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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian tentang “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang”  menggunakan metode penelitian 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Darmadi 

(2014:184) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterprestasi objek sesuai kenyataan yang ada. 

Penelitian deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah yang ada di SDN 

Purwantoro 1 Malang. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

didasarkan pada data alamiah yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dalam 

mendekripsikan objek yang diteliti. Penelitian ini mengungkapkan gejala secara 

utuh sesuai konteks melalui pengumpulan data dari latar yang dialami dan 

menjadikan peneliti sebagai instrument kunci. Pendekatan kualitatif ini ditujukan 

untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan 

(Sukmadinata, 2007:94).  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan mulai dari proses awal penelitian hingga 

akhir penelitian yang bertindak sebagai observer dan pengumpul data. Penelitian 

ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam 

melakukan penelitian. Kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai
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tolak ukur keberhasilan untuk memahami fenomena yang diteliti, sehingga keterlibatan 

peneliti secara aktif dan langsung dengan sumber data mutlak dilakukan tanpa 

mempengaruhi sumber data. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang di Jl. Letjen S. Parman No. 

67 Malang Kelurahan Purwantoro Kecamatan Blimbing Kota Malang. Penelitian 

dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017-2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang” adalah sebagai berikut : 

1. Sumber data primer yaitu sumber data yang diambil untuk mengetahui metode yang 

dilakukan sekolah dalam melaksanakan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

budaya sekolah yang diperoleh dengan cara : 

a. Observasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang diisi oleh peneliti untuk mengetahui 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah dengan fokus 

penelitian pada kelas 3A dan 5A SDN Purwantoro 1 Malang. 

b. Wawancara kepala sekolah, guru, pembina ekstrakurikuler pramuka dan pembina 

ekstrakurikuler BTA. 

2. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang digunakan untuk memperkuat data 

primer sehingga data yang diperoleh menjadi valid. Sumber data berupa foto-foto 
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dokumentasi selama penelitian berlangsung, data kegiatan peserta didik, dan 

dokumen-dokumen sekolah yang dibutuhkan. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Metode atau teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dilakukan peneliti 

untuk mengumpulkan data. Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian “Analisis 

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 

Malang” adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun masing-masing 

teknik dijabarkan sebagai berikut : 

1. Observasi 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif. Observasi partisipatif 

menurut Sugiyono (2015:227) di dalam pelaksanaanya peneliti terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. Observasi digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, program ekstrakurikuler, serta 

sarana dan prasarana sekolah. Jika pada waktu observasi menemukan beberapa 

indikator yang tidak tertulis pada panduan observasi, maka dicantumkan pada catatan 

lapang. (Lampiran 2). 

2. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur. Wawancara tak 

berstruktur menurut Sugiyono (2015:233) adalah wawancara yang bebas dimanapeneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap, 

pedoman wawancara berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan. 
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Wawancara digunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, program ekstrakurikuler, kebijakan dan 

peraturan sekolah, model evaluasi, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan PPK 

melalui budaya sekolah. (Lampiran 3). 

3. Dokumentasi  

Data dokumentasi diperoleh peneliti dengan mengambil dokumen-dokumen 

yang dimiliki oleh sekolah seperti profil sekolah, prestasi akademik dan non akademik, 

serta data kegiatan ekstrakurikuler SDN Purwantoro 1 Malang. Peneliti juga mengambil 

foto tentang kegiatan di sekolah yang berkaitan dengan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah. Dokumentasi tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga 

memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi untuk 

menguatkan data observasi dan wawancara (Djaelani, 2013). (Lampiran 4). 

 

F. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang” menggunakan teknik analisis data 

kualitatif model Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga 

tuntas sehingga data yang diperoleh sudah jenuh. Aktivitas analisis data yaitu reduksi 

data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).  
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Gambar 3.1 Analisis Data Miles dan Huberman 

Langkah-langkah teknik analisis data menurut teori Miles dan Huberman adalah 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga peneliti 

perlu mereduksi data. Mereduksi data berarti memilih data pokok, menfokuskan pada 

data yang penting, dicari tema dan polanya kemudian membuang yang tidak 

dipaki.Peneliti mengumpulkan semua data di lapangan mengenai pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, dan kendala serta solusi dalam 

pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah yang ada di SDN Purwantoro 1 Malang. 

Peneliti mengelompokkan data sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya adalah penyajian data, dengan mendisplaykan data 

memudahkan untuk memahami yang terjadi, dan merencpeserta didikan kerja 

Pengumpulan data 
 

Penyajian data 
 

Reduksi data 

 

Kesimpulan-kesimpulan : 

Penarikan/Verifikasi 
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selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif yang paling seringadalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

3. Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification) 

Langkah ketiga yaitu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan 

kesimpulan berdasarkan pengumpulan data yang dikelompokkan atau ditampilkan 

sesuai hasil yang di dapat. Kesimpulan penelitian ini didapat setelah peneliti melihat 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, dan kendala serta 

solusi dalam pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah yang ada di SDN Purwantoro 1 

Malang. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang” berdasarkan metode penelitian yang 

digunakan adalah sebagai berikut : persiapan, pelaksanaan, analisis data, dan tahap 

penulisan laporan yang dijelaskan berikut ini : 

1. Tahap Persiapan  

Pada tahap persiapan penelitian meliputi : 

a. Menyusun perencanaan penelitian yang terkait dengan topik penelitian yaitu 

tentang “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN 

Purwantoro 1 Malang”. 

b. Menentukan lokasi penelitian yang mendukung pelaksanaan penelitian yaitu di 

SDN Purwantoro 1 Malang. 
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c. Meminta izin kepada kepala sekolah tempat lokasi penelitian. 

d. Melakukan studi awal tentang topik penelitian. 

e. Menyusun pedoman observasi 

f. Menyusun pedoman wawancara 

g. Menyusun format catatan lapangan 

2. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan yaitu tahap mengumpulkan data yang berkaitan dengan nilai-

nilai karakter yang ditanamkan, pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui 

budaya sekolah, serta kendala dan solusi pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

melalui budaya sekolah di SDN Purwantoro 1 Malang melalui : 

a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan kepala sekolah, guru, dan 

pembina ekstrakurikuler dengan tujuan memperoleh data tentang pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, program ekstrakurikuler, 

kebijakan dan peraturan sekolah, model evaluasi, serta kendala dan solusi dalam 

pelaksanaan PPK melalui budaya sekolah 

b. Observasi, peneliti melakukan observasi di SDN Purwantoro 1 Malang untuk 

mendukung instrument dalam mengumpulkan data tentang pelaksanaan Penguatan 

Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah, program ekstrakurikuler, serta sarana 

dan prasarana sekolah.  

c. Dokumentasi, hal ini penting dilakukan untuk melengkapi dan mendukung data 

yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Dokumentasi dilakukan untuk 

menghimpun data penelitian yang meliputi profil sekolah, prestasi akademik dan 
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non akademik, data kegiatan ekstrakurikuler,foto ketika penelitian dan dokumen-

dokumen sekolah lain yang dibutuhkan peneliti dalam memperoleh data. 

3. Tahap Analisis Data

Tahap analisi data yaitu menyusun semua kegiatan dari pengumpulan data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terkait dengan topik 

penelitian yaitu tentang “Analisis Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Budaya 

Sekolah Di SDN Purwantoro 1 Malang”. Peneliti pada tahap ini menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh, memilih mana yang penting dan yang dipelajari, dan 

mengambil kesimpulan dari data yang telah dianalisis. 

4. Tahap penulisan Laporan

Tahap penulisan laporan meliputi kegiatan penyusunan hasil penelitian dari 

semua rangkaian kegiatan, dimulai dari latar belakang pemilihan topik penelitian hingga 

prosedur penelitian pada tahap menyusun proposal, yang dilanjutkan pada hasil 

pembahasan dari data-data yang telah dikumpulkan dan dipilh sesuai dengan kebutuhan, 

yang terakhir adalah kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Peneliti pada tahap ini 

juga melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan 

dan saran-saran demi kesempurnaan skripsi, yang nantinya diharapkan dapat bermanfaat 

untuk pihak-pihak yang membutuhkan. 

H. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang diperoleh peneliti selama dilapangan perlu keabsahan datanya, dalam

penelitian ini peneliti menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas yang dilakukan 
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menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini digunakan untuk memeriksa keabsahan data 

dari berbagai sumber, cara, dan waktu, sehingga saat menggunakan teknik triangulasi 

peneliti sekaligus dapat menguji kredibilitas data (Sugiyono, 2015:273). Teknik 

triangulasi yang digunakan oleh peneliti terdapat dua teknik yaitu : 

1. Triangulasi teknik, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapat data dari sumber yang sama. Penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh data. Pengumpulan 

data tentang pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter melalui budaya sekolah 

peneliti menggunakan teknik wawancara kepada sumber data yaitu kepala sekolah, 

guru, dan pembina esktrakurikuler. Selanjutnya untuk menyesuaikan data hasil 

wawancara dengan kenyataan yang ada di lingkungan sekolah, maka peneliti 

menggunakan teknik observasi dan dokumentasi untuk melihat dokumen yang ada 

di sekolah serta mendokumentasikan kegiatan yaang dijadikan obyek oleh peneliti. 

2. Triangulasi sumber, untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data menggunakan sumber pengumpulan data yang berbeda-beda dengan 

teknik yang sama. Penelitian ini yang berperan sebagai sumber data adalah kepala 

sekolah, guru, dan pembina ekstrakurikuler dengan menggunakan teknik 

wawancara. Data yang diperoleh dideskripsikan, dikategorisasikan, dan dipilah 

pandangan yang sama dan berbeda, serta spesifikasi dari kedua sumber data 

tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti kemudian diambil kesimpulan dan 

selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh. 

 


