
53 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, artinya data 

yang ada dalam penelitian berupa susunan kalimat yang diperoleh dari 

hasil observasi, wawancara dan, dokumentasi. Pendekatan kualitatif 

berguna untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan 

yang berkaitan dengan pembelajaran tematik di kelas IV SDN Mojolangu 

2 Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan data dalam 

bentuk kalimat yang bertujuan untuk menyampaikan informasi atau fakta 

yang terjadi di lapangan secara lebih mendalam mengenai implementasi 

penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik untuk siswa 

kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian adalah sebagai observer yang 

berperan mengamati kegiatan dan proses pembelajaran tematik di kelas IV 

pada SDN Mojolangu 2 Malang secara langsung serta mengamati siswa di 

kelas pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Peneliti berperan dan 

memiliki kedudukan sebagai pengamat murni yang terpisah dari kegiatan 
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dan mengambil sendiri data yang dibutuhkan untuk penelitian, data ini 

disebut dengan data primer. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri 

Mojolangu 2 Malang  dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan 

Desember semester genap tahun ajaran 2017. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang di peroleh adalah secara langsung oleh peneliti 

dari keadaan secara nyata melalui berbagai sumber data yang di peroleh 

dari guru kelas IV, dan siswa kelas IV SD Negeri Mojolangu 2 Malang 

berupa foto dokumentasi. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono (2013: 308) mengemukakan bahwa teknik pengumpulan 

data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena 

tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Lebih lanjut, 

Sugiyono menjelaskan bahwa pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dilihat dari setting 

penelitian, data dikumpulkan melalui setting alamiah. Jika dilihat dari 

sumber datanya, maka ada sumber primer dan sumber sekunder. 

Sedangkan apabila dilihat dari segi cara, maka teknik pengumpulan data 
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dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi, 

dan gabungan keempatnya. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Observasi  

Cartwright & Cartwright (Uhar Suharsaputra, 2014: 209) 

mendefinisikan observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan 

mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan 

tertentu. Sementara itu, Nasution (Sugiyono, 2013: 309) menyatakan 

bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 

hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi.  

Selanjutnya menurut Sugiyono (2010: 204) dari segi proses 

pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi 

participant observation (observasi berperan serta) dan non participant 

observation (observasi non partisipan). Selanjutnya dari segi instrumentasi 

yang digunakan, maka observasi dibedakan menjadi observasi terstruktur 

dan tidak terstruktur. 

Sebelum melakukan observasi, peneliti membuat pedoman 

observasi sebagai acuan agar proses observasi tetap fokus dan tidak keluar 

dari konteks yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu mendeskripsikan 

nilai-nilai karakter yang dikembangkan dan implementasi pendidikan 
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karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri Mojolangu 2 

Malang. 

2. Wawancara 

Sugiyono (2013: 316) menyatakan wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi 

juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam. Sementara itu, menurut Burhan Bungin (2004: 108) 

wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk 

mengkonstruksi mengena orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, 

perasaan dan sebagainya, yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai 

(interviewee). 

Esterberg (Sugiyono, 2013: 317) mengemukakan beberapa macam 

wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak 

terstruktur. Dalam pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, peneliti 

menggunakan wawancara jenis jenis semiterstruktur. Hal ini dikarenakan 

jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori in-dept interview, 

dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak peneliti dapat 

menambah pertanyaan di luar pedoman wawancara untuk mengungkap 

pendapat dan ide dari responden. 
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Sebelum mengumpulkan data di lapangan dengan metode 

wawancara, peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai pedoman di 

lapangan agar proses wawancara tetap fokus dan dan keluar dari konteks 

yang menjadi tujuan utama peneliti yaitu  mendeskripsikan nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan, implementasi pendidikan karakter, dan 

hambatan dalam mengimplementasikan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik di kelas IV SD Negeri Mojolangu 2 Malang. 

Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka dan fleksibel, sementara itu 

pedoman wawancara hanya digunakan sebagai acuan.    

3. Dokumentasi 

Menurut Uhar Suharsaputra (2014: 215) dokumen merupakan 

rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka dapat berupa 

catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-dokumen. Menurut 

Sugiyono (2013: 326) studi dokumen merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.   

Untuk memperoleh data dokumentasi, peneliti mengambil dari 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh guru kelas IV yang berupa 

kurikulum sekolah, silabus, RPP (rencana pelaksanaan pembelajaran), dan 

dokumen pendukung lainnya dalam implementasi pendidikan karakter di 

sekolah. Peneliti juga mengambil dokumentasi berupa foto di kelas 

berkaitan dengan implementasi pendidikan karakter dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV SD Negeri Mojolangu 2 Malang. 
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F. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri, namun selanjutnya setelah fokus 

penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan 

instrumen penelitian sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data 

dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui observasi 

dan wawancara (Sugiyono, 2013: 307).  Hal  ini sesuai dengan pendapat 

Lexy J. Moleong (2005: 168) kedudukan peneliti sekaligus merupakan 

perencana, pelaksana pengumpulan data, analis, penafsir data, dan pada 

akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrumen atau 

alat penelitian di sini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan 

proses penelitian. 

Sugiyono (2010: 147) juga menyebutkan bahwa dalam penelitian 

kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi 

partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan 

ketiganya atau triangulasi. Alat bantu instrumen utama untuk memperoleh 

data lapangan adalah melalui pedoman observasi, pedoman wawancara, 

dan studi dokumentasi.   

Penelitian ini menggunakan peneliti sebagai instrumen utama dan 

menggunakan alat bantu untuk memperoleh data lapangan yang meliputi:  

1. Pedoman Dokumentasi 

 Suharsimi Arikunto (2002:206) metode dokumentasi adalah 

mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
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prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hadari Nawawi 

(2005:133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara 

pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama berupa arsip-arsip 

dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan 

dengan masalah penyelidikan.  

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh dari arsip kegiatan 

komite kelas IV, dan arsip guru/wali kelas mengenai pendidikan karakter 

dalam pembelajaran tematik di SDN Mojalangu 2 Malang. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang 

dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan 

muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak 

struktur kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah dibuat. 

Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang nilai-

nilai karakter yang dikembangkan, implementasi pendidikan karakter 

tersebut, dan hambatan yang dihadapi guru dalam mengimplementasi 

pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di kelas IV,  serta hal-hal 

lain mengenai perencanaan hingga pelaksanaan dalam pembelajaran 

tematik di kelas IV sesuai hasil observasi dan tentang kebijakan-kebijakan 

implementasi pendidikan karakter di SD Negeri Mojolangu 2 Malang. 

Wawancara dilakukan dengan guru kelas IV di SD Negeri Mojolangu 2 

Malang. Untuk membuat pedoman wawancara dengan guru kelas IV, 
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peneliti mengembangkan kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut. 

Untuk membuat pedoman wawancara dengan guru kelas IV, peneliti 

mengembangkan kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut.  

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter dalam Pembelajaran Tematik untuk Guru. 

  No Indikator 

1.  Pemahaman guru tentang pendidikan karakter. 

2.  Perencanaan pembelajaran 

3.  Nilai karakter yang dikembangkan di kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

4.  Pengintegrasian delapan belas nilai karakter dalam kegiatan 

Pembelajaran 

5.  Sikap-sikap siswa dalam pembelajaran 

6.  Penilaian sikap dalam pembelajaran tematik 

7.  Pendidikan karakter di kelas 

8.  Hambatan atau kendala implementasi pendidikan karakter dalam 

pembelajaran tematik 

 

Instrumen pedoman wawancara dengan guru kelas IV yang digunakan 

oleh peneliti untuk memperoleh data penelitian terlampir pada lampiran. 

3. Pedoman Observasi (pengamatan) 

Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian 

manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan 

panca indera lainnya. Marshall menyatakan bahwa, “Through observation, 

the researcher learn about behavior and the meaning attached to those 

behavior”. Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna 

dari perilaku tersebut. Adapun observasi yang dilakukan peneliti termasuk 

dalam jenis observasi partisipasif. Yaitu peneliti terlibat langsung dengan 

kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 
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sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti 

ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data. 

Dalam metode observasi ini peneliti tidak hanya mengamati 

karakter siswa-siswa kelas IV SDN Mojolongo 2 Malang tetapi juga 

mencatat hal-hal yang terdapat pada obyek tersebut. Selain itu metode ini 

peneliti gunakan untuk mendapatkan data tentang situasi dan kondisi 

secara universal dari obyek penelitian, yakni letak geografis/lokasi 

sekolah, kondisi sarana dan prasarana, struktur organisasi yang ada di 

SDN Mojolangu 2 Malang. 

Untuk membuat pedoman observasi, peneliti mengembangkan kisi kisi 

pedoman observasi sebagai berikut. 

Tabel 3.2. Kisi-Kisi Pedoman Observasi Implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter di Sekolah untuk Guru. 

No Nilai Karakter Nomor Item 

1.  Religius  1.a, 1.b, 1.c, 1.d 

2.  Nasionalis  2.a 2.b 

3.  Integritas  3.a 

4.  Mandiri  4.a 

5.  Demokratis  5.a, 5.b 

 

 Instrumen pedoman observasi yang digunakan oleh peneliti untuk 

memperoleh data penelitian terlampir pada lampiran. 
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G. Prosedur Penelitian 

Langkah-langkah dalam prosedur penelitian yaitu langkah pra 

penelitian, langkah pelaksanaan penelitian dan langkah penyusunan 

laporan penelitian.   

Tahap pertama yaitu persiapan sebelum penelitian yaitu : 

1. Menyusun rencana penelitian 

2. Studi Pendahuluan 

3. Menyusun proposal 

4. Menentukan jadwal penelitian 

5. Membuat instrumen 

Tahap kedua yaitu pelaksanaan penelitian meliputi : 

a) Pengumpulan data 

1) Melakukan observasi selama proses pembelajaran berlangsung dari 

awal hingga akhir dan mengisi pedoman observasi sesuai dengan 

petunjuk bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran Tematik pada kelas IV SDN Mojolangu 2 Malang. 

2) Melakukan kegiatan wawancara dengan guru dan siswa kelas IV yang 

bertujuan mendapatkan data yang belum diperoleh ketika melakukan 

pengamatan di kelas. 

3) Mendokumentasikan kegiatan pengambilan data pada pembelajaran 

Tematik yang bertujuan sebagai bukti keabsahan data. 
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 b). Mengidentifikasi Data 

Mengolah dan menyesuaikan data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara dan, dokumentasi dengan tujuan penelitian 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk memudahkan penyajian data. 

Tahap ketiga yaitu penyusunan laporan penelitian yang meliputi pemilihan 

data yang sesuai untuk disajikan supaya lebih mudah dianalisis untuk 

menarik kesimpulan.  

 

H. Analisis Data 

Data penelitian kualitatif diperoleh dari berbagai sumber dan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam. Setelah proses pengumpulan 

data dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. 

Sugiyono (2013: 333) mendefinisikan analisis data sebagai berikut.  

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam uni-tunit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

Selanjutnya, Sugiyono juga menyebutkan analisis data kualitatif 

adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan pula hubungan tertentu atau menjadi 

hipotesis. Dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan 
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selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data 

(Sugiyono, 2013: 333). 

Miles and Huberman (Sugiyono, 2013: 334) mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification. 

 

a. Data Reduction (Reduksi Data) 

Sugiyono (2013: 336) menjelaskan bahwa mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Hal ini 

perlu dilakukan karena semakin lama peneliti berada di lapangan, maka 

akan semakin banyak, kompleks, dan rumit pula jumlah data yang 

diperoleh. Dalam mereduksi data, penelitian ini memfokuskan pada proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Proses tersebut 

mulai dari pendahuluan hingga penutup. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Miles and Huberman (Sugiyono, 2013: 339) mengemukakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutya disarankan, 

dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat 

berupa grafik, matrik, network, dan chart. Dalam penelitian ini, peneliti 

menyajikan data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai 

karakter yang dikembangkan, dan hambatan implementasi pendidikan 
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karakter dalam pembelajaran tematik dalam bentuk teks yang bersifat 

deskriptif. Data tersebut berasal dari hasil obervasi pembelajaran, 

wawancara dengan guru, serta analisis perencanaan pembelajaran. 

c. Conclusion Drawing (Penarikan Kesimpulan) 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman (Sugiyono, 2013: 343) adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah mungkin juga tidak. Namun, jika kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.Dalam penelitian ini, 

data tentang implementasi pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang 

dikembangkan, dan hambatan dalam pembelajaran tematik yang telah 

tertulis dalam penyajian data, dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang diperoleh peneliti selama di lapangan perlu diuji 

keabsahannya. Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi uji 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 

2013: 364). Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data, peneliti 

menggunakan uji kredibilitas. Sugiyono (2013: 365) menjelaskan cara uji 

kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan 
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ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, dan member check. 

Tohirin (2013: 74) berpendapat bahwa dengan triangulasi, peneliti 

dapat me-recheck atau mengecek kembali atau mengecek ulang temuannya 

dengan jalan membandingkannya dengan sumber, metode, dan teori. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2013: 369). Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

Dalam menguji kredibilitas data, peneliti menggunakan triangulasi, 

bahan referensi yaitu rekaman observasi dan wawancara, member check 

dengan cara subjek penelitian menandatangani data hasil observasi, serta 

triangulasi.Triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi teknik 

Sugiyono (2010: 127) menjelaskan bahwa triangulasi teknik untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik 

dilakukan dengan cara mengungkapkan data tentang implementasi 

pedidikan karakter pada pembelajaran tematik, lalu dicek dengan  

wawancara, kemudian dokumentasi. 




