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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk 

meneliti kondisi yang sebenarnya dan berkaitan dengan perilaku, persepsi, 

motivasi dan lain-lain secara nyata dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa.  

Penelitian ini hanya mendeskripsikan suatu kejadian dengan keadaan yang 

sesuai dialami langsung oleh objek penelitian serta penyajian data tersebut ke 

dalam sebuah bentuk uraian-uraian kata mengenai implementasi penguatan 

pendidikan karakter berbasis kelas dalam membangun kecerdasan interpersonal 

siswa SDN Kauman 2 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri dalam kehadiran penelitian kualitatif ialah melakukan 

pengumpulan data yang dilakukan sendiri ketika melakukan penelitian, maka 

penelitian berpartisipasi aktif dengan melakukan penelitian langsung ke lapangan 

yang bertujuan untuk mengetahui semua ruang lingkup dan keadaan yang terjadi 

di lapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di SDN Kauman 2 Malang. Jln, 

Kawi No. 24D Kecamatan Klojen. Pengambilan lokasi penelitian ini karena 

sekolah tersebut sudah menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dan 
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sekolah telah memberikan fasilitas untuk siswa dalam membangun kecerdasan 

interpersonal melalui manajemen kelas pada pembelajaran yang menarik untuk di 

lakukan dalam membangun kecerdasan sosial anak. 

2. Waktu penelitian 

Penelitian dilakukan pada Semester II tanggal 05 Februari 2018 sampai 

dengan tanggal 20 Maret 2018 pada Tahun Ajaran 2017/2018. 

D. Sumber data 

Data yang diperoleh bersifat deskriptif misalnya dokumen pribadi, catatan 

lapangan, tindakan responden, dokumentasi dan lain-lain. Adapun data disini ada 

dua macam, yaitu: 

1. Data primer  

Data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

lansung dari sumber data asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, dan siswa. 

Data primer yang berupa kata-kata dan diperoleh dari para informan yang telah 

ditentukan meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi PPK dalam 

membangun kecerdasan interpersonal, hambatan yang dihadapi, dan solusi dalam 

mengatasi hambatan tersebut. 

Sumber data yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan penelitian: 

a. Kepala sekolah SDN Kauman 2 Malang 

b. Guru kelas V-A SDN Kauman 2 Malang 

c. Siswa kelas V-A SDN Kauman 2 Malang 

Alasan dipilihnya informan sumber data yaitu mereka sebagai pelaku yang 

terlibat langsung dalam implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 
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dalam membangun kecerdasan interpersonal, mereka juga mengetahui secara 

langsung persoalan yang akan diteliti, serta mereka lebih menguasai berbagai 

informan yang akurat. 

2. Data sekunder 

Data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen dan arsip-arsip penting. Data 

sekunder dapat diperoleh dari data sekolah melalui guru kelas dan kepala sekolah, 

data sekolah tersebut untuk melengkapi data-data sebagai pendukung data primer 

yaitu berupa RPP guru dan penilaian sikap siswa, dan foto kegiatan pembelajaran 

di kelas maupun di luar kelas.  

E. Prosedur penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian 

Tahap persiapan yaitu dengan menentukan permasalahan terlebih dahulu 

melalui observasi awal, lalu setelah mengetahui permasalahan yang didapat maka 

selanjutnya mengurus surat keterangan perizinan untuk melakukan penelitian 

kepada pihak jurusan PGSD UMM, dan mengantarkannya surat perizinan ke 
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Dinas Pendidikan agar diperbolehkan untuk penelitian di SDN Kauman 2 Malang. 

Setelah itu tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan judul penelitian dan fokus 

masalah, rumusan maasalah, dan tujuan penelitian dengan melakukan pengamatan 

(observasi) di SDN Kauman 2 Malang, lalu setelah itu lembar wawancara awal 

untuk mengetahui sejauh mana membangun kecerdasan interpersonal dengan 

manajemen kelas yang dilakukan. Kegiatan wawancara tersebut lebih berpusat 

pada kepala sekolah, guru, dan siswa yang bertujuan dengan penelitian, lalu tahap 

terakhir melakukan dokumentasi agar sesuai dengan teknik pengumpulan data. 

Tahap pelaksanaan maka hasil temuan yang dilakukan penelitian di 

sekolah dapat dianalisis terlebih lanjut lalu setelah itu dapat ditarik kesimpulan 

yang telah dilakukan penelitian dari observasi, wawancara, dan dokumentasi agar 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Terakhir adalah tahap 

pelaporan yang telah ditemukan atau dilakukan di SDN Kauman 2 Malang, di 

tahap pelaporan penelitian melaporkan semua hasil kegiatan penelitian yang telah 

diperoleh dan hasilnya dibuat sesuai dengan aturan-aturan penulisan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian untuk memperoleh bahan-

bahan informasi yang benar dan dapat dipercaya, pengumpulan data bertujuan 

untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Salah satu teknik 

pengumpulan data yaitu:  

1. Teknik Observasi 

 Observasi ini dilakukan selama penelitian untuk memperoleh data yang 

mendalam mengenai proses pembelajaran di kelas. Penelitian yang dilakukan 

yaitu mengamati saat kegiatan pembelajaran berlangsung di kelas dan mengamati 
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pengajaran guru dalam manajemen kelas yang dapat membangun kecerdasan 

interpersonal siswa sehingga dapat mengetahui kekurangan (hambatan) dan 

solusinya. Teknik observasi yang dilakukan dalam penelitian ini untuk 

mendapatkan data primer sedangkan data sekunder dapat diperoleh dengan 

melakukan pengamatan secara langsung tentang kegiatan belajar dengan 

dokumentasi kegiatan di kelas. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara dilakukan terhadap informan yang dipilih sebagai sumber 

data, yaitu kepala sekolah, guru kelas V-A, dan sebagian siswa kelas V-A. 

Penelitian ini menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman 

wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan atau lebih tepatnya 

sesuai dengan kebutuhan penelitian. Teknik wawancara yang dilakukan yaitu 

berupa pertanyaan yang telah disesuaikan dan bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang benar dari sumber data secara langsung dalam permasalahan 

penelitian. 

3. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini hanya dokumen-dokumen yang dikumpulkan 

adalah foto-foto kegiatan siswa pada saat pembelajaran, serta kegiatan guru pada 

saat menyampaikan materi pembelajaran atau memberikan suatu penguatan 

pendidikan karakter. Teknik dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data 

yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara selain itu data atau informasi 

yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan dapat 

dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data. 

 



42 
 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab 

permasalahan penelitian, maka penelitian menggunakan instrumen terlebih dahulu 

dengan pedoman wawancara, pendoman observasi, dan dokumentasi. Hasil dari 

beberapa pertanyaan yang penelitian tanyakan pada narasumber kemudian diolah 

untuk mendapatkan hasil yang dapat mendukung dalam pengumpulan data. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi ini dikembangkan untuk mengetahui manajemen kelas, 

dan pembelajaran tematis yang dapat mendukung dalam membangun kecerdasan 

interpersonal siswa. Adapun untuk mengetahui kesesuaiannya menggunakan 

keterangan ya dan tidak, penyusunan intrumen lembar observasi dilakukan dalam 

bentuk check list yang terdapat dilampiran. Pada observasi ini penelitian 

mengobservasikan 2 kali dalam penelitian, yaitu sebelum melakukan penelitian 

maka mengobservasikan hasil pada Pra-penelitian. 

Tabel 3.1 

Pra-penelitian Kisi-kisi pedoman Observasi Siswa kelas V-A 
No Fokus Indikator Sub indikator Nomor 

Butir 

1. Social 

insight 

1. Kesadaran diri  1. Mempunyai tanggung jawab  

 

2 

2. Pemahaman situasi 

sosial dan etika 

sosial 

2. Bersikap baik didepan orang 1 

3. Pemecahan masalah  3. menyelesaikan masalah secara 

efektif 

 

3,4 

2. Social 

sensitity 

1. Sikap empati 1. Seseorang yang ikut merasakan 

dan menghayati perasaan orang 

lain 

 

5,6 

2. Pro-sosial 2. Tindakan yang dilakukan atau 

direncanakan 

7-10 
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No Fokus Indikator Sub indikator Nomor 

Butir 

3. Social 

communic

ation 

1. Berkomunikasi  1. Berkomunikasi dengan baik 

ataupun santun dalam berbicra 

11 

2. Mendengarkan 

efektif 

2. Mendengarkan apa yang 

dibicarakan dengan pemahaman, 

mengingat dan penafsiran 

12 

Sumber: Olahan Peneliti 

Setelah mengobservasikan hasil pengamatan pada siswa, maka selanjutnya 

meneliti permasalahan pada guru kelas yang melaksanakan manajemen kelas yang 

dapat membangun kecerdasan interpersonal siswa. 

Tabel 3.2 

Kisi-kisi pedoman Observasi Guru kelas V-A 
No Rumusan masalah  Fokus  Nomor 

Butir 

1. 

 

Implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas 

V SDN Kauman 2 Malang 

 

Membangun kecerdasan interpersonal 

dalam manajemen kelas siswa dengan 

aspek pemahaman sosial, kepekaan 

sosial dan komunikasi sosial. 

1-11 

2. Hambatan pada implementasi 

penguatan pendidikan karakter 

dalam membangun kecerdasan 

interpersonal siswa kelas V SDN 

Kauman 2 Malang 

Hambatan yang dialami selama 

manajemen kelas dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa 

12 

3. Solusi mengatasi hambatan pada 

implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas 

V SDN Kauman 2 Malang 

 Solusi bagi siswa yang mengalami 

hambatan  

13,14 

Sumber: Olahan Peneliti 

 Setelah observasi guru maka selanjutnya observasi siswa, agar hasil 

akhirnya saling berkesinambungan, dalam observasi guru mengamati pelaksanaan 

manajemen kelas pada guru kelas dalam membangun kecerdasan interpersonal 

dan hasil akhirnya dapat menghasilkan penelitian yang akurat. 
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Tabel 3.3 

Kisi-kisi pedoman Observasi Siswa kelas V-A 
N

o 

Rumusan 

masalah  

Fokus Indikator Nomor 

Butir 

1. 

 

Implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter dalam 

membangun 

kecerdasan 

interpersonal 

siswa kelas V 

SDN Kauman 2 

Malang 

Pemahaman sosial (Social 

insight) 

1. Kesadaran diri  1,2 

2. Pemahaman situasi 

sosial dan etika sosial 

3 

3. Pemecahan masalah  4,5,6 

Kepekaan sosial (Social 

sensitivity) 

1. Sikap empati 7,8 

2. Pro-sosial 9-11 

Komunikasi sosial (Social 

communication) 

1. Berkomunikasi dengan 

santun 

12,13 

2. Mendengarkan efektif 14,15 

Sumber: Olahan Peneliti 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi sebanyak-banyaknya 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Pertanyaan yang disiapkan 

berupa seperangkat pertanyaan yang menjawab rumusan masalah pada 

implementasi PPK dalam membangun kecerdasan interpersonal lalu hambatannya 

dan solusi yang digunakan. Akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat 

berkembang tanpa pedoman (bebas) tergantung jawaban masing-masing kepala 

sekolah, guru, dan siswa. Lembar instrumen wawancara awal dan pelaksanaannya 

terdapat dilampiran. 
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Tabel 3.4  

Kisi-kisi pedoman wawancara Guru Kelas V-A 
No Rumusan masalah  Fokus  Nomor 

Butir 

1. Implementasi penguatan 

pendidikan karakter dalam 

membangun kecerdasan 

interpersonal siswa kelas V 

SDN Kauman 2 Malang 

Membangun kecerdasan interpersonal dalam 

manajemen kelas siswa dengan aspek 

pemahaman sosial, kepekaan sosial dan 

komunikasi sosial. 

1-11 

2. Hambatan pada implementasi 

penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal 

siswa kelas V SDN Kauman 

2 Malang 

Hambatan yang dialami dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa 

12 

 

 

3. Solusi mengatasi hambatan 

pada implementasi penguatan 

pendidikan karakter dalam 

membangun kecerdasan 

interpersonal siswa kelas V-A 

SDN Kauman 2 Malang 

Solusi mengatasi kendala atau hambatan 

terhadap pelaksanaan   

13,14 

Sumber: Olahan Peneliti 

Setelah penjelasan tentang kisi-kisi wawancara guru kelas maka 

selanjutnya dijelaskan kisi-kisi wawancara siswa agar data dapat lebih akurat dan 

dapat dikembangkan, dengan pengecekkan keabsahan data. 

Tabel 3.5 

Kisi-kisi pedoman Wawancara Siswa kelas V-A 
N

o 

Rumusan 

masalah  

Fokus Indikator Nomor 

Butir 

1. 

 

Implementasi 

penguatan 

pendidikan 

karakter dalam 

membangun 

kecerdasan 

interpersonal 

siswa kelas V 

SDN Kauman 2 

Malang 

Pemahaman sosial (Social 

insight) 

1. Kesadaran diri  1,2 

2. Pemahaman situasi 

sosial dan etika sosial 

3 

3. Pemecahan masalah  4,5 

Kepekaan sosial (Social 

sensitivity) 

1. Sikap empati 6-8 

2. Pro-sosial 9-12 

Komunikasi sosial (Social 

communication) 

1. Berkomunikasi dengan 

santun 

13,14 

2. Mendengarkan efektif 15 

Sumber: Olahan Peneliti 

Setelah wawancara kepada siswa kelas V-A maka selanjutnya wawancara 

kepala sekolah, respon kepala sekolah terhadap manajemen kelas yang guru 

lakukan dalam membangun kecerdasan interpersonal siswa kelas V-A 
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Tabel 3.6 

Kisi-kisi pedoman wawancara Kepala Sekolah SDN Kauman 2 
No Rumusan masalah  Fokus  Nomor 

Butir 

1. Implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun kecerdasan  

interpersonal siswa kelas V SDN Kauman 

2 Malang 

Penerapan PPK dalam 

membangun kecerdasan 

interpersonal 

1-5 

2. Hambatan pada implementasi penguatan 

pendidikan karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas V 

SDN Kauman 2 Malang 

Hambatan dalam penerapan 

penguatan pendidikan karakter 

dalam membangun kecerdsan 

interpersonal 

6 

3. Solusi mengatasi hambatan pada 

implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun kecerdasan 

interpersonal siswa kelas V-A SDN 

Kauman 2 Malang 

Solusi yang diberikan dalam 

mengatasi menerapkan PPK dalam 

membangun kecerdasan 

interpersonal siswa 

 

7-9 

Sumber: Olahan Peneliti 

Kisi-kisi wawancara kepala sekolah diperkuat lagi dengan hasil 

dokumentasi yang dapat mendukung penelitian dari mulai observasi, wawancara 

dengan seperti ini maka dokumentasi dapat mengecek keabsahan data. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data terkait dengan 

implementasi penguatan pendidikan karakter di SDN Kauman 2 Malang. Adapun 

dokumentasi yang akan diambil guna mendapatkan data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini meliputi: 
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Tabel 3.7 

Kisi-kisi pedoman Dokumentasi 
No Rumusan masalah Aspek Alat 

dokumentasi 

1. Implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas V 

SDN Kauman 2 Malang 

1. Membangun kecerdasan 

interpersonal dalam 

manajemen kelas V-A 

Foto  

2. Pengelolaan PPK disekolah Foto  

3. Kegiatan pemahaman 

sosial, kepekaan sosial dan 

komunikasi sosial 

 

Foto  

 

2. Hambatan pada implementasi 

penguatan pendidikan karakter dalam 

membangun kecerdasan interpersonal 

siswa kelas V SDN Kauman 2 Malang 

Hamabatan yang dialami Foto 

 

 

 

3. Solusi mengatasi hambatan pada 

implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam membangun 

kecerdasan interpersonal siswa kelas 

V-A SDN Kauman 2 Malang 

Solusi mengatasi hambatan Foto  

Sumber: Olahan Peneliti 

 

H. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menurut teori Miles and 

Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 89) mengemukakan bahwa Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display dan conlusion 

drawing/verification. Tahapan analisis data yang dimaksud secara singkat 

dipaparkan sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Tahap reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, data yang direduksi 

memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan 

pengumpulan data. Hal-hal pokok yang menjadi fokus penelitian adalah 

implementasi penguatan pendidikan karakter dalam membangun kecerdasan 

interpersonal siswa, dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah 
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dilakukan maka data akan dirangkum, dianalisis dan dipilih sesuai dengan 

rumusan masalah. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, seperti 

penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan, data penelitian ini disajikan 

dalam bentuk uraian-uraian. Penyajian data atau informasi ini berupa masalah 

tentang manajemen kelas dalam penguatan pendidikan karakter berbasis kelas 

dalam membangun kecerdasaan interpersonal pada siswa kelas V di SDN Kauman 

2 Malang, lalu setelah mendapatkan hasil maka masalah tersebut sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan di analisis sebagai sajian data. 

3. Verifikasi (verification) 

Data yang disajikan lalu disimpulkan atau dilakukan verifikasi yang 

bertujuan untuk menguji kebenarannya, maka kesimpulan yang disajikan dalam 

bentuk deskriptif yang memuat permasalahan tentang manajemen kelas pada 

implementasi penguatan pendidikan karakter dalam membangun kecerdasan 

interpersonal siswa, hambatan dan solusi dalam objek penelitian ini berpedoman 

pada kajian penelitian. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan data dalam penelitian ini ditentukan dengan 

menggunakan uji credibility (validitas internal). Hal ini dijelaskan dalam kriteria 

sebagai berikut: 

1. Triangulasi dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik triangulasi, yaitu: 

a. Triangulasi teknik, yaitu pengecekan data kepada sumber yang sama tetapi 

dengan teknik yang berbeda, sebelumnya melakukan teknik observasi lalu 
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dicek lagi dengan teknik wawancara, dan terakhir dokumentasi apa sudah 

sesuai dengan kriteria yang di dapat oleh penelitian.  

b. Triangulasi sumber, adalah menggunakan sumber pengumpulan data yang 

berbeda tetapi teknik sama. Guru kelas V-A, siswa kelas V-A dan kepala 

sekolah berperan sebagai narasumber dengan menggunakan teknik 

wawancara data yang diperoleh dan dideskripsikan, setelah itu data yang telah 

dianalisis tersebut kemudian diambil kesimpulan dan selanjutnya diminta 

kesepakatan dari sumber data kepala sekolah, guru, dan siswa kelas V-A. 

 


