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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas metode penelitian yang mencakup beberapa 

pokok bahasan yang diantaranya rancangan penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, prosedur penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, instrumen penelitian, keabsahan data, dan teknik analisa 

data. 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan merupakan bagian penting dalam proses penelitian, 

dimana pendekatan digunakan sesuai dengan masalah, tujuan, kegunaan, dan 

kemampuan yang ada dalam penelitian tersebut. Berdasarkan permasalahan 

yang diteliti, maka pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang 

mengeksplorasi dan memahami makna pada karakter yang dilihat dari 

sejumlah individu atau sekelompok orang dengan melihat masalah sosial yang 

ditemukan di lapangan. Sebuah pendekatan pasti memiliki tujuan, penelitian 

kualitatif ini mempunyai dua tujuan utama yaitu: 1) mengungkapkan dan 

menggambarkan (to explore and describe) dan 2) menjelaskan dan 

menggambarkan (to explain and describe). 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah deskriptif. Jenis peneitian deskriptif ini lebih menekankan untuk 

mendeskripsikan fenomena yang sedang berlangsung saat di dalam kelas., 

berdasarkan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian suatu objek yang 

tampak nyata. Penelitian deskriptif ini lebih terpusat pada penemuan fakta-

fakta dalam keadaan yang sebenarnya. Tujuan yang hendak dicapai dengan 

topik penelitian ini adalah memberikan informasi atau memaparkan 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran matematika di 

SMP Negeri 24 Malang. 
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3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 24 Malang. Pemilihan tempat 

penelitian didasarkan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan PPK dalam 

pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika. Sekolah tersebut belum 

pernah diadakan penelitian tentang pendidikan karakter dalam proses 

pembelajaran di SMP Negeri 24 Malang. Berdasarkan informasi yang didapat 

dan juga persiapan peneliti yang dilakukan, maka penelitian ini dilaksanakan 

bulan April 2018. 

3.3. Prosedur Penelitian 

Proses yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap 

yaitu tahap awal, pelaksanaan, dan tahap akhir. Adapun rincian prosedur 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tahap awal, peneliti menentukan lokasi SMP Negeri 24 Malang sebagai 

lokasi penelitian, membuat lembar wawancara untukguru matematika, dan 

siswa SMP Negeri 24 Malang, membuat lembar observasi untuk aktivitas guru 

dan aktivitas siswa dalam pembelajaran di kelas. 

Tahap pelaksanaan, dimana peneliti menganalisis kandungan nilai 

karakter yang ada dalam RPP, selanjutnya peneliti melakukan observasi untuk 

mengamati penguatan karakter dalam proses pembelajaran di kelas, bagaimana 

perilaku atau sikap siswa serta bagaimana penguasaan konsep matematika yang 

telah diajarkan oleh guru saat diskusi dan tanya jawab, dan mewawancarai guru 

matematika dan siswa SMP Negeri 24 Malang tentang penguatan karakter 

dalam pembelajaran matematika di kelas. Kemudian tahap akhir yaitu peneliti 

menganalisis dan mendeskripsikan kesimpulan dari hasil penelitian dengan 

melakukan wawancara. 

3.4. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah 3guru matematika SMP Negeri 24 Malang. 

Karena penelitian ini sudah mendekati USBN dan UNBK, maka untuk yang 

kelas IX tidak dilakukan penelitian karena di kelas sudah tidak ada lagi materi 

pelajaran. 
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3.5. Data dan Sumber Data 

Sumber data merupakan bagian utama yang sangat penting bagi peneliti, 

sebab ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan 

kesesuaian dan ketepatan data informasi yang diperoleh. Karena sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah ucapan dan tindakan, selebihnya 

merupakan dokumen dan yang lain sebagai tambahan. 

Sumber data dan informasidari penelitian ini diperoleh dari guru 

matematika sebagai subjek atau informan. Sedangkan sumber data yang 

laindiperoleh dari dokumen yang sesuai dengan fokus penelitian, yakni berupa 

RPP yang dimiliki oleh guru matematika. 

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang 

sesuai dengan fokus penelitian yaitu ada atau tidaknya nilai-nilai karakter yang 

tercantum dalam RPP dan ada atau tidaknya aktivitas guru matematika dalam 

mengintegrasikan pendidikan karakter kedalam pembelajaran matematika di 

SMP Negeri 24 Malang. 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh kepahaman yang sangat mendalam terhadap 

objek penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan cara: 

1. Studi Dokumen 

Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan data dengan melihat 

dokumen-dokumen yang sudah ada. Teknik pengumpulan data ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan 

mencatat apa yang tertulis dalam dokumen atau arsip yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan alat 

pengumpulan data dengan cara memanfaatkan RPP guna untuk 

memperoleh informasi tentang pendidikan karakter dalam pembelajaran 

matematika. 

2. Pengamatan (Observasi) 

Observasi yang dilakukan penelitian ini adalah peneliti pasif untuk 

mengamati perilaku yang muncul di dalam kelas. Dalam observasi ini 

peneliti mengamati kegiatan guru dalam mengimplementasikan 

pendidikan karakter secara wajar dan tanpa adanya usaha yang disengaja 
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untuk memperbaharui atau memanipulasinya. Tujuan dari observasi ini 

adalah pengamatan dan mendeskripsikan secara sistematis, logis, rasional 

dan objektif mengenai fenomena-fenomena, dalam situasi yang nyata 

maupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan hal 

tersebut, peneliti dan seorang observer sebagai pengamat yang 

melakukan observasi atau pengamatan dalam proses pembelajaran di 

kelas SMP Negeri 24 Malang. 

3. Wawancara (interview) 

Salah satu bentuk alat jenis nontes dalam pengumpulan data yang 

dilakukan melalui percakapan dan tanya jawab, baik secara langsung 

maupun tidak langsung dengan maksud dan tujuan tertentu. Wawancara 

digunakan untuk memperoleh informasi dari guru matematika yang 

diteliti dalam suatu masalah khusus. Sedangkan bentuk wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis. 

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak terkait 

yang berkompeten untuk menyampaikan informasi yang diperlukan oleh 

peneliti pada proses penguatan karakter dalam pembelajaran matematika di 

kelas SMP Negeri 24 Malang. Berdasarkan hal tersebut, informan dalam 

penelitian ini yaitu Guru Matematika dan Siswa SMP Negeri 24 Malang. 

3.7. Instrumen Pengumpulan Data 

Instrumen penelitian adalah suatu alat atau media yang digunakan oleh 

peneliti dalam mengumpulkan dan mengolah data untuk memudahkan 

pekerjaannya agar mendapatkan hasil yang lebih baik dengan lengkap, 

sistematis, dan akurat. Banyak alat dan teknik yang kita pilih dan untuk 

digunakan. Masing-masing instrumen memiliki kelemahan dan kelebihan. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, sehingga instrumen utamanya 

adalah peneliti sendiri. Instrumen-instrumen yang lain merupakan instrumen 

bantu (pelengkap). Dalam hal ini peneliti adalah perencana, pelaksana 

pengumpul data, penganalisis, dan akhirnya melaporkan hasil penelitiannya. 

Berdasarkan teknik pengumpulan datanya menggunakan instrumen 

bantu, untuk memudahkan penelitian ini maka instrumen pendukunya meliputi: 
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1. Studi Dokumen 

Instrumen pendukung pertama ini berupa dokumen yang dimiliki guru, 

yaitu RPP. Instrumen ini guna untuk melihat nilai-nilai karakter apa yang 

diharapkan dan yang akan dikembangkan guru saat pembelajaran di dalam 

kelas. 

2. Observasi 

Instrumen pendukung yang kedua ini berupa lembar observasi guru 

dalam integrasi nilai-nilai karakter. Tujuan penyusunan lembar observasi ini 

sebagai alat bantu untuk pengambilan data di lapangan yaitu aktivitas guru 

selama kegiatan pembelajaran di dalam kelas dengan upaya mengembangkan 

nilai-nilai karakter yang diharapkan dalam RPP pada materi tertentu. 

3. Wawancara 

Instrumen pendukung ketiga ini berupa wawancara guru dan siswa yang 

dibuat oleh peneliti. Pedoman wawancara dibuat hanya sebatas acuan saja 

dalam melakukan wawancara kepada subjek penelitiannya. Pedoman 

wawancara ini sifatnya tak terstruktur karena dengan tujuannya menemukan 

masalah secara terbuka yang merupakan agar subjek dapat memberikan 

argumen dan ide-idenya secara luas. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian data hasil studi dokumen dan observasi. Kemudian data dianalisis 

untuk memperoleh data yang akurat dengan melakukan wawancara kepada 

subjek penelitian. Langkah selanjutnya membandingkan data subjek secara 

lisan dan data subjek secara tertulis dengan triangulasi. Data hasil triangulasi 

yang sama, maka data subjek tersebut valid. 

Untuk pengambilan data peneliti menggunakan instrumen penelitian 

yang memuat indikator-indikator dengan memberikan tanda cheklist (√). 

Pengumpulan data dengan nilai-nilai dalam instrumen dapat dilihat dalam tabel 

3.1 berikut. 

Tabel 3.1 Lembar pengecekan dalam penelitian PPK 

No. Indikator RPP Observasi 
Wawancara 

Guru Siswa 

1. Religius     

2. Disiplin     

3. Jujur     

4. Semangat Kebangsaan     



23 
 

No. Indikator RPP Observasi 
Wawancara 

Guru Siswa 

5. Cinta Tanah Air     

6. Toleransi     

7. Menghargai Prestasi     

8. Komunikatif     

9. Tanggung Jawab     

10 Mandiri     

11. Demokratis     

12. Cinta Damai     

13. Gemar Membaca     

14. Kerja Keras     

15. Peduli Lingkungan     

16. Rasa Ingin Tahu     

17. Peduli Sosial     

18. Kreatif     

3.8. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua yang tersedia dari 

berbagai sumber. Setelah data sudah terkumpul, selanjutnya dilakukan 

penyajian data yang susunannya dibuat sistematik sehingga dapat menarik 

kesimpulan akhir. Pengolahan data dapat disajikan dalam empat tahap yaitu. 

1. Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif apa 

adanya yang ada di dalam kelas dengan melakukan analisis studi 

dokumen, observasi, dan wawancara. 

2. Reduksi data, yaitu proses seleksi, pemilihan, maksud hal tersebut adalah 

dengan menganalisis RPP, dan catatan yang ada saat dalam observasi di 

kelas dan melengkapi dengan hasil wawancara guru matematika dan siswa  

kelas VII, VIII, dan IX untuk melakukan tahap selajutnya. 

3. Penyajian data, yaitu tahap pengumpulan hasil analisis studi dokumen, 

observasi dan wawancara dengan subjek peneliti. 

4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, yaitu dalam pengumpulan data, 

Kesimpulan juga dapat diverifikasi saat dalam melakukan penelitian. 

Reduksi data dan sajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang 

diangkat dalam penelitian dalam penarikan kesimpulan (Miles & 

Huberman, 1992). Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data 

kualitatif: 
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3.9. Keabsahan Data 

Agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, 

maka teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini di lapangan 

adalahteknik triangulasi, yang mana guna untuk menetapkan keabsahan data. 

Triangulasi dilakukan untuk memperjelas validitas dan memperdalam hasil 

penelitian. Untuk menjamin validitas datanya, maka dilakukan triangulasi 

metode. Triangulasi metode yaitu menyesuaikan informasi yang diperoleh 

dengan metode-metode yang berbeda yakni diantaranya adalah studi dokumen, 

observasi, dan wawancara. 

Teknik triangulasi yang digunakan oleh peneliti adalah pemeriksaan 

melalui sumber lainnya yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: 1) 

Menganalisis studi dokumen dengan melihat kandungan nilai karakter; 2) 

membandingkan data hasil observasi di dalam kelas atau pengamatan dengan 

studi dokumen; 2) membandingkan apa yang dikatakan oleh guru matematika 

dengan data hasil observasi di dalam kelas; 3) membandingkan hasil 

wawancara guru matematika dengan wawancara siswa. 

Proses triangulasi yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai 

berikut ini: 

 

 

 

 

 

Proses triangulasi yang dilakukan peneliti melalui tiga sumber data yaitu 

data hasil wawancara, data hasil observasi, data hasil studi dokumen. Langkah 

pertama yang dilakukan peneliti membandingkan hasil wawancara dari guru 
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matematika dan siswa dengan hasil pengamatan di lingkungan SMP Negeri 24 

Malang dan pengamatan di dalam pembelajaran matematika di kelas. Langkah 

selanjutnya adalah membandingkan hasil wawancara guru, peneliti bandingkan 

dengan keterangan dari siswa. Langkah terakhir adalah membandingkan data 

hasil wawancara dengan isi dokumen yang dimiliki sekolah misal keterangan 

dari guru bahwa nilai-nilai karakter disisipkan dalam RPP. Untuk itu peneliti 

melihat dokumen RPP untuk menguji kebenarannya. 

 


