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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk memahami secara keseluruhan fenomena tentang kejadian yang 

dialami oleh subjek penelitian misalnya tingkah laku, persepsi, motivasi, tindakan 

dan sebagainya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian di bidang sosial  pada kondisi alamiah (natural setting) untuk 

memahami suatu fenomena yang dialami oleh individu, kelompok, proses, 

organisasi atau sistem sehingga data yang diperoleh dalam bentuk sebuah kata-

kata dan bahasa (Moleong, 2017:6). Internalisasi nilai pendidikan karakter  

terutama nilai karakter religius menjadi fenomena sosial tidak hanya pada peserta 

didik namun juga pada peran pendidik dalam menginternalisasi sehingga peneliti 

tertarik untuk meneliti lebih mendalam. Dengan demikian, pendekatan penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini menyelaraskan tujuan penelitian yang meneliti 

mengenai internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius 

sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang 

Adapun penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan pada fakta-fakta atau fenomena 

yang ada sehingga data yang dihasilkan atau dicatat berupa deskripsi objek 

penelitian dalam bentuk kata-kata, gambar dan angka-angka yang tidak dihasilkan 

melalui pengolahan statistika (Idrus, 2007:85). Penelitian deskriptif ini digunakan 

peneliti guna memperoleh suatu data berupa informasi mengenai internalisasi nilai 
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pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 

Malang.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Peneliti 

merupakan alat (instrumen) pengumpul data yang utama sehingga kehadiran 

peneliti mutlak diperlukan dalam menguraikan data. Peneliti meneliti langsung ke 

SDN Sumbersari 2 Malang sehingga peneliti dapat melihat secara langsung 

fenomena yang ada. Peneliti berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengumpulan 

data, analis, penafsir kemudian membuat kesimpulan di akhir atas semua 

temuannya yang telah dilakukan peneliti. Interaksi yang dilakukan oleh peneliti 

bertujuan untuk menemukan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti. Informasi yang didapatkan akan dicatat oleh peneliti untuk dijadikan 

bahan penelitian. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data tentang internalisasi nilai pendidikan karakter 

religius melalui budaya religius sekolah, peneliti memilih SDN Sumbersari 2 

Malang yang berlokasi di Jalan Bendungan Sutami 1 No.24, Sumbersari, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. Peneliti memilih SD tersebut 

berdasarkan pertimbangan bahwa SDN Sumbersari 2 Malang memiliki keunikan 

dalam melakukan pembiasaan religius yang notabenenya bukan sekolah agamis 

(madrasah ibtidaiyah). Penelitian ini dilakukan pada bulan 9 – 20 April 2018. 
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D. Sumber Data 

Sumber data penelitian terkait dengan siapa, apa dan dari mana informasi 

mengenai fokus penelitian didapatkan (Muhammad, 2014:167). Sumber data pada 

penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Koordinator Pelaksana, Guru Kelas, dan 

peserta didik di SDN Sumbersari 2 Malang. Pada sumber data tersebut, peneliti 

akan mengamati dan menyimak bentuk internalisasi, peran guru serta upaya 

pelaksanaan dalam menginternalisasi nilai pendidikan karakter melalui budaya 

religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang. Data berupa tuturan langsung 

narasumber dari hasil observasi dan rekaman selama penelitian dikumpulkan dan 

dianalisis untuk mengetahui gambaran berdasarkan tujuan penelitian. Subjek 

penelitian yang diperoleh dari narasumber yaitu wawancara kepala sekolah,  

koordinator pelaksana, peserta didik di SDN Sumbersari 2 Malang.  

 

E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi, bertujuan untuk mengumpulkan data situasi dan kondisi yang ada 

di lapangan. Peneliti terlibat langsung pada pengamatan dan pencatatan secara 

bekelanjutan terkait proses internalisasi nilai pendidikan karakter religius 

melalui budaya religius sekolah di SDN Sumbersari 2 Malang. 

2. Wawancara, bertujuan untuk mengumpulkan data yang berupa informasi. 

Kegiatan wawancara ini ditujukan kepada narasumber yaitu kepala sekolah, 

koordinator pelaksana, peserta didik SDN Sumbersari 2 Malang.  
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3. Dokumentasi, bertujuan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil 

observasi dan wawancara sehingga data yang diperoleh menjadi akurat. Alat 

yang digunakan yaitu handphone (foto, video, perekam suara) beserta 

dokumen-dokumen (kurikulum sekolah, visi misi sekolah). 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian meruapakan suatu alat yang digunakan untuk 

mengukur kejadian yang diamati di lapangan. Pada penelitian ini bertujuan untuk 

lebih memudahkan peneliti dalam mencari data. Adapun susunan instrument 

sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi, bertujuan untuk memudahkan peneliti memperoleh data 

kegiatan internalisasi nilai pendidikan karakter melalui budaya religius 

sekolah khususnya pada peserta didik di SDN Sumbersari 2 Malang dan fakta-

fakta yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung. Lembar observasi ini 

ditujukan kepada yang terlibat dalam penerapan budaya religius dalam 

menginternalisasi nilai pendidikan karakter religius di SDN Sumbersari 2 

Malang. Lembar observasi pada tabel 3.1 Kisi-kisi lembar observasi dapat 

dilihat di lampiran. 

2. Lembar Wawancara, dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, dengan alasan 

jenis wawancara ini tergolong in- dept interview, dimana dalam 

pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Lembar wawancara juga memerlukan kisi- kisi lembar terlebih dahulu yang 

bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga 
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peneliti dapat menambah pertanyaan diluar lembar wawancara untuk 

mengungkapkan pendapat dan ide-ide dari responden. Pihak-pihak yang 

menjadi narasumber dalam wawancara ini adalah kepala sekolah, koordinator 

pelaksana, guru kelas, peserta didik di SDN Sumbersari 2 Malang.  

No. Aspek Butir No. 

1. Sejarah terciptanya Budaya Religius 1 

2. Rangkaian kegiatan Budaya Religius 2 

3.  Tujuan Terciptanya Budaya Religius 3 

4. Strategi Penerapan proses internalisasi nilai pendidikan karakter 

religius melalui budaya religius sekolah 

4 

5. Pencapaian diwujudkannya budaya religius 5 

Tabel 3.2 Kisi-kisi lembar wawancara kepala sekolah 

 

No. Aspek Butir No. 

1. Pandangan koordinator terkait akhlak peserta didik 1 

2. Bentuk-bentuk budaya religius sekolah dalam menginternalisasi 

nilai pendidikan karakter religius  

2 

3. Proses internalisasi nilai pendidikan karakter religius melalui 

budaya religius sekolah  

3 

4. Respon peserta didik terciptanya Budaya Religius sekolah 4 

5. Pembentukan nilai pendidikan karakter religius melalui KBM 5 

6. Konsekuensi peserta didik jika melanggar penerapan budaya 

religius sekolah 

6 

7. Pengaruh positif budaya religius bagi peserta didik  7 

8. Peran guru dalam pelaksanaan internalisasi nilai pendidikan 

karakter religius melalui budaya religius sekolah 

8, 9 

9. Kendala untuk mensukseskan pelaksanaan internalisasi nilai 

pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah 

10 

10. Solusi dari Kendala untuk mensukseskan pelaksanaan internalisasi 

nilai pendidikan karakter religius melalui budaya religius sekolah 

10 

11. Upaya pelaksanaan koordinator untuk mengatur keberhasilan 

penerapan budaya religius sekolah 

11 

12. Pendapat koordinator mengenai barometer keberhasilan dalam 

penerapan budaya religius sekolah dalam menginternalisasi nilai 

12 
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pendidikan karakter religius 

Tabel 3.3 Kisi-kisi lembar wawancara koordinator pelaksana 

 

No. Aspek Sub Aspek Butir No. 

1. Peran Guru sebagai : 

 

- Teladan 

- Inspirator 

- Motivator 

- Dinamisator 

- Evaluator 

1 

2. Kendala sebagai sosok yang berperan 

penting 

 2 

3. Solusi dari kendala sebagai sosok yang 

berperan penting 

 3 

Tabel 3.4 Kisi-kisi lembar wawancara guru kelas  

 

No. Aspek Butir No. 

1. Kegiatan Budaya Religius di sekolah 1 

2. Toleransi, cinta damai, menghargai perbedaan agama, teguh 

pendirian, kerjasama antar pemeluk agama, persahabatan, teguh 

pendirian 

2 

3. Percaya diri 3 

4. Mencintai lingkungan 4,5 

5. Melindungi yang kecil dan tersisih 6 

6. Anti buli dan kekerasan 7 

7. Kegiatan ekstrakulikuler 8 

8. Pendapat dan Respon peserta didik adanya budaya religius di 

sekolah 

9, 10 

Tabel 3.5 Kisi-kisi lembar wawancara peserta didik 

 

3. Lembar Dokumentasi, digunakan sebagai pandukan peneliti untuk 

kelengkapan data dokumentasi yang dibutuhkan dalam penelitian di SDN 

Sumbersari 2 Malang. Lembar dokumentasi pada tabel 3.6 Kisi-kisi lembar 

dokumentasi dapat dilihat di lampiran.  
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G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah yang dilakukan peneliti 

dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya, peneliti memilih informasi yang 

akan diteliti secara mendata dan disertai waktu penentuan pengumpulan data. 

Dalam memilih informasi adalah dengan mempertimbangkan siapa yang 

dipandang paling mengerti terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini 

peneliti mengambil narasumber sebagai berikut: kepala sekolah, koordinator 

pelaksana dan para peserta didik serta tidak menutup kemungkinan dari orang 

yang dianggap banyak mengerti tentang hal tersebut. Dalam penelitian ini untuk 

prosedur penelitian dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan awal sebelum memasuki tempat penelitian adalah meminta izin ke 

sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Dalam kegiatan ini, peneliti 

menyiapkan dan mengantar surat pengantar sebagai tanda formalitas bahwa 

penelitian dilakukan atas dasar tugas akhir mahasiswa S1 dan dibawah 

naungan kampus. 

2. Tahap kedua adalah mempersiapkan, merancang proposal berupa lembar 

observasi dan wawancara yang diperlukan pada saat proses pelaksanaan 

berlangsung. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan  konsultasi dengan dosen 

pembimbing dalam pengerjaannya. 

3. Tahap ketiga adalah tahapan pelaksanaan dalam melakukan observasi, 

wawancara serta mendokumentasikan kegiatan yang ada di tempat penelitian. 

Kegiatan ini dilakukan setelah melakukan konfirmasi tanggal kepada pihak 

narasumber agar tidak berbenturan dengan kegiatan yang lain. 
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4. Tahapan keempat, peneliti menyusun atau mencatat hasil temuan peneliti 

dalam menganalisis dan mengambil kesimpulan yang diperoleh. Dengan 

bantuan berupa buku dan alat tulis yang bertujuan untuk mencatat hasil 

temuan dan diharapkan data yang diperoleh lebih valid dan akurat dari apa 

yang di dengar, di lihat, dialami, di pikirkan, dalam rangka mengumpulkan 

data refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif untuk dilaporkan. 

  

H. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini mengacu pada model Miles and Huberman.  

Dalam menganalisis data kualitatif peneliti menggunakan analisis model Miles 

dan Hubermen  (Sugiyono, 2016:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Model Miles dan 

Huberman terdapat empat tahapan didalamnya yakni pengumpulan data, reduksi 

data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah gambar skema 

analisis data dan penjelasannya mengenai model analisis data menurut Miles dan 

Huberman. 
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Gambar 2.1 Analisis Data. 

Sumber: Olahan Peneliti (Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2016:247) 

 

Adapun langkah-langkah teknis analisi data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pengumpulan data yaitu dengan cara 

observasi, wawancara, dokumentasi dan catatan lapang. Pengumpulan data 

tersebut dapat diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan peserta didik 

melalui budaya religius di sekolah, serta wawancara dengan kepala sekolah dan 

koordinator pelaksana yang ada di SDN Sumbersari 2 Malang. Pengumpulan data 

dapat berupa arsip-arsip sekolah seperti kalender pendidikan, tatatertib sekolah, 

jadwal kegiatan ekstrakulikuler, visi misi sekolah, tujuan strategis sekolah, motto 

sekolah, program unggulan, silabus, dan RPP, serta data yang dibutuhkan oleh 

peneliti yang menjawab pada rumusan masalah. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti ini memilih data yang akurat, penting, 

Pengumpulan 

data  
Display 

data  

Penarikan 

kesimpulan  

Reduksi 

data  
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bermakna dan data yang tidak berguna untuk menjelaskan apa yang menjadi 

sasaran terhadap analisis. Tahap selanjutnya peneliti melakukan penyederhanaan 

data dengan membuat sesuai tujuan, klarifikasi  dan konsep data.  

Langkah berikutnya, penelitian melakukan reduksi data dengan cara 

mengambil yang pokok penting, serta membuang data yang dianggap tidak 

diperlukan. Misalnya ketika wawancara dengan kepala sekolah atau koordinator 

pelaksana ada jawaban yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti pada 

lembar wawancara, maka jawaban tersebut tidak dipakai. Selanjutnya, apabila 

jawaban dari kepala sekolah atau koordinator terlalu luas maka akan diambil inti 

dari jawaban tersebut 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dilakukan dengan cara menguraikan sekaligus membahas 

hasil penelitian pada masing-masing permasalahan secara objektif. Melalui uraian 

tersebut, dipaparkan hasil wawancara dengan kepala sekolah,coordinator 

pelaksana, dan peserta didik, serta hasil observasi dan studi dokumentasi yang 

sebelumnya sudah direduksi. Setelah data direduksi maka selanjutnya peneliti 

menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk teks naratif. 

4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Setelah data disajikan dalam bentuk teks naratif, maka selanjutnya dilakukan 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal sudah di dukung oleh bukti-bukti yang valid 
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dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang meyakinkan. 

I. Pengecekan Keabsahan Data

Pada penelitian ini menggunakan uji kredibilitas untuk menguji 

keabsahan data, dalam penelitian ini menggunakan triangulasi.  Triangulasi 

merupakan verifikasi dari penemuan dengan menggunakan berbagai sumber 

informasi dan berbagai metode pengumpulan data. Triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data dan triangulasi teknik.  

Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan menggali informasi dari 

kepala sekolah, koordinator pelaksana, kemudian ke guru. Data dari sumber-

sumber tersebut dideskripsikan, dikategorikan yang memiliki pandangan sama, 

yang berbeda dan memilah lebih spesifik dari sumber data tersebut. Di sisi lain, 

triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi dari sumber yang sama yaitu koordinator pelaksana 

dan guru di SDN Sumbersari 2 Malang. Dengan demikian bisa mendukung 

ditemukannya keabsahan data dari hasil yang diteliti. 


