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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, karena data-data yang 

dikumpulkan berupa gambar dan kata-kata melainkan bukan angka-angka. 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan secara langsung tanpa melakukan 

perlakuan berkaitan dengan implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

budaya sekolah. Data yang terkumpul berupa hasil wawancara dengan kepala 

sekolah dan guru SD Muhammadiyah 6 Malang. Implementasi pengamalan nilai-

nilai Pancasila dalam budaya sekolah masih kurang tampak, terlihat dari 

perlakuan siswa terhadap guru ketika diarahkan untuk sholat duha, masih ada 

yang mengulur waktu dan sukar untuk tidak berkata kotor. Pelaksanaan dan kajian 

penelitian ini didasarkan pada pencarian proses secara lengkap, yang dilengkapai 

dengan teknik pengumpulan data. 

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan 

wawancara. Mendeskripsikan bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila dalam 

budaya sekolah SD Muhammadiyah 6 Malang, faktor pendukung implementasi 

nilai-nilai Pancasila, faktor penghambat implementasi nilai-nilai Pancasila, serta 

solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasi nilai-nilai 

Pancasila. Data yang disajikan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Data tersebut dapat berasal dari naskah wawancara, observasi, 
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dan dokumentasi. Penelitian bertujuan untuk menegetahui sejauh mana 

implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Selama kegiatan penelitian kehadiran di lapangan sangat diutamakan karena 

bertindak sebagai observer atau pengamat. Sedangkan yang berperan sebagai 

pemberi tindakan dalam implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila yaitu 

kepala sekolah, dan guru. penelitian langsung terjun lapang untuk mendapatkan 

informasi dari kepala sekolah dan guru. 

Mengamati proses implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila pada 

kegiatan budaya sekolah. Pada saat impelementasinya dimulai, langsung 

mengamati bagaimana implementasi nilia-nilai Pancasila dalam budaya sekolah, 

apakah faktor penghambat dan faktor pendukung, dan apa solusi untuk mengatasi 

hambatan implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan budaya 

sekolah dimulai. Selain kegiatan mengamati, juga melakukan wawancara dengan 

kepala sekolah dan guru. Wawancara memberikan informasi terkait penelitian 

yang diselengarakan. Informasi tersebut dicatat sebagi bahan untuk penelitian. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertepatan di SD Muhammadiyah 6 Malang, Jl. Kolonel 

Sugiono VD/48 Mergosono Malang, waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan 

pada semester genap tahun ajaran 2017/2018. SD Muhammadiyah 6 Malang 

dipilih karena SD Muhammadiyah 6 Malang merupakan SD yang mempunyai 

siswa dari latar belakang yang beragam dan mempunyai karakteristik yang 
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berbeda beda, SD Muhammadiyah 6 Malang mempunyai beberapa budaya 

sekolah seperti budaya perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari dan simbol-simbol 

budaya.  

D. Sumber Data 

Data yang diperoleh bersifat deskriptif misalnya dokumen pribadi, catatan 

lapangan, dokumentasi dan lain-lain adapun data disini ada dua macam, yaitu: 

1. Data primer  

Data yang merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara 

langsung dari sumber data asli (tidak melalui perantara). Data primer diperoleh 

dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, data primer yang berupa 

kata-kata dan diperoleh dari para informan yang telah ditentukan meliputi 

berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya sekolah, faktor pendukung dan faktor penghambat yang 

dihadapi, dan solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. 

Data-data ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan 

sumber data yang meliputi kepala sekolah SD Muhammadiyah 6 Malang dan 

Guru SD Muhammadiyah 6 Malang. Alasan dipilihnya informan sumber data 

tersebut yaitu mereka sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam implementasi 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budya sekolah, mereka juga mengetahui 

secara lansung persoalan yang diteliti, serta mereka lebih menguasai berbagai 

informan yang akurat. 
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2. Data sekunder

Data tambahan yang berkaitan dengan penelitian, data penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung, berupa dokumen dan arsip-arsip penting. Data 

sekunder dapat diperoleh dari data sekolah melalui guru  dan kepala sekolah, data 

sekolah tersebut untuk melengkapi data-data sebagai pendukung data primer yaitu 

berupa profil sekolah dan foto kegiatan budaya sekolah di kelas maupun di luar 

kelas.  

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menggunakan pedoman observasi, wawancara, dan

dokumentasi. Pedoman observasi digunakan ketika melakukan observasi tentang 

implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah. Pedoman 

wawancara digunakan ketika wawancara dengan kepala sekolah dan guru, serta 

pedoman dokumentasi digunakan sebagai alat bantu pelaksanaan penelitian. 

Pedoman tersebut dapat dijelaskan secara rinci sbb: 

a. Observasi

Observasi atau pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap

suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Observasi ialah suatu 

kegiatan mencari data yang digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau 

diagnosis, Jadi mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, 

pendengaran, peraba, dan pengecap. Observasi yang digunakan di SD 

Muhammadiyah 6 Malang untuk mengamati kegiatan  mengenai budaya sekolah 

di SD Muhammadiyah 6 Malang, implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam 
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budaya sekolah, faktor pendukung dan penghambat implementasi nilai-nilai 

Pancasila dalam kegiatan budaya sekolah, serta cara sekolah dalam mengatasi 

hambatan-hambatan tersebut. Observasi dilakukan secara langsung oleh peneliti. 

b. Wawancara  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak 

terstruktur, pedoman yang digunakan berupa garis-garis besar permasalahan yang 

ditanyakan. Wawancara dilakukan kepala sekolah dan guru SD Muhammadiyah 6 

Malang. Terpilihnya Kepala sekolah karena kepala sekolah merupakan warga 

sekolah yang memiliki kedudukan tertinggi dan yang bertindak langsung dalam 

implementasi pengamalan nilai-nilai pancasila dalam budaya sekolah. Selanjutnya 

guru yang diwawancarai yaitu guru kelas satu sampai guru kelas enam, karena 

guru juga termasuk warga sekolah yang berperan penting dalam implementasi 

pengamalan nilai-nilai pancasila dan untuk membandingkan hasil wawancara dari 

kepala sekolah. Wawancara digunakan untuk mendapatkan data berupa 

keterangan langsung dari pelaksana dalam implementasi nilai-nilai Pancasila 

dalam budaya sekolah di SD Muhammadiyah 6 Malang. Wawancara  dilakukan 

secara langsung dengan menggunakan panduan wawancara. 
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Tabel. 3.1 Hubungan Nilai-Nilai Pancasila Dan Budaya Sekolah 
Nilai-nilai Pancasila   Budaya sekolah 

Nilai ketuhanan  Prilaku  

1) Salam-salaman 

2) Berdoa 

3) Mengucapkan salam 

4) Gontong royong  

5) Menghargai kebijakan 

sekolah  

Nilai kemanusiaan Tradisi  

1) Menjenguk temannya 

yang lagi sakit 

2) Zakat  

Nilai persatuan  Kebisaan sehari-hari 

1) Solat duha  

2) Salam-salaman 

3) Baca buku 

4) Berdoa 

5) Mengucapkan salam 

6) Membersihkan sampah 

Nilai kerakyatan 

 

Simbo-simbol 

1) Salam-salaman  

2) Solat dhuha  

3) Berdo’a 

4) Mengucapkan salam 

Nilai keadailan 

Sumber : Modifikasi Mughai dan Widyosiswoyo 

 

Hubungan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah dijabarkan sebagai 

berikut. Pancasila sila kesatu berhubungan dengan budaya sekolah tradisi, 

kebiasan sehari-hari dan simbol-simbol budaya. Pancasila sila kedua berhubungan 

dengan budaya sekolah perilaku, tradisi, dan kebisaan sehari-hari. Pancasila sila 

ketiga, keempat dan kelima berhubungan dengan budaya sekolah perilaku. 

 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi, dari asal kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, 

melaksanakan metode dokumentasi, menyelidiki benda-benda tertulis seperti 

buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian, dan 

sebagainya. Dokumentasi dijadikan data tambahan dalam penelitian ini untuk 

memperkuat data yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Pada penelitian 

menganalisis dokumen berupa foto kegiatan, foto lingkungan sekolah, dan 
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kegiatan budaya sekolah yang telah diterapkan. Berdasarkan uraian diatas maka 

perlu menyusun kisi-kisi instrumen penelitian  dalam bentuk tabel. Berikut ini 

adalah bentuk kisi-kisi instrumen penelitian: 
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Tabel. 3.1 Hubungan Nilai-Nilai Pancasila dan Budaya Sekolah 
No  Rumusan 

masalah  

Indikator  Deskriptor  Instrumen  Sumber  

1 Bagaimana 

implementasi 

pengamalan nilai-

nilai Pancasila 

dalam budaya 

sekolah 

1.1 Implementasi 

pengamalan 

nilai-nilai 

Pancasila dalam 

budaya sekolah 

1.1.1 Bagaimana implementasi 

pengamalan  nilai-nilai 

Pancasila dalam ruang 

linkup budaya sekolah 

1. Dokume

ntasi 

2. Wawnca

ra 

3. Observa

si 

 

1. Kepala 

sekola 

2. Guru 

kelas 1 

sampai 

6 

2 Faktor pendukung 

dan faktor 

penghambat 

2.1 Faktor 

pendukung 

2.2 Faktor 

penghambat 

2.1.1 Tersedianya faktor 

pendukung dalam 

tercapainya implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya 

sekolah. 

2.1.2 Apa faktor pendukung 

dalam implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya 

sekolah. 

2.2.1 Tersedianaya faktor 

penghambat dalam 

tercaainya implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya 

sekolah. 

2.2.2 Apa faktor penghambat  

dalam implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya 

sekolah. 

 

1. Observa

si 

2. Wawanc

ara 

1. Kepala 

sekolah 

2. Guru 

kelas 1 

sampai 

6 

3 Solusi untuk 

mengatasi 

hambatan dalam 

implementasi 

pengamalan 

nilai-nilai 

Pancsila dalam 

budaya 

3.1 Pelaksanaan 

sekolah dalam 

menunjang 

implementasi 

pengamalan 

nilai-nilai 

Pancasila 

dalam budaya 

sekolah. 

3.2 Upaya yang 

dilakukan 

sekolah untuk 

mengatasi 

hambatan 

dalam 

implementasi 

pengamalan 

nilai-nilai 

pancasila dalam 

budaya sekolah 

3.1.1 Adanya sarana 

prasarana penujang 

untuk tercapainya  

implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

pancasila dalam 

budaya sekolah 

implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

pancasila dalam 

budaya sekolah 

3.2.1 Adanya upaya yang 

dilakukan sekolah 

untuk mengatasi 

hambatan 

implementasi 

pengamalan nilai-nilai 

pancasila dalam 

budaya sekolah. 

1. Dokume

ntasi 

2. Wawnca

r 

3. Observa

si 

1. Kepala 

sekolah 

2. Guru 

kelas 1 

sampai 

6 
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mempunyai peran untuk menggambarkan berbagai 

perlaksanaan  penelitian yang dilakukan melalui bebrapa tahap yaitu: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan diawali dengan melakukan studi awal dengan wawancara 

kepala sekolah dan observasi. 

2. Tahap pelaksanaan  

a. Melakukan kegiatan pengamatan terhadap siswa dalam implementasi 

pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budya sekolah. 

b. Menelitian melakukan kegiatan wawancara kepala sekolah dan guru 

terkait bagaiman implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila, faktor 

pendukung dan faktor penghambat, dan solusi yang diberikan sekolah 

dalam mengatasi hambatan implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila 

dalam budaya sekolah. 

c. Melakukan kegiatan dokumentasi berupa foto saat pelaksanaan 

implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah. 

3. Tahap analisis data 

a. Menganalisis data dengan mendiskripsikan hasil penelitian yang diperoleh 

dari sumber data dari penelitian. 

b. Mengolah data yang diperoleh pada saat penelitian dilapangan. 

c. Menyajikan data yang sudah dikumpul. 

d. Mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk deskripsi. 
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4. Tahap penulisan laporan 

Tahap penulisan laporan dalam penelitian ini meliputi kegiatan menyusun 

hasil penelitaian dari semua rangkaian, melakukan konsultasi hasil penelitian 

dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan perbaikan saran demi 

kesempurnaan skripsi yang kemudian di tindak lanjuti hasil bimbingan tersebut 

dengan menulis skripsi. 

 

G. Analisis Data 

Analisis yang digunakan adalah menggunakan teknik analisis data model 

Milles dan Hubermen.  

 

 

Milles & Hubermen (dalam Musfikon, 2012:155) 

Gambar 1. Komponen dalam analisi data (interactive model) 

 

 

a. Reduksi data  

Reduksi data dilakukan untuk merangkum atau memilih data yang penting 

dari beberapa data yang diperoleh. Data yang diperoleh di lapangan cukup banyak 

maka perlu dilakukan analisis data yaitu reduksi data. Penelitian ini melakukan 

pengumpulan data mengenai implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam 

budaya sekolah, faktor pendukung dan faktor penghambat, serta solusi yang 
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diberikan sekolah dalam mengatasi hambatan implementasi pengamalan nilai-nilai 

Pancasila dalam budaya sekolah SD Muhammadiyah 6 Malang. Kemudian 

mengelompokkan jenis data sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan untuk 

mendapatan gambaran yang jelas. 

 

b. Penyajian data  

Penelitian ini, menyajian data sesuai dengan hasil analisis data di lapangan 

data penelitian ini disajikan dalam bentuk uraian-uraian, penyajian data atau 

informasi tentang 5 sila Pancasila dalam budaya sekolah digunakan sebagai acuan 

mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data tentang 

implementasi pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam budaya sekolah di SD 

Muhammadiyah 6 Malang. 

c. Kesimpulan data  

Langkah selanjutnya setelah reduksi data yaitu menarik kesimpulan. 

Penelitian ini menarik kesimpulan berdasarkan pengumpulan data, sesuai dengan 

kondisi dan fakta di lapangan untuk mengasilkan data valid yang diperoleh selama 

penelitian. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan sebagai bukti bahwa data yang 

diperoleh peneliti mengandung kebenaran. Penelitian ini menggunakan uji 

keabsahan data berupa triangulasi. Triangulasi dalam penelitian ini yang 

digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi metode. Triangulasi sumber 

data menggunakan lebih dari satu sumber data, yaitu narasumber seperti kepala 
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sekolah, dan guru kelas. Kepala sekolah dan guru kelas berperan sebagai 

narasumber dengan menggunakan teknik wawancara data yang diperoleh dan 

dideskripsikan, setelah itu data yang telah dianalisis tersebut kemudian diambil 

kesimpulan. Sedangkan triangulasi metode  yaitu mengecek data yang diperoleh 

melalui wawancara dengan data yang diperoleh melalui observasi dan 

dokumentasi atau sebaliknya. Kepala sekolah dan guru kelas dijadikan 

narasumber untuk pengecekan dari hasil wawancara dengan data yang diperoleh 

melauli observasi dan dokumentasi atau sebaliknya sudah sesuai dengan kriteria 

yang diperoleh. 


