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BAB III 

             METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif yang menggunakan kecermatan, kealamiahan, dan kelengkapan 

berdasarkan kondisi nyata dilapangan dan menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang 

menunjukkan situasi tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan sesuai dengan 

apa yang terjadi dilapangan, yang dideskripsikan melalui kata-kata (bukan angka). 

Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif deskriptif karena penelitian 

ini berisikan penggalian data secara mendalam yang berupa deskripsi tentang 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di SDN Sumbersari 1 Malang. Dan 

hasil yang diperoleh dari penelitian kualitatif ini akan di deskripsikan dalam 

bentuk naratif bukan dalam bentuk angka yang disesuaikan dengan fakta kondisi 

nyata di lapangan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti bertindak sebagai instrumen 

sekaligus pengumpul data. Salah satu ciri penelitian kualitatif dalam pengumpulan 

data dilakukan sendiri oleh peneliti, dalam penelitian ini peneliti ikut 

berpartisipasi aktif dalam melakukan pengambilan data yang berupa observasi, 

wawancara, dan dokumentasi terhadap pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter dalam proses pembelajaran didalam kelas khususnya dalam pembelajaran 
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tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 3 dan tema 7 subtema 

1 pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 4, kendala dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter dalam proses pembelajaran didalam kelas, serta solusi untuk 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter didalam 

proses pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Malang dengan mengamati, 

mendengarkan, serta melakukan sedalam dan secermat mungkin agar data yang 

dipeoleh bisa didapatkkan dengan maksimal sesuai dengan rumusan masalah dan 

batasan penelitian yang ada. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumbersari 1 Malang yang berada  di 

Jl. Sigura-Gura 1 No.11, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Kode Pos 65145. 

Peneliti memilih SD tersebut karena SDN Sumbersari 1 Malang merupakan salah 

satu sekolah yang sudah menerapkan dan melaksanakan Penguatan Pendidikan 

Karakter. Waktu Penelitian dilaksanakan pada tanggal 1-17 Februari 2018. 

 

D. Sumber Data 

1.  Sumber data primer 

Sumber data primer merupakan data yang bersifat langsung 

dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Data primer diperoleh 

dari peneliti dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung 

serta dengan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran didalam kelas. 

Adapun yang menjadi sumber primer yaitu kepala sekolah, guru kelas 3 dan 

guru kelas 4, serta siswa kelas 3 dan kelas 4. Ketiga sumber tersebut 
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digunakan untuk mendapatkan data tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter di SDN Sumbersari 1 Malang. 

2.  Sumber data sekunder 

Sumber sekunder yaitu data penunjang selain sumber primer yang 

berkaitan dengan penelitian yang biasanya berupa dokumentasi dan arsip dari 

objek yang bersangkutan. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu dokumen 

sekolah, buku dan jurnal yang relevan, serta literatur lainnya yang dapat 

menunjang objek kajian penelitian yang dapat melengkapi sumber data primer 

di SDN Sumbersari 1 Malang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Observasi  

 Observasi adalah cara seseorang melakukan pengamatan pada 

suatu objek yang sedang diteliti baik secara langsung maupun tidak 

langsung yang bertujuan untuk memperoleh data pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter pada pembelajaran tematik kelas 3 dan 4, kendala, 

dan juga solusi dalam mengatasinya. Pada penelitian ini peneliti berperan 

sebagai observasi partisipatif pasif yang mana peneliti melakukan 

observasi di SDN Sumbersari 1 Malang namun tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut. 
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2. Wawancara 

 Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

bertujuan untuk memperoleh informasi yang didapatkan secara langsung 

melalui percakapan atau tanya jawab dengan kepala sekolah, guru kelas 3 

dan guru kelas 4. Hal yang dimaksudkan mengenai pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter di SDN Sumbersari 1 Malang. 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan alat pencatatan untuk mengambil data 

yang digunakan dalam penelitian selama proses pembelajaran tematik 

didalam kelas. Dokumentasi bertujuan untuk melengkapi data yang 

diperoleh melalui teknik observasi dan wawancara sehingga data yang 

diperoleh menjadi valid. Alat yang digunakan peneliti pada teknik 

dokumentasi ini yaitu Handphone (kamera, video, perekam suara). 

 

F. Instrumen Penelitian 

  Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengukur 

kejadian yang diamati oleh peneliti agar mempermudah peneliti untuk mencari 

data. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

sebagai berikut: 

1. Pedoman Observasi 

  Agar memperoleh informasi dan data sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Pedoman observasi yang dibuat terdiri dari pedoman observasi 

awal dan pedoman observasi saat penelitian. Kegiatan pembelajaran didalam 

kelas yang diamati seperti sebelum kegiatan pembelajaran, selama proses  
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pembelajaran, dan setelah kegiatan pembelajaran tematik, serta sarana dan 

prasarana yang menunjang pembelajaran tematik dikelas. Kisi-kisi pedoman 

observasi awal disajikan dalam tabel 3.1 dibawah ini yaitu sebagai berikut: 

Tabel 3.1  Kisi-kisi pedoman observasi awal 

No Aspek Indikator Keterangan 

1. Sarana dan 

Prasarana 

a. Tempat kegiatan 

pembelajaran 

b. Jumlah siswa kelas 3 dan 

kelas 4 

c. Ketersediaannya alat /benda 

/buku yang menunjang 

pembelajaran didalam kelas 

 

2. Pelaksanaan 

Kegiatan 

Pembelajaran 

a. Sebelum kegiatan 

pembelajaran tematik 

b. Selama kegiatan 

pembelajaran tematik 

c. Setelah kegiatan 

pembelajaran tematik 

 

 

Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada kepala sekolah di 

SDN Sumbersari 1 Malang aspek yang diamati yaitu profil sekolah seperti 

letak gedung, visi misi sekolah, motto sekolah. Kisi-kisi pedoman observasi 

saat penelitian kepada kepala sekolah terdapat pada table 3.2 sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada kepala sekolah 

Aspek Indikator Keterangan 

Profil sekolah a. Letak gedung sekolah 

b. Visi dan misi sekolah 

c. Motto sekolah 

 

 

Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada guru kelas 3 dan 

kelas 4 di SDN Sumbersari 1 Malang. Aspek yang diamati adalah sarana dan 

prasarana dalam kegiatan pembelajaran tematik serta pendidikan karakter 

yang diberikan guru saat proses pembelajaran tematik pada tema 6 subtema 1 

pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 3 serta tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 dan 

5 pada kelas 4. Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada guru kelas 

3 dan 4 disajikan dalam tabel 3.3 dan tabel 3.4 sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada guru kelas 3  

pembelajaran tematik 

Aspek Indikator Keterangan 

Sarana dan prasarana a. Tempat kegiatan 

b. Media pembelajaran yang digunakan saat 

pembelajaran tematik pada tema 6 subtema 1 

pembelajaran 4 dan 5 di kelas 3  

c. Ketersediaan alat/media/buku yang menunjang 

pemahaman siswa dalam pembelajaran 

d. Ketersediaan dan ketersesuaian RPP dengan 

nilai-nilai utama PPK 

 

Sikap yang dilakukan 

guru untuk ketercapaian 

pendidikan karakter 

a. Kegiatan awal pembelajaran 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

c. Kegiatan akhir pembelajaran 

 

Tabel 3.4 Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian kepada guru kelas 4  

pembelajaran tematik 

Aspek Indikator Keterangan 

Sarana dan prasarana a. Tempat kegiatan 

b. Media pembelajaran yang digunakan saat 

pembelajaran tematik pada tema 7 subtema 1 

pembelajaran 4 dan 5 di kelas 4 

c. Ketersediaan alat/media/buku yang menunjang 

pemahaman siswa dalam pembelajaran 

d. Ketersediaan dan ketersesuaian RPP dengan 

nilai-nilai utama PPK 

 

Sikap yang dilakukan 

guru untuk ketercapaian 

pendidikan karakter 

a. Kegiatan awal pembelajaran 

b. Kegiatan inti pembelajaran 

c. Kegiatan akhir pembelajaran 

 

Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian tentang Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) pada siswa kelas 3 dan kelas 4 dalam proses 

pembelajaran tematik khususnya pada tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 dan 

5 pada kelas 3 serta tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 yaitu untuk 

melihat nilai-nilai  karakter yang muncul pada peserta didik selama proses 

kegiatan pembelajaran dikelas berlangsung. Kisi-kisi pedoman observasi saat 

penelitian tentang nilai-nilai karakter yang muncul selama proses 

pembelajaran dikelas pada tabel 3.5 sebagai berikut: 
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Tabel 3.5 Kisi-kisi pedoman observasi saat penelitian pada peserta didik 

tentang nilai-nilai karakter yang muncul didalam kelas 

No Aspek yang diamati Keterangan  

1.  Nilai Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

a. Religius 

a) Toleransi 

b) Percaya diri 

c) Anti bully dan kekerasan 

d) Persahabatan 

e) Ketulusan  

b. Nasionalis 

a) Cinta tanah air 

b) Apresiasi budaya 

c) Saling menghargai dan menghormati perbedaan 

d) Disiplin  

c. Mandiri 

a) Profesional 

b) Kreatif 

c) Berani 

d. Gotong royong 

a) Anti diskriminasi 

b) Kerjasama 

c) Musyawarah mufakat 

d) Tolong menolong 

e. Integritas 

a) Kejujuran 

b) Tanggungjawab 

c) Cinta kebenaran  

d) Teladan  

 

 

2.  Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara digunakan untuk acuan ketika melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas 3, dan guru kelas 4 untuk 

mengkaji tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada 

pembelajaran tematik serta ketersesuaian RPP dengan nilai-nilai PPK di SDN 

Sumbersari 1 Malang, sehingga pertanyaan yang diajukan dalam wawancara 

sesuai dengan judul dan rumusan masalah yang telah ditentukan. Pedoman 

wawancara yang digunakan ketika melakukan wawancara dengan kepala 

sekolah, guru kelas 3, dan guru kelas 4 ini terdiri dari pedoman wawancara 

awal dan pedoman wawancara saat penelitian.  
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Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan kepala sekolah berisikan 

pertanyaan secara umum tentang penguatan pendidikan karakter yang ada di 

SDN Sumbersari 1 Malang. Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan 

kepala sekolah disajikan dalam tabel 3.6 sebagai berikut: 

Tabel 3.6 Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan kepala sekolah 

No Indikator Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK)  1,2 

2. Sarana dan prasarana untuk menunjang PPK 3,4 

3 Strategi untuk melaksanakan PPK 5,6 

  Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan guru kelas 3 dan kelas 4 di 

SDN Sumbersari 1 Malang, pertanyaan yang diajukan sudah terfokus pada 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter pada pembelajaran tematik di 

kelas 3 dan kelas 4. Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan guru kelas 3 

dan kelas 4 disajikan dalam tabel 3.7 dan 3.8 sebagai berikut: 

Tabel 3.7 Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan guru kelas 3 

No Indikator Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1. Pembelajaran tematik 1,2,3 

2. Sarana dan prasarana 4,5,6 

Tabel 3.8 Kisi-kisi pedoman wawancara awal dengan guru kelas 4 

No Indikator Pertanyaan Nomor Pertanyaan 

1. Pembelajaran tematik 1,2,3 

2. Sarana dan prasarana 4,5,6 

  Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan kepala sekolah SDN 

Sumbersari 1 Malang. Pertanyaan yang diajukan berdasarkan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter secara umum disekolah, adapun kisi-kisi 

pedoman wawancara saat penelitan dengan kepala sekolah pada tabel 3.9 

adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3.9 Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan kepala sekolah 

No Aspek  Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di 

SDN Sumbersari 1 Malang? 

1,2,3,4,5,6,7 

 

Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan guru kelas 3 dan 

guru kelas 4 di SDN Sumbersari 1 Malang. pertanyaan yang diajukan sesuai 

dengan rumusan masalah. Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian 

dengan guru kelas 3 dan guru kelas 4 pada tabel 3.10 dan 3.11 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.10 Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan guru kelas 3 

No Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

sesuai pada pembelajaran tematik kelas 3 di SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter sesuai pada pembelajaran 

tematik kelas 3 di SDN Sumbersari 1 Malang? 

9 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter sesuai pada pembelajaran 

tematik kelas 3 di SDN Sumbersari 1 Malang? 

10 

 

Tabel 3.11 Kisi-kisi pedoman wawancara saat penelitian dengan guru kelas 4 

No Rumusan Masalah Nomor Pertanyaan 

1. Bagaimana pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

sesuai pada pembelajaran tematik kelas 4 di SDN 

Sumbersari 1 Malang? 

1,2,3,4,5,6,7,8 

 

2. Kendala apa saja yang terdapat dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter sesuai pada pembelajaran 

tematik kelas 4 di SDN Sumbersari 1 Malang? 

9 

3. Bagaimana solusi dalam mengatasi kendala pelaksanaan 

penguatan pendiidkan karakter sesuai pada pembelajaran 

tematik kelas 4 di SDN Sumbersari 1 Malang? 

10 

 

3.  Pedoman Dokumentasi 

Dalam hal ini peneliti mengambil data untuk melengkapi data observasi dan 

wawancara. Kisi-kisi pedoman dokumentasi awal tentang pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran tematik, wawancara, dan observasi. Alat dokumentasi 
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yang digunakan sudah sesuai dengan aspek yang akan di 

dokumentasikan. Adapun kisi-kisi yang digunakan dalam pedoman 

dokumentasi awal disajikan pada tabel 3.12 sebagai berikut: 

Tabel 3.12 Pedoman dokumentasi awal 

No Aspek yang di dokumentasikan Alat dokumentasi 

1. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

tematik pada kelas 3 dan kelas 4 

Kamera untuk mengambil foto dan video 

2. Wawancara Alat perekam suara, alat tulis, dan 

pedoman wawancara 

3. Observasi  Alat tulis, kamera, dan pedoman observasi 

  

Kisi-kisi pedoman dokumentasi saat penelitian di SDN Sumbersari 1 

Malang alat dokumentasi yang digunakan disesuaikan dengan aspek yang 

akan di dokumentasikan. Adapun kisi-kisi pedoman dokumentasi saat 

penelitian yang disajikan terletak pada tabel 3.13 sebagai berikut: 

Tabel 3.13 Kisi-kisi Pedoman dokumentasi saat penelitian 

No Aspek yang di dokumentasikan Alat dokumentasi 

1. Profil sekolah Kamera untuk mengambil foto 

2. Sarana dan prasarana dalam proses 

pembelajaran didalam kelas 

Kamera untuk mengambil foto 

3. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 

(RPP) tematik 

Soft file yang kemudian dicetak 

4. Nilai-nilai karakter yang muncul selama 

proses pembelajaran tematik 

Kamera untuk mengambil foto  

5. Pelaksanaan pembelajaran tematik Kamera untuk mengambil foto dan 

video 

6. Jumlah siswa kelas 3 dan kelas 4 Kamera untuk mengambil foto 

7. Hasil karya siswa didalam kelas Kamera untuk mengambil foto 

8. Ruang baca mini dikelas Kamera untuk mengambil foto 

9. Wawancara  Kamera untuk mengambil foto dan 

perekam suara 

 

 

 

 



42 
 

G. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian yang digunakan yaitu melalui 4 tahap yang mana 

diuraikan sebagai berikut: 

1.  Tahap Pra Lapangan 

Tahap pra penelitian ini merupakan kegiatan sebelum peneliti terjun ke 

lapangan. Pada tahap ini peneliti melakukan konsultasi, memberikan surat 

izin sekaligus meminta izin penelitian kepada kepala sekolah, memulai 

mencari masalah-masalah terkait pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

di SDN Sumbersari 1 Malang, yang dilanjutkan penyusunan latar belakang, 

dan merancang penelitian yang akan dilakukan. Tahap ini juga mencari 

informasi dari berbagai sumber terkait pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter terutama pada pembelajaran tematik tema 6 subtema 1 pembelajaran 

4 dan 5 pada kelas 3 dan tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 

4. Tahap pra penelitian ini juga melakukan kajian terhadap penelitian 

terdahulu sebagai reverensi untuk mengetahui letak persamaan dan perbedaan 

dengan penelitian yang akan dilakukan. 

2.  Tahap Pelaksanaan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap pokok dan paling penting yang dilakukan 

dalam penelitian. Pada tahap ini peneliti mulai mencari data disekolah 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi pada tempat penelitian, 

pencarian data yang dilakukan yaitu dengan mengamati, mencermati, dan 

mendengarkan secara rinci proses pembelajaran tematik dari awal hingga 

akhir pembelajaran. Kegiatan ini memfokuskan pada pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter yang dilakukan selama proses pembelajaran tematik dan 
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ketersesuaian RPP dengan nilai-nilai karakter yang sudah diterapkan. Pada 

tahap ini instrumen penelitian sudah disiapkan sehingga saat melakukan 

analisis dan pengamatan instrumen penelitian telah disediakan  sebelumnya. 

3.  Tahap Analisis Data 

Tahap ini peneliti menganalisis data dengan cara mengumpulkan data, 

merangkum/memilah dan memilih hal-hal pokok serta memfokuskan pada 

hal-hal yang penting dari sumber data yang diteliti, kemudian 

mendeskripsikan dalam bentuk uraian dari sumber yang diteliti yang 

menghasilkan simpulan data. Tahap ini juga dilakukan pengecekan kembali 

atas keabsahan data. 

4.  Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan dalam penelitian ini meliputi kegiatan 

penyusunan hasil penelitian dari seluruh rangkaian yang telah dilakukan, 

yang kemudian melakukan konsultasi hasil penelitian dengan dosen 

pembimbing untuk mendapatkan perbaikan dan masukan. 

 

H. Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles and Huberman. Alasan pemilihan menggunakan model Miles and 

Huberman tersebut karena langkah kegiatan yang dilakukan sangat jelas, lebih 

efektif dan mudah untuk diterapkan. Menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono : 337) menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 
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sehingga data yang diperoleh merupakan data jenuh. Adapun aktivitas yang 

dilakukan untuk menganalisis data menggunakan 3 cara yaitu: 

1.  Reduksi Data 

Pada tahap reduksi data yang diperoleh dilapangan jumlahnya sangat 

banyak, sehingga peneliti harus memilih data yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian dengan mengerucutkan, menggolongkan, memilah dan memilih, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data sesuai dengan 

rumusan masalah dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

kesimpulan final. Pada kegiatan pertama yang dilakukan yaitu reduksi data 

yang didapatkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang 

disesuaikan dengan rumusan masalah yaitu pelaksanaan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) pada kegiatan pembelajaran tematik sesuai dengan RPP pada 

tema 6 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 3 dan tema 7 subtema 1 

pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 4, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada kegiatan pembelajaran, dan solusi 

dalam mengatasi kendala pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) 

pada kegiatan pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Malang. Data yang tidak 

sesuai dengan rumusan masalah yang ditentukan tidak perlu dimasukkan 

kedalam penelitian ini. Hasil reduksi data akan menghasilkan kesimpulan yang 

tepat sesuai dengan permasalahan yang ada. 

2.  Penyajian Data  

   Analisis kedua setelah reduksi yaitu penyajian data, yang mana berisi 

uraian deskriptif data atau informasi yang diperoleh dari reduksi data. Dengan 

penyajian data ini akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan 
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merencanakan langkah selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami 

sehingga data yang disajikan sesuai dengan rumusan masalah yaitu tentang 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada kegiatan 

pembelajaran tematik sesuai dengan RPP pada tema 6 subtema  pembelajaran 

4 dan 5 pada kelas 3 dan tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 dan 5 pada kelas 4, 

kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter 

(PPK) pada kegiatan pembelajaran, dan solusi dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) pada kegiatan 

pembelajaran di SDN Sumbersari 1 Malang. 

3.  Simpulan Data 

Simpulan data merupakan suatu usaha untuk mengungkapkan hasil 

utama atau pokok selama proses pelaksanaan penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah yang didasari data empirik dan bukti yang valid selama 

penelitian. Simpulan data harus disesuaikan dengan tahapan sebelumnya yaitu 

reduksi data dan penyajian data sehingga memudahkan peneliti untuk 

menyimpulkan atau menafsirkan data tanpa adanya kesalahan dan data yang 

didapatkan pada tahap simpulan data merupakan data yang valid.  

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

  Pengecekan keabsahan data menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas 

menurut Sugiyono (2015 : 368) yaitu memiliki persamaan arti dengan cara 

pengujian terhadap data hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan uji 

kredibilitas Trianggulasi dan member check. Pemilihan 2 teknik uji kredibilitas 

ini karena trianggulasi dan member check merupakan cara pengujian yang 
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prosesnya cepat, valid, dan sistematis daripada uji kredibilitas yang lain. Teknik 

trianggulasi dibagi menjadi 3 yaitu trianggulasi sumber, trianggulasi metode, dan 

trianggulasi waktu, namun dalam penelitian ini peneliti hanya memililih 2 teknik 

yaitu trianggulasi sumber dan teknik karena proses uji kredibilitas pada 

trianggulasi waktu sudah ada pada teknik member check dan proses yang ada 

pada member check lebih akurat karena antar narasumber dapat melakukan 

pengecekan pada data yang didapatkan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan 

sehingga data yang diperoleh bisa didapatkan dengan maksimal. Adapun 

penjelasan 2 teknik trianggulasi sebagai berikut: 

1. Teknik Trianggulasi 

a. Trianggulasi sumber data 

Menggunakan lebih dari satu sumber data dari narasumber yaitu kepala 

sekolah, guru kelas 3 dan guru kelas 4, serta siswa kelas 3 dan 4 SDN 

Sumbersari 1 Malang tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

pada proses pembelajaran tematik. Peneliti melakukan wawancara kepada 

kepala sekolah dan guru kelas untuk mendapatkan data atau informasi 

langsung dari narasumber sebagai data primer, kemudian peneliti 

melakukan observasi kepada kepala sekolah tentang profil sekolah, 

observasi kepada guru kelas tentang sarana dan prasarana dan kegiatan 

pembelajaran tematik dikelas, peneliti juga melakukan observasi kepada 

peserta didik untuk mengetahui karakter yang muncul selama proses 

pembelajaran yang kemudian di dokumentasikan sesuai hasil wawancara 

dan observasi yang telah dilakukan agar buktinya lebih valid. 
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b. Trianggulasi teknik

Mengecek data yang diperoleh melalui wawancara dengan data yang

diperoleh melalui observasi, dan dokumentasi, atau sebaliknya. Misalnya 

hasil wawancara tentang sumber belajar tambahan yang diberikan kepada 

peserta didik dikelas selain di perpustakaan yang kemudian dicocokkan 

dengan observasi terdapat adanya perpustakaan mini dikelas yang 

kemudian di dokumentasikan agar bukti yang diperoleh lebih valid. 

2. Member check

Proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada narasumber untuk

mengetahui kebenaran data yang diberikan oleh narasumber. Narasumber

mengecek dan menandatangani pedoman observasi, pedoman wawancara dan

hasil dokumentasi yang sudah dilakukan peneliti. Sehingga temuan yang

ditemukan oleh peneliti bersifat valid dan dapat dipercaya dan tidak merugikan

antar pihak.


