan kesimpulan. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data digunakan dalam penelitian untuk

menunjukkan bahwa data yang diperoleh peneliti menunjukkan kebenaran. 

Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data berupa triangulasi. 

Menurut Sugiyono (2011:241) triangulasi merupakan teknik dalam 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang yang ada dalam penelitian. 

Pengecekan keabsahan data, dengan menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik.  

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan untuk pengecekan keabsahan data dengan

cara mengecek perolehan data dari beberapa sumber. Perolehan data melalui

teknik wawancara kepada bebera sumber dalam penelitian. Sumber data

dalam penelitian yaitu kepala sekolah, penanggung jawab PPK, guru, siswa,

dan orangtua. Data yang sudah didapatkan oleh peneliti akan dianalisis

menggunakan triangulasi sumber untuk mencocokan data yang diperoleh.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan untuk pengecekan keabsahan data dengan cara

mengecek perolehan data dari teknik yang berbeda dengan sumber yang

sama. Sumber yang sama dalam penelitian yang dimaksud adalah kepala

sekolah, penanggung jawab PPK, guru, siswa, dan orangtua. Data diperoleh

dengan menggunakan beberapa teknik yaitu wawancara, observasi, dan

dokumentasi.






