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BAB III 

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dalam pelaksanaan 

penelitian. Pada bagian ini, dibahas tentang metode penelitian, pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penelitian, waktu dan tempat penelitian, sumber data, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, analisis data, dan pengecekan 

keabsahan data. Dari keterangan diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kuntari 

(2007:1) penelitaian kualitatif merupakan penelitian yang banyak digunakan 

dalam penelitian dibidang sosial yang hasilnya tidak diperoleh melalui statistik / 

angka dengan menggunakan pendekatan yang naturalistik untuk memahami suatu 

fenomena tertentu.  

Dilihat dari permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan jenis 

penelitian diskriptif. Yaitu penelitian yang berusaha untuk mendeskripsikan suatu 

gejala peristiwa atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat populasi 

atau daerah tertentu. Tujuan utama dilakukannya penelitian diskriptif adalah 

menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang 

diteliti secara tepat. Peneliti tidak memberikan perlakuan – perlakuan tertentu 

terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, 

tetapi seluruh kegiatan, keadaan, kejadian, aspek, komponen, atau variabel 

berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

suatu keadaan, menggambarkan dan melukiskan pelaksanaan penguatan 
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pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang, 

mendeskripsikan kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada sekolah, serta mendeskripsikan 

hambatan dan solusi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang.  

B. Kehadiran Penelitian  

Peneliti disini hadir sebagai observer atau pengamat untuk mengumpulkan 

data dan informasi terkait dengan penelitian ini, sedangkan yang berperan sebagai 

subjek penelitian adalah siswa yang ada di SDN Lowokwaru 3 Malang. Sebagai 

pengamat peneliti akan mengamati proses berlangsungnya kegiatan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada sekolah, 

kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya yang ada pada sekolah, serta hambatan dan solusi dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada 

sekolah.  

Peneliti selain melakukan kegiatan mengamati, peneliti juga akan 

melakukan observasi, wawancara serta dokumentasi terhadap pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada sekolah. Interaksi 

yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menemukan informasi terkait 

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Informasi yang didapatkan akan 

dicatat oleh peneliti guna akan dijadikan sebagai bahan untuk penelitian. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian  

Untuk memperoleh data tentang pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah tentang pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah, maka waktu untuk penelitian ini dilakukan pada 

bulan Januari 2018. Tempat yang digunakan oleh peneliti adalah di SDN 

Lowokwaru 3 Malang. Alamat Jl. Sarangan No.1, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, 

Kota Malang, Jawa Timur 65141. 

D. Sumber Data  

Penelitian ini menggunakan teknik sampel bertujuan (purposive sampling), 

Sugiyono (2016:218) mengemukakan yakni teknik penentuan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan ini misalnya narasumber merupakan 

pihak yang paling tahu mengenai apa yang ingin diketahui oleh peneliti, sehingga 

akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek atau situasi sosial yang akan 

diteliti. 

Adapun subjek penelitian yang dijadikan informan penelitian adalah orang 

yang terlibat langsung dalam kegiatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya yang ada pada sekolah. Informan utama dalam penelitian ini 

adalah kepala sekolah dan guru yang ada di SDN Lowokwaru 3 Malang, karena 

guru merupakan pelaku utama dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah. Informan dalam penelitian ini dibatasi, mengingat tujuan 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa 

informan itulah yang dinilai dapat memberikan data yang valid, akurat, dan 

reliabel dengan proses kegiatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah. 
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Penelitian ini juga mengambil sumber data primer dari kepala sekolah dan 

guru kelas di SDN Lowokwaru 3 Malang karena subyek dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang mengetahui program 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada disekolah. 

Peneliti juga mengambil sumber data sekunder merupakan sumber data 

yang diperoleh dari observasi dan dokumentasi terkait pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah.   

E. Instrumen Penelitian  

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian guna untuk memudahkan 

peneliti dalam memperoleh data. Menurut Sugiyono (2016:102) Instrumen 

penelitian merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena 

yang terjadi (alam maupun sosial) yang diamati. Untuk memperoleh data yang 

diperlukan dalam penelitian, peneliti menggunakan instrumen untuk pengumpulan 

data. Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi yang 

alamiah (natural setting). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, 

penelitian ini dibantu dengan instrumen pedoman observasi, pedoman wawancara, 

alat perekam, kamera, dan alat tulis. Alat perekam, kamera, dan alat tulis 

digunakan peneliti sebagai pendukung untuk mempermudah terlaksananya 

penelitian. Adapun pedoman instrumen dalam penelitian yaitu :  

1) Pedoman Observasi  

Adanya pedoman observasi ini maka alangkah baiknya jika dibuat kisi – 

kisi pedoman observasi terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dalam 

penyusunan pedoman observasi akan lebih mudah serta sesuai dengan kajian teori 
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yang telah ada. Observasi ini bertujuan untuk membantu penelitian memperoleh 

data kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah khususnya siswa di SDN Lowokwaru 3 Malang dan fakta 

– fakta yang terjadi pada saat kegiatan berlangsung. Pedoman observasi ini 

ditujukan kepada yang terlibat  dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah di SDN lowokwaru 3 Malang. Adapun kisi – kisi 

pedoman observasi sebagai berikut: 

Tabel 3.1 kisi- kisi pedoman observasi 

No Aspek yang diamati Indikator 

1 Perencanaan  a. Menyusun jadwal harian  

b. Mendesain kurikulum 2013  

c. Evaluasi peraturan sekolah  

d. Pengembangan tradisi sekolah 

e. Pengembangan kegiatan kokulikuler  

f. Ekstrakulikuler (wajib/pilihan) 

 

2 Pelaksanaan  a. Nilai karakter religius  

b. Nilai karakter nasionalis 

c. Nilai karakter mandiri  

d. Nilai karakter gotong royong  

e. Nilai karakter integritas  

 

3  Evaluasi  a. Melaksanakan evaluasi mingguan  

b. Melaksanakan evaluasi bulanan   

2) Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, dengan alasan jenis 

wawancara ini tergolong in- dept interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pedoman wawancara juga 

memerlukan kisi- kisi pedoman terlebih dahulu yang bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti dapat menambah pertanyaan 

diluar pedoman wawancara untuk mengungkapkan pendapat dan ide – ide dari 

responden. Informan dalam wawancara ini adalah kepala sekolah dan guru di 
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SDN Lowokwaru 3 Malang. Adapun kisi- kisi pedoman wawancara sebagai 

berikut:  

Tabel 3.2 kisi – kisi pedoman wawancara kepala sekolah 

No  Indikator Jumlah item Butir No 

1 pendidikan karakter secara umum  4 1, 2, 3, & 4 

2 Perencanaan pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah  

8 5, 6, 7,8, 9, 10, 11 

& 12 

3 Pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah 

6 13, 14, 15, 16, 17 

& 18  

4 Kemunculan karakter siswa dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah 

6 19, 20, 21, 22, 23 

& 24 

5 Evaluasi pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah  

3 25, 26 & 27 

6 Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui  

budaya sekolah 

1 28 

7  Solusi pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui  budaya sekolah 

2 29 & 30 

Tabel 3.3 kisi – kisi pedoman wawancara guru  

No  Indikator Jumlah item Butir No 

1 Pemahaman tentang pendidikan karakter  5 1, 2, 3, 4 & 5 

2 Perencanaan pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah  

6 6, 7, 8, 9, 10 & 

11 

3 Pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah 

6 12, 13, 14, 15, 

16 & 17  

4 Kemunculan karakter dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah 

6 18, 19, 20, 21, 

22 & 23  

5 Evaluasi pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah  

3 24, 25, 26 & 27 

6 Faktor penghambat dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah 

1 28 

7  Solusi pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui  budaya sekolah 

2 29, 30, 31, 32 
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3) Pedoman Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk mencari data

melalui peninggalan tertulis seperti arsip, buku – buku tentang pendapat teori, 

catatan, agenda dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini ialah berupa jadwal harian / mingguan PPK 

melalui budaya di sekolah, mendesain kurikulum 2013, evaluasi peraturan 

sekolah, pengembangan tradisi sekolah, pengembangan kegiatan kokulikuler dan 

ekstrakulikuler (wajib dan pilihan) serta peraturan dan tata tertib sekolah yang 

menjawab dari rumusan masalah. Yang bertujuan untuk memudahkan peneliti 

ketika penelitian terkait dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah. Peneliti juga mengambil dokumetasi berupa foto yang 

berkaitan dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah di SDN Lowokwaru 3 Malang. 

F. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian mempunyai peranan penting untuk menggambarkan 

bagaimana pelaksanaan penelitian dilakukan. Pada tahap pelaksanaan penelitian 

ini peneliti melakukan pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

sebagai berikut : 

1. Observasi

Pada tahap observasi peneliti melakukan pengamat langsung terhadap

fenomena – fenomena yang terjadi serta mencatat kejadian yang ada dalam 

penelitian yang dilakukan. Dua hal yang penting dalam observasi yaitu proses 

pengamatan dan ingatan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan saat 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada 
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sekolah. Observasi yang digunakan adalah observasi non partisipan. Peneliti tidak 

langsung terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. Tugas peneliti 

mencatat, menganalisis, dan membuat kesimpulan tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter yang berkaitan dengan budaya yang ada pada sekolah. 

Sedangkan dari segi insrtumen yang digunakan, peneliti menggunakan observasi 

terstruktur karena observasi telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang 

akan diamati, kapan, dan dimana tempatnya.  

2. Wawancara 

Pada tahap wawancara penelitian ini menggunakan wawancara tidak 

terstruktur dalam pelaksanaan pengumpulan data dilapangan, dengan alasan jenis 

wawancara ini tergolong in-dept interview, dimaa dalam pelaksanaannya lebih 

bebas bila dibandingkan dengan wawancara struktur. Jenis wawancara ini 

betujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka sehingga peneliti 

dapat menambah pertanyaan diluar pedoman wawancara untuk mengungkapkan 

pendapat dan ide – ide dari responden. Informan dalam wawancara ini adalah 

kepala sekolah karena kepala sekolah memiliki peran tertinggi di sekolah, serta 

guru di SDN Lowokwaru 3 Malang.   

3. Dokumentasi  

Pada tahap dokumentasi peneliti melakukan pencarian data melalui 

peninggalan tertulis seperti arsip, buku-buku tentang pendapat teori, catatan, 

agenda dan lain – lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. 

Dokumentasi dalam penelitian ini ialah berupa jadwal harian / mingguan PPK 

melalui budaya di sekolah, mendesain kurikulum 2013, evaluasi peraturan 

sekolah, pengembangan tradisi sekolah, pengembangan kegiatan kokulikuler dan 
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ekstrakulikuler (wajib dan pilihan) serta peraturan dan tata tertib sekolah. Peneliti 

juga mengambil dokumentasi berupa foto yang berkaitan dengan pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter khususnya melalui budaya sekolah di SDN 

Lowokwaru 3 Malang.  

G. Analisis Data 

Analisis data kualitatif merupakan memeriksa seluruh data yang diperoleh 

untuk dipilah dan dipilih berdasarkan sub – sub pokok dalam rumusan masalah. 

Hasil observasi, wawancara, dokumentasi merupakan data penelitian untuk dicek 

kembali kelengkapannya dan teknik penyajiannya. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif.  

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 

Huberman terdapat empat tahapan didalamnya yakni pengumpulan data, reduksi 

data, display data, dan penarikan kesimpulan. Berikut adalah gambar skema 

analisis data dan penjelasannya mengenai model analisis data menurut Miles dan 

Huberman. 

 

                            

 

Gambar 2.1 Analisis Data. 

Sumber olahan peneliti (Miles and Huberman, 2016). 

Pengumpulan 

data  

Display data  

Penarikan 

kesimpulan  

Reduksi 

data  



51 
 

 
 

1. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dari hasil observasi, wawncara, dan dokumentasi. 

Pengumpulan data tersebut dapat diambil dari kegiatan – kegiatan yang dilakukan 

siswa melalui budaya di sekolah, serta wawancara dengan kepala sekolah dan 

guru yang ada di SDN Lowokwaru 3 Malang. Pengumpulan data dapat berupa 

arsip – arsip sekolah seperti kalender pendidikan, tatatertib sekolah, jadwal 

kegiatan ekstrakulikuler, visi misi sekolah, Tujuan Strategis Sekolah, motto 

sekolah, program Uggulan, silabus, dan RPP, serta data yang dibutuhkan oleh 

peneliti yang menjawab pada rumusan masalah.  

2. Reduksi Data  

Penelitian ini menjelaskan bahwa mereduksi data  menurut Sugiyono, 

(2016:247) berarti merangkum, memilih dan memilah hal – hal pokok, 

memfokuskan pada hal – hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Selama masa pengumpulan data, peneliti melakukan 

pengumpulan data – data dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dipilih sesuai 

kategori masing – masing supaya lebih rinci dan mudah diolah. Peneliti memilah 

dan memilih data berupa pemahaman kepala sekolah dan guru tentang penguatan 

pendidikan karakter, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya 

sekolah, faktor penghambat dan solusi pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter, serta hasil obsevasi proses pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

yang berkaitan dengan budaya sekolah. Data yang diperoleh tersebut merupakan 

data yang masih kompleks.  
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Kemudian penelitian melakukan reduksi data dengan cara mengambil 

yang pokok penting, serta membuang data yang dianggap tidak diperlukan. 

Misalnya ketika wawancara dengan kepala sekolah atau guru ada jawaban yang 

tidak sesuai dengan apa yang diharapkan seperti dalam pedoman wawancara, 

maka jawaban tersebut tidak dipakai. Kemudian apabila jawaban dari kepala 

sekolah atau guru terlalu luas maka akan diambil inti dari jawaban tersebut. 

3. Penyajian Data (Display Data) 

Penelitian ini Sugiyono (2016: 249) mengemukakan bahwa dalam 

melakukan display data (penyajian data) dapat disajikan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik, flowchart, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

Peneliti menyajikan data yang berupa pemahaman guru tentang pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya yang ada pada sekolah, 

kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah, evaluasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah, serta faktor penghambat dan solusi dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Dalam penelitian ini, data 

tersebut disajikan secara deskriptif.  

4. Penarikan Kesimpulan (Verification) 

Penarikan kesimpulan sering juga disebut tahapan vertifikasi. Tahapan ini 

merupakan tahapan terakhir dalam analisis data. Data – data mengenai 

pemahaman guru tentang pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah, kemunculan karakter siswa dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah, evaluasi pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah, serta faktor penghambat dan solusi 
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dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang 

telah dikemukakan pada tahapan penyajian data diinterpretasikan kemudian 

dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. 

H. Pengecekan Keabsahan Data  

Pada penelitian ini, peneliti saat memeriksa data dengan cara 

menggunakan triangulasi. Cara triangulasi dianggap tepat dan sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan. Triangulasi merupakan verifikasi dari penemuan 

dengan menggunakan berbagai sumber informasi dan berbagai metode 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian triangulasi sumber 

dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Peneliti mengecek kredibilitas data tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah, kemunculan karakter siswa dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, hambatan 

dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, serta 

solusi dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah 

dengan cara pengumpulan data dan pengujian data yang diperoleh dari kepala 

sekolah, guru, di SDN Lowokwaru 3 Malang. Triangulasi teknik digunakan untuk 

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti menggunakan observasi, 

wawancara, serta dokumentasi.  

 




