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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III ini Peneliti akan membahas tentang hal-hal sebagai berikut: 

(1) Pendekatan dan jenis penelitian, (2) Kehadiran peneliti, (3) Tempat dan 

waktu penelitian, (4) Data dan sumber data, (5) Teknik pengumpulan data, 

(6) Teknik analisis data, dan (7) Pengecekan keabsahan data. 

 

A.  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan cara pandang atau sudut pandang 

peneliti terhadap permasalahan yang diangkat. Melalui pendekatan maka 

akan diketahui metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Penelitian 

ini menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan pendekatan ini, maka 

data yang dianalisis berbentuk pendidikan karakter yang diterapkan, dan 

kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik bukan berupa angka-

angka. Jenis penelitian yang digunakan oleh  peneliti adalah penelitian 

kualitatif deskriptif. Kualitatif deskriptif adalah suatu penelitian yang 

bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, presepsi, pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok.  
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B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran dari peneliti ini sebagai peneliti murni, dengan adanya 

kehadiran peneliti murni diharapkan dapat menggali informasi dan data-

data seberapa signifikannya peran pendidikan karakter berbasis kearifan 

lokal terhadap anak berkebutuhan khusus. Selain itu juga, dengan adanya 

penelitian ini pendidikan karakter berbasis kearifan lokal ini dapat dijadikan 

sebagai acuan bagi sekolah lain dengan melakukan pengkajian terlebih 

dahulu dan melihat progres perkembangan karakter anak. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri 

Kedungkandang Kota Malang Jl. H. Ali Nasrudin No. 2 Malang 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan semester genap bulan Maret sampai April 

tahun 2018 

 

D. Data dan Sumber Data 

  Setiap penelitian memerlukan data, karena data merupakan hal yang 

dubutuhkan untuk mengetahui hasil penelitian. Data merupakan hasil yang 

diperoleh peneliti dari sumber. Dilihat dari jenis penelitian, maka data yang 

dihasilkan dari penelitian ini berupa kata atau kalimat. Berdasarkan masalah 

yang telah dirumuskan, maka data yang diperoleh adalah: (1) penerapan 

pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal di SDLB Negeri 
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Kedungkandang Kota Malang, (2) faktor pendukung penerapan pendidikan 

karakter berbasis kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota 

Malang, (3) faktor penghambat penerapan pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh peneliti dari 

sumber informasi. Adapun informasi tersebut diperoleh dari Kepala Sekolah 

SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang beserta Guru yang mengajar. 

Adapun informasi yang diperoleh peneliti dari para narasumber yaitu 

bagaimana penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal dan apa 

saja kegiatan yang dilakukan oleh para siswa. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh bukan dari sumber 

informasi atau data yang diperoleh dari pihak lain. Sumber data sekunder 

berupa arsip dan dokumen yang relevan dengan penelitian. Dokumen yang 

ada dalam penelitian ini berupa foto, dokumen program kegiatan sekolah 

dan data-data lain yang berkaitan dengan penelitian.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan mengamati, memahami dan mencatat 

secara sistematis poin-poin penting terhadap obyek yang di amati. Observasi 

dilakukan untuk pengetahui proses pembelajaran di SDLB dan penanaman 

pendidikan berbasis kearifan lokal yang diterapkan seperti apa terhadap 

anak berkebutuhan khusus. Dengan turun langsungnya peneliti di lapangan 

mampu mengamati secara langsung kegiatan yang dilakukan dan mencatat 

hal-hal yang penting yang mendukung permasalah yang diangkat oleh 

peneliti. Adapun data yang diperoleh setelah observasi yaitu peneliti 

menemukan permasalah yang menarik untuk diteliti lebih dalam berupa 

kegiatan yang membentuk karakter peserta didik lebih khususnya lagi anak 

berkebutuhan khusus, serta jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang 

berada di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) seperti anak berkebutuhan 

khusus tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunaganda dan autis.    

Observasi ini dilakukan tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan 

pengamatan awal dan melihat langsung kondisi maupun kultur yang ada di 

SDLB Negeri Kedungkandang Kota Malang, sehingga pada saat mau 

melakukan wawancara sudah menyusun secara sistematis pertanyaan yang 

mau diajukan untuk melengkapi hasil penelitian. 

Instrumen dalam teknik pengumpulan data observasi adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 3.1 Pengumpulan data observasi  

No Indikator Kisi-kisi 

1 Mengamati kondisi 

kultur sekolah. 

Sejarah berdirinya sekolah 

2 Menulis kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolah. 

Penerapan pendidikan 

karakter 

3 Menggali informasi 

tentang kegiatan yang 

dilakukan oleh sekolah. 

Kegiatan-kegiatan yang 

membentuk karakter anak 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan proses interaksi antara satu orang dengan 

orang lain guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Jenis wawancara 

yang digunakan oleh peneliti yaitu jenis wawancara terbuka. Wawancara 

dilakukan dengan cara tanya jawab untuk dimintai keterangan terhadap 

kepala sekolah dan guru-guru yang mengajar di Sekolah Dasar Luar Biasa 

(SDLB). Wawancara dilakukan dengan informan atau subyek untuk 

mendapatkan informasi terkait pendidikan karakter berbasis kearifan lokal 

yang diterapkan, dan data-data hasil wawancara terlampir pada lampiran. 

Didalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah kepala sekolah 

SDLB, dan guru-guru yang mengajar. 

Instrumen dalam teknik pengumpulan data wawancara adalah 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Pengumpulan  data wawancara 

No Indikator Kisi-kisi 

1 Mengidentifikasi penerapan 

pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB. 

Apa saja pendidikan 

karakter yang diterapkan 

2 Menjelaskan penerapan 

pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB. 

Bagaimana kegiatan yang 

dilakukan di SDLB 

3 Menggali faktor pendukung 

serta penghambat dalam 

penerapan pendidikan 

karakter berbasis kearifan 

lokal di SDLB. 

a. Faktor pendukung 

penerapan pendidikan 

karakter 

b. Faktor penghambat 

penerapan pendidikan 

karakter 

4 Menyelidiki tanggapan dari 

wali murid tentang 

penerapan pendidikan 

karakter berbasis kearifan 

lokal di SDLB. 

Tanggapan wali murid 

tentang penerapan 

pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal di 

SDLB 

5 Menyebutkan kegiatan yang 

pernah dilombakan dan 

prestasi yang pernah 

diperoleh. 

Kegiatan yang pernah 

diikutlombakan 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan 

dokumen-dokumen secara akurat. Dokumentasi yang digunakan oleh 

peneliti yaitu berupa data yang tersimpan, data tersebut merupakan data 

penting yang akan di gunakan peneliti sebagai acuan pembuatan laporan. 

Data tersebut yaitu foto, dokumentasi lain yang dibutuhkan peneliti yaitu 

catatan harian yang akan di lakukan peneliti pada saat melakukan penelitian. 

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data 

berkenaan dengan penelitian tentang penerapan model pendidikan karakter 

berbasis kearifan lokal. Hasil yang diperoleh dalam proses penelitian akan 

diidentifikasi baik berupa dokumen-dokumen, foto, video, arsip-arsip, 

rekaman hasil wawancara dengan informan yang bersangkutan serta data-

data lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dengan metode 
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dokumentasi ini diharapkan bisa mendapatkan hasil terkait penerapan model 

pendidikan karakter dan yang lainnya. Adapun data yang diperoleh melalui 

dokumentasi adalah: a) proses pelaksanaan pendidikan karakter berbasis 

kearifan local; b) faktor yang mendukung dan menghambat kegiatan; dan c) 

prestasi yang diperoleh ketika pernah mengikuti perlombaan. 

Instrumen dalam teknik pengumpulan data dokumentasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Pengumpulan data dokumentasi 

N

o 

Jenis Dokumentasi Keterangan 

Ada Tidak ada 

1 Pelaksanaan penerapan 

pendidikan karakter berbasis 

kearifan lokal di SDLB 

  

2 Kegiatan pendidikan karakter   

3 Faktor yang 

mendukung/menghambat 

  

4 Jenis lomba, prestasi yang 

pernah diraih dan karakter yang 

muncul dalam diri siswa 

  

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang harus dilakukan sebelum 

memasuki lapangan,sejak di lapangan, dan setelah di lapangan. Dalam hal 

ini sudah dirumuskan masalah, tujuan, bahkan teori yang digunakan 

dikorelasi dengan data-data yang diperoleh dilapangan. Analisis data adalah 

proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat 

mudah dipahami, dan temuannya dapat dinformasikan kepada orang lain 

(Sugiyono, 2015:244). 
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Berdasarkan pernyataan di atas, maka dapat di jelaskan bahwa dalam 

melakukan pengolahan data dan menganalisis data di lakukan langkah-

langkah sebagai berikut: 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Alur pengolahan data dan menganalisis data Miles 

dan Huberman   

 

 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap ini peneliti melakukan proses pencatatan semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengana hasil observasi dan wawancara di 

lapangan, yaitu mencatat data yang diperlukan terhadap berbagai jenis data 

dan berbagai bentuk data di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri 

Kedungkandang Kota Malang. 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

 

Menyajikan Data 

 

Kesimpulan/Verifikas

i 
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2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Tahap ini, aspek yang direduksi yaitu segala data primer maupun 

sekunder ketika di Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB) Negeri 

Kedungkandang Kota Malang. 

3. Menyajikan Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah yang dilakukan selanjutnya 

adalah menyajikan data. Menyajikan data (data display) merupakan 

sekumpulan informasi tersusun yang akan memberikan gambaran penelitian 

secara menyeluruh. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, 

flowchart dan sejenisnya.  

4. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusions:drawing/Verifying) 

Tahap selanjutnya penarikan kesimpulan. Data yang dibuat narasi 

dalam display data kemudian disajikan dalam hasil penelitian. Pemaparan 

hasil penelitian disertai dengan bukti-bukti lapangan yang diperoleh peneliti 

dari observasi, wawancara, dan dokumantasi. Dari hasil penelitian, peneliti 

membandingkan dengan teori. Hasil akhir berupa kesimpulan serta saran 

penerapan pendidikan karakter berbasis kearifan lokal untuk anak 

berkebutuhan khusus di SDLB N Kedungkandang Kota Malang. 
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G. Pengecekan Keabsahan Data

Adapun cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian data 

kualitatif adalah menggunakan triagulasi teknik. Triagulasi teknik 

digunakan untuk data deskriptif, data penelitian triagulasi teknik yang 

digunakan adalah triagulasi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Triagulasi data observasi merupakan melakukan observasi langsung ke 

tempat dimana penelitian akan dilakukan, triagulasi data wawancara yaitu 

membuat pertanyaan berdasarkan hasil observasi kemudian melakukan 

proses tanya jawab untuk menggali informasi yang diinginkan terhadap 

narasumber, dan triagulasi sumber dokumentasi berupa dokumen tertulis, 

arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, dan gambar atau foto. 


