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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif merupakan penelitian

yang mengungkap pemahaman subjek penelitian menurut pengalamannya dan 

mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan yang 

ada pada kondisi lapang.   

Pelaksanaan penelitian deskriptif digunakan dengan tujuan untuk mencari 

tahu dan mendapakan pemahaman yang mendalam mengenai tentang Manajemen 

Sekolah Dalam Pembentukan Karakter Anak Melalui Peran Orang Tua. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengamati mengenai subjek dan objek 

dengan fakta –fakta yang ada di dalam SD Muhammadiyah 4 Malang.  

B. Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai pengumpul data di SD Muhammadiyah 4 Malang yang

akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, guru, dan ketua GPS untuk 

menganalisis manajemen sekolah dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang. Peneliti dalam penelitian ini 

sebagai pengumpul data utama yang artinya penelitian tidak dapat diwakilkan. 

Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dan diketahui statusnya oleh 

sekolah sebagai peneliti. Peneliti melakukan pengamatan dan menyampaikan
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informasi yang didapatkan tanpa mengubah atau memperngaruhi subjek 

penelitian.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di SD Muhammadiyah 4 Malang yang 

beralamat di Jl. Sudimoro No. 19 Kelurahan Mojolangu Kecamatan 

Lowokwaru Kota Malang. Penelitian akan dilakukan dilakukan diluar dan 

didalam kelas yaitu di ruang kepala sekolah, salah satu guru kelas, salah satu 

GPS. Peneltian ini akan dilaksanakan pada Januari - Februari 2018 

 

D. Sumber Data 

Sumber data mendeskripsikan mengenai cara peneliti mendapatkan data 

yang meliputi jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber data yang 

dikumpulkan.  

1. Jenis Data 

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil 

wawancara dengan guru, ketua GPS dan kepala sekolah SD Muhamamadiyah 4 

Malang yang dianggap berpotensi dalam memberikan informasi relevan dan 

sebenarnya mengenai pelaksanaan manajemen sekolah, kendala dan solusi 

yang diberikan dalam pelaksanaan manajemen sekolah. Sedangkan data 

sekunder dalam penelitian ini sebagai data pendukung data primer dari literatur 

serta data berupa dokumen pelaksanaan manajemen sekolah serta data yang 
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mendukung pelaksanaan manajemen sekolah di SD Muhamamadiyah 4 

Malang. 

2. Sumber Data 

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

dari sumber utamanya. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah Kepala sekolah, guru, ketua GPS sebagai sumber data 

ketika wawancara dilakukan berkenaan dengan pelaksanaan manajemen 

sekolah, dan kendala serta upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan 

manajemen sekolah.  

Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung oleh peneliti sebagai 

penunjang dari sumber pertama. Adapun sumber data sekunder dalam 

penelitian ini adalah dokumen sebagai sumber data mengenai aspek 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

dengan melakukan observasi, wawancara mendalam serta analisi dokumen-

dokumen.  

1. Observasi 

Metode observasi yaitu “cara pengumpulan data yang dilakukan 

secara sistematis dan sengaja, diawali dengan mengadakan pengamatan dan 

pencatatan atas gejala yang sudah diteliti dengan melibatkan diri dalam latar 

yang sedang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati dan 
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mencatat langsung terhadap objek penelitian. Observasi dilakukan untuk  

mengamati bagaimana kegiatan pelaksanaan manajemen sekolah dalam 

pembentukan karakter anak melalui peran orang tua di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah  4 Malang.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab ditujukan kepada 

beberapa pihak untuk memperoleh sebuah informasi rinci yang dibutuhkan 

dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada tenaga 

pendidik yang bersangkutan dan ketua GPS untuk mendapatkan informasi 

pelaksanaan manajemen sekolah serta kendala dan solusi yang diberikan 

oleh pihak sekolah mengenai pelaksanaan manajemen sekolah dalam 

pembentukan karakter anak melalui peran orang tua di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah  4 Malang.  . 

3. Teknik Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan 

untuk mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas-

aktivitas yang melalui manajemen sekolah dalam pembentukan karakter. 

Dokumentasi merupakan kumpulan data sekolah yang tersimpan sebagai 

arsip sekolah  dan berisikan surat-surat, laporan sekolah, dan hal penting 

lainnya, pada penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan  selama peneliti 

melaksanakan observasi dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan 

berupa pengambilan gambar dan video.  
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F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian 

adalah peneliti itu sendiri karena peneliti kualitatif sebagai human instrument 

untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

dan membuat kesimpulan mengenai temuannya. 

Intrumen penelitian berupa pedoman observasi, pedoman wawancara dan 

pedoman kuesioner. Alat bantu dalam penelitian ini yaitu alat tulis, kamera dan 

alat perekam untuk mendukung perolehan data. Penelitian agar lebih terarah, 

penulis terlebih dahulu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian yang selanjutnya 

akan dibuat acuan untuk pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman 

dokumentasi.   

1. Pedoman Observasi 

 Pedoman observasi dalam penelitian ini, menggunakan beberapa 

aspek dalam pengamatan secara langsung mengenai manajemen sekolah 

dalam pembentukan karakter anak. Aspek-aspek tersebut meliputi sebagai 

berikut : (1) Manajemen Internal; (2) Manajemen Eksternal. Adapun kisi-

kisi lembar observasi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Kisi – Kisi Observasi Kepala Sekolah 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Bentuk kegiatan a. Mengaitkan manajemen sekolah dengan pembentukan 

nilai karakter  

b. Menjelaskan setiap kegiatan manajemen sekolah yang 

ada kaitannya dengan pembentukan karakter 

c. Mengingatkan kembali adanya pembentukan nilai 

karakter pada kegiatan manajemen sekolah  

d. Memberikan contoh kegiatan manajemen sekolah 

dalam pembentukan karakter  

2. Hubungan dengan siswa a. Mengkomunikasikan kepada peserta didik dalam 

kegiatan manajemen sekolah dengan pembentukan 

nilai karakter 
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Tabel 3.2 Kisi – Kisi Observasi Guru 

 

2. Pedoman Wawancara 

Panduan wawancara merupakan beberapa pertanyaan yang akan 

diajukan kepada informan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Wawancara disini menggunakan pertanyaan terbuka sehingga jawaban 

dari informan tidak ditentutukan terlebih dahulu. Wawancara dilaksanakan 

 Aspek yang diamati Indikator 

  b. Mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

siswa yang mengacu pada kegiatan manajemen 

sekolah dengan pembentukan nilai karakter 

c. Melaksanakan dampingan setiap kegiatan manajemen 

sekolah dalam pemebentukan nilai karakter 

 

3. Hubungan dengan masyarakat a. Menciptakan kegiatan penunjang untuk manajemen 

sekolah dalam pembentukan nilai karakter  

b. Mengingatkan kembali tentang kegiatan manajemen 

sekolah dalam pembentukan nilai karakter  

c. Memberikan evaluasi terhadap setiap kegiatan 

manajemen sekolah dalam pembentukan nilai karakter 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Bentuk kegiatan a. Mengaitkan manajemen sekolah dengan pembentukan 

nilai karakter  

b. Menjelaskan setiap kegiatan manajemen sekolah yang 

ada kaitannya dengan pembentukan karakter 

c. Mengingatkan kembali adanya pembentukan nilai 

karakter pada kegiatan manajemen sekolah  

d. Memberikan contoh kegiatan manajemen sekolah 

dalam pembentukan karakter  

2. Hubungan dengan siswa a. Menyambut baik pada setiap pertanyaan peserta didik 

mengenai kegiatan manajemen sekolah dalam 

pembentukan karakter 

b. Mengkomunikasikan kepada peserta didik dalam 

kegiatan manajemen sekolah dengan pembentukan 

nilai karakter 

c. Mendukung setiap kegiatan yang berhubungan dengan 

siswa yang mengacu pada kegiatan manajemen 

sekolah dengan pembentukan nilai karakter 

3. Hubungan dengan masyarakat a. Melaksanakan dampingan setiap kegiatan manajemen 

sekolah dalam pemebentukan nilai karakter  

b. Menciptakan kegiatan penunjang untuk manajemen 

sekolah dalam pembentukan nilai karakter  

c. Mengingatkan kembali tentang kegiatan manajemen 

sekolah dalam pembentukan nilai karakter  
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pada tiga pihak yaitu kepala sekolah, wali kelas dan ketua GPS. Adapun 

kisi-kisi panduan wawancara sebagai berikut :  

Tabel 3.3  Kisi – Kisi Wawancara Kepala Sekolah 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Bagaimana pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Sejak kapan kegiatan Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter sekolah diterapkan 

  b. Apa saja yang mendasari sekolah ini dalam 

melaksanakan Manajemen Sekolah dalam peningkatan 

mutu sekolah 

  c. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan 

Manajemen Sekolah 

  d. Terkait tugas ibu sebagai kepala sekolah, langkah apa 

saja yang ibu lakukan dalam mengambil sebuah 

kebijakan pembentukan karakter sekolah 

  e. Strategi apa saja yang ibu gunakan dalam pelaksanaan 

manajemen sekolah dalam pembentukan karakter anak 

2. Kendala pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

dalam pelaksanaan manajemen sekolah untuk 

pembentukan karakter anak 

  b. Adakah kendala yang dihadapi sekolah selama 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak 

3.  Solusi pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap kendala 

yang Ibu alami tersebut 

  b. Bagaimana harapan ibu kedepannya tentang manajemen 

sekolah dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang 

 

Tabel 3.4  Kisi – Kisi Wawancara Guru 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Bagaimana pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Sejak kapan kegiatan Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter sekolah diterapkan 

  b. Apa saja yang mendasari sekolah ini dalam 

melaksanakan Manajemen Sekolah dalam peningkatan 

mutu sekolah 

  c. Bagaimana cara ibu membiasakan nilai-nilai karakter 

pada anak dalam progam pelaksanaan manajemen 

sekolah 

  d. Menurut ibu, apa yang mendorong sekolah ini dalam 

menerapkan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak 

  e. Strategi apa saja yang ibu gunakan dalam pelaksanaan 

manajemen sekolah dalam pembentukan karakter anak 

2. Kendala pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

a. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

dalam pelaksanaan manajemen sekolah untuk 
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pembentukan karakter pembentukan karakter anak 

  b. Adakah kendala yang dihadapi sekolah selama 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak 

3.  Solusi pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap kendala 

yang Ibu alami tersebut 

  b. Bagaimana harapan ibu kedepannya tentang manajemen 

sekolah dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang 

 

Tabel 3.5  Kisi – Kisi Wawancara GPS 

No. Aspek yang diamati Indikator 

1. Bagaimana pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Sudah berapa lama bapak/ibu menjadi ketua GPS di SD 

Muhammadiyah 4 Malang 

  b. Sejak kapan kegiatan Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter sekolah anak diterapkan 

  c. Bagaimana dukungan dari kepala sekolah terhadap 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak 

2. Kendala pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat 

dalam pelaksanaan manajemen sekolah untuk 

pembentukan karakter anak 

  b. Adakah kendala yang dihadapi sekolah selama 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak 

3.  Solusi pelaksanaan 

Manajemen Sekolah dalam 

pembentukan karakter 

a. Bagaimana solusi yang Ibu berikan terhadap kendala 

yang Ibu alami tersebut 

  b. Bagaimana harapan ibu kedepannya tentang manajemen 

sekolah dalam pembentukan karakter anak melalui 

peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang 

 

G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan terdiri dari lima tahapan, yaitu studi pendahuluan, tahap 

pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan 

peneliti. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut, adalah : 

 

 

 

 



30 
 

 
 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan 

pengurusan ijin penelitian. Pada tahap ini peneliti belum memulai 

pengumpulan data dengan mencari dan membaca literatur terkait 

manajemen sekolah.  

2. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun 

ke lapangan seperti penyusunan proposal penelitian termasuk pengurusan 

ijin penelitian dan persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan. Persiapan 

yang dimaksud antara lain meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan 

seperti alat tulis, alat perekam, rancangan biaya, dan pengaturan 

perjalanan. 

3. Tahap Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data 

yang diperlukan. Bersamaan dengan proses pengumpulan data tersebut 

berlangsung perumusan masalah dengan melakukan observasi  awal.  

4. Tahap Pelaksanaan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data 

yang diperlukan. Pada tahap pengumpulan data ini peneliti menggunakan 

teknik observasi, teknik wawancara, teknik dokumentasi. 

 

a. Teknik Observasi 

Observasi yang dilakukan adalah observasi partisipasif pasif yaitu 

peneliti hadir dalam kegiatan yang diamati  namun tidak ikut terlibat 

dalam kegiatan tersebut. Observasi digunakan untuk mendapatkan 
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informasi seputar kondisi sekolah secara langsung dan memperoleh 

dokumen-dokumen mengenai pelaksanaan manakemen sekolah di sekolah. 

Peneliti mengobservasi pelaksanaan manajemen sekolah dan program 

penunjang kegiatan manajemen sekolah yang telah disiapkan. Melalui 

kegiatan observasi peneliti juga mendapatkan dokumen-dokumen 

mengenai pelaksanaan manajemen sekolah dari guru terkait. 

b. Tahap Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi langsung 

mengenai pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan karakter 

anak melalui peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang dari dari 

kepala sekolah, guru, GPS.  Selain itu peneliti mendapatkan informasi 

mengenai hal-hal apa saja yang mempengaruhi SD Muhammadiyah 4 

Malang menjadi salah satu sekolah yang unggul di Kota Malang. 

Wawancara dilaksanakan sesuai dengan pedoman wawancara yang dibuat 

sebelumnya. 

c. Tahap Dokumetasi 

Dokumentasi dibutuhkan selama peneliti melaksanakan observasi 

dan wawancara. Dokumentasi yang dilakukan berupa pengambilan gambar 

dan video. Selain itu peneliti mendapatkan dokumen terkait penelitian 

yang dimiliki sekolah. Hal ini dibutuhkan untuk mempermudah peneliti 

menyajikan bukti dan informasi yang belum sempat tertulis di lembar 

observasi maupun wawancara. 
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Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi 

akan diolah dan dianalisis menggunakan analisis data. Analisis yang 

dilakukan sesuai dengan analisis data secara deskriptif kualitatif. 

5. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir prosedur penelitian, ada 3 langkah yang 

dilaksanakan antara lain sebagai berikut : 

a. Penyusunan laporan dari data yang diolah dan dianalisis oleh peneliti 

sesuai dengan penyusunan laporan. 

b. Melampirkan data penulisan laporan dalam bentuk deskriptif dan 

disajikan dengan baik. 

c. Penarikan kesimpulan. 

 

H. Analisis Data 

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 

Hubermen terdapat tiga tahapan didalamnya yakni reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan. Analisis data merupakan kegiatan dalam menyusun atau 

mencari tahu kebenaran dari sebuah hipotesis dengan cara yang lebih sistematis. 

Analisis data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah 

mendapatkan data wawancara, observasi serta dokumentasi untuk menghasilkan 

sebuah kesimpulan.  
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1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan 

dokumentasi di SD Muhammadiyah 4 Malang jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dianalisis dan direduksi. Peneliti merangkum, 

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

mengenai pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan karakter 

anak melalui peran orang tua di SD Muhammadiyah 4  Malang dan 

membuang hal-hal yang tidak diperlukan. . 

2. Penyajian Data 

Tahap setelah mereduksi data adalah penyajian data. Penyajian data 

penelitian ini dalam bentuk uraian singkat seperti naratif. Uraian singkat 

berisi tentang pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan 

karakter anak melalui peran orang tua, kendala yang dihadapi serta upaya 

yang untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan manajemen sekolah 

dalam pembentukan karakter anak melalui peran orang tua di SD 

Muhamamdiyah 4 Malang. Melalui penyajian tersebut, penelitian 

pelaksanaan manajemen sekolah dalam pembentukan karakter anak 

melalui peran orang tua di SD Muhammadiyah 4 Malang ini akan semakin 

mudah untuk dipahami.. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Penarikan kesimpulan menjawab masalah yang telah ditetapkan 

dengan didukung bukti-bukti yang didapatkan ketika penelitian disajikan 

pada tahap penyajian data. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan 

yang diapatkan tersebut diverifikasi. Verifikasi dimaksudkan untuk 

meninjau ulang data pada catatan-catatan di lapangan selama penelitian. 
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I. Pengecekan Keabsahan Data 

Uji keabsahan data digunakan peneliti untuk mengetahui 

kesesuaian keabsahan data sesuai dengan rumusan masalah yang ada. 

Menetapkan keabsahan data, diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan 

teknik pemeriksaan pada penelitian ini yaitu menggunakan kriteria derajat 

kepercayaan (credibility) dengan menggunakan teknik pemeriksaan 

Triangulasi Sumber: 

 

1. Triangulasi 

Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teknik. Teknik pemeriksaan triangulasi dilakukan peneliti untuk mengecek 

data dengan cara menggabungkan dari berbagai sumber data dan teknik 

pengumpulan data yang ada. 

  

a. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek perolehan data melalui beberapa sumber. 

Pada pengumpulan data dengan teknik wawancara, sumber data yang 

digunakan adalah kepala sekolah, guru, GPS. Data yang diperoleh dari 

berbagai sumber tersebut dianalisis menggunakan triangulasi sumber 

untuk mengkroscek data yang diperoleh. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji keabsahan data 

melalui sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. 

Sumber yang sama yaitu kepala sekolah, guru, GPS. Teknik yang 

digunakan adalah teknik dokumen, wawancara, dan observasi. 


