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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. 

Pendekatan deskriptif merupakan jenis penelitian yang berusaha untuk 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi masa sekarang ini. 

Jenis penelitian ini memusatkan perhatian pada masalah aktual sebagaimana 

adanya pada saat penelitian berlangsung (Noor, 2011:34-35). Kaitannya dengan 

penelitian ini, maka yang diamati dan dideskripsikan adalah proses internalisasi 

pendidikan karakter yang lebih berfokus pada nilai religius di salah satu sekolah 

dasar yang berada di Kota Malang. 

Untuk jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis 

penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2005:6) menyatakan bahwa penelitian 

kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami sesuatu yang baru 

tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya resepsi, perilaku, 

motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, maka penelitian ini 

akan menghasilkan data tulisan atau rangkaian kata terhadap situasi dan kondisi 

menggunakan data yang telah dikumpulkan. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Pada penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran yang sangat penting dan 

menjadi instrumen penting dalam penelitian, sebab menjadi alat 
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tama dalam pengumpulan data (Upe dan Damsid, 2010:110).Dalam kaitannya 

dengan penelitian ini, peneliti adalah instrumen utama dalam menyusun 

rancangan penelitian, pengumpulan data hingga menganalisis data namun tidak 

terlibat dan berperan dalam proses pembelajaran peserta didik. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Lokasi penelitian yang akan diambil yakni di SDN Jatimulyo 1 Malang, 

yang lokasinya terletak di Jl. Pisang Kipas 36 Malang. Penelitian kemudian 

akan dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2017/2018. Peneliti memilih 

SD tersebut karena mengedepankan Penguatan Pendidikan Karakter dari nilai-

nilai pendidikan karakternya khususnya pada karakter religius dan strategi yang 

akan diterapkannya.  

 

D. Sumber Data 

 Sumber data merupakan hal yang paling penting dalam penelitian, sebab 

melalui sumber tersebut dapat diperoleh data yang kemudian bisa diolah 

sedemikian rupa hingga memperoleh kesimpulan akhir penelitian. Penelitian ini 

mencari informasi tentang data nilai pendidikan karakter religius kelas Ipada tema 

3, subtema 3, pembelajaran 4 dan strategi internalisasi pendidikan karakter yang 

dilaksanakan pada SDN Jatimulyo 1 Malang.Pada penelitian ini, terdapat 3 

sumber data yang akan digunakan yakni:  

1. Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses 

internalisasi pendidikan karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang, sebab kepala 
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sekolah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam sekolah, 

khususnya terkait dengan internalisasi pendidikan karakter. Menjadikan kepala 

sekolah sebagai sumber datatentunya untuk mengetahui sejauh mana pendidikan 

karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang. Hal ini akan terlihat dalam kebijakan-

kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. 

2. Guru 

 Selain kepala sekolah, guru juga memiliki peranan yang penting dalam 

proses internalisasi pendidikan karakter di sekolah. Hal ini disebabkan karena 

guru adalah orang yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran di dalam 

kelas yaitu kelas Ipada tema 3, subtema 3, pembelajaran 4dan juga merupakan 

pihak yang melaksanakan strategi-strategi internalisasi pendidikan karakter.  

3. Siswa 

 Selain kepala sekolah dan guru, siswa juga diperlukan sebagai sumber data. 

Hal ini disebabkan karena informasi dari siswa bisa dijadikan sebagai bahan 

perbandingan dan juga evaluasi dari materi PPK yang akan diberikan oleh kepala 

sekolah dan guru. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

 Dalam upaya mendapatkan data, maka penelitian ini menggunakan 3metode 

pengumpulan data yaitu: 
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1. Wawancara 

 Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan siswa untuk 

mendapatkan informasi tentang nilai-nilai pendidikan karakter, serta strategi 

pelaksanaan pendidikan karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang. Wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara semiterstruktur. 

Wawancara jenis ini digunakan untuk menemukan kendalan atau permasalahan 

secara lebih terbuka.Pihak yang diwawancara dapat dimintai juga pendapat 

beserta ide-idenya. Pelaksanaan wawancara jenis ini lebih fleksibel dan pedoman 

wawancara yang telah disiapkan dan direncanakan bisa berkembang sesuai 

dengan keperluan informasi di lapangan (Esterberg dalam Sugiyono, 2011:233). 

2. Dokumentasi 

 Dokumen merupakan salah satu sumber data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini. Jenis dokumen yang dimaksud seperti RPP, kurikulum sekolah, visi 

misi sekolah, peraturan sekolah, serta foto ataupun video yang terkait dengan 

kegiatan pendidikan karakter.  

3. Observasi 

 Observasi menurut Herdiansyah (2010:131) Observasi merupakan adanya 

perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. 

Perilaku yang terlihat dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh mata, 

dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Data yang akan dicari dalam 

observasi ini terkait dengan internalisasi nilai pendidikan karakter di SDN 

Jatimulyo 1 Malang dan strategi pendidikan karakter. 
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F. Instrumen Penelitian 

Selain peneliti sendiri, instrumen penelitian juga diperlukan dalam mencari 

data selama penelitian berlangsung. Instrumen penelitian ini adalah pedoman 

wawancara dan juga pedoman observasi.  

1. Pedoman wawancara 

Wawancara penelitian ini dilakukan kepada kepala sekolah, guru dan siswa 

SDN Jatimulyo 1 Malang. Pedoman pada wawancara tersebut dapat dilihat pada 

tabel berikut:  
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Wawancara 

No. Rumusan masalah Aspek yang diamati Indikator Sumber 

1. 

 

Bagaimana cara 

menerapkan aspek nilai 

pendidikan karakter 

religius di setiap poin 

tertentu pada kelas 1 

tema 3, subtema 3, 

pembelajaran 4? 

 

a. Menerapkan aspek nilai 

pendidikan karakter 

religius di setiap poin-

poin tertentu pada kelas 

1 tema 3, subtema 3, 

pembelajaran 4 

1) Pemahaman 

siswa 

2) Penerapan 

siswa 

 

3) Kekurangan 

siswa 

a. Guru dan 

siswa 

b. Guru dan 

siswa 

 

c. Guru dan 

siswa 

2. 

 

 

Strategi apa yang 

digunakan untuk 

menginternalisasikan 

nilai pendidikan 

karakter di SDN 

Jatimulyo 1 Malang? 

 

a. Strategi yang 

digunakan untuk 

menginternalisasikan 

nilai pendidikan 

karakter 

 

 

 

 

 

 

b. Langkah-langkah 

menginternalisasikan 

nilai pendidikan 

karakter menggunakan 

strategi yang 

diterapkan. 

1) Strategi 

internalisasi 

nilai 

pendidikan 

karakter atau 

PPK 

(Penguatan 

Pendidikan 

Karakter) di 

sekolah 

 

1) Awal 

Kebijakan 

PPK 

 

2) Kebijakan 

PPK 

 

 

 

 

3) Penerapan 

strategi PPK 

 

4) Keunggulan 

sekolah 

terhadap PPK 

5) Penilaian 

keberhasilan 

(evaluasi) 

 

6) Kegiatan ko-

kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

a. Kepala 

Sekolah

dan 

guru 

 

 

 

 

 

 

 

a. Kepala 

Sekolah 

dan 

guru 

b. Kepala 

Sekolah

, guru 

dan 

siswa 

c. Kepala 

Sekolah 

dan 

guru 

d. Kepala 

Sekolah 

dan 

guru 

e. Kepala 

Sekolah

, guru 

dan 

siswa 

f. Kepala 

Sekolah

, guru 

dan 

siswa 
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2. Pedoman observasi 

 Selain pedoman wawancara, instrumen penelitian lainnya yang diperlukan 

dalam penelitian ini adalah pedoman observasi. Observasi akan dilakukan di 

dalam kelas maupun diluar kelas. Adapun yang pedoman observasi dapat dilihat 

pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Pedoman Observasi 

No. Aspek Yang Diamati Indikator 

1. 

 

2. 

Penanaman nilai religius pada kelas Itema 3, 

subtema 3, pembelajaran 4 

Strategi internalisasi nilai pendidikan karakter 

a. Kebijakan Sekolah 

 

a. Pengenalan PPK 
b. Melatih PPK 
c. Memonitoring dan menerapan 

PPK dalam 3 lingkungan 
d. Pembudayaan 
e. Keunggulan sekolah terhadap 

PPK 
f. Penilaian keberhasilan 

(evaluasi) 
g. Kegiatan ko-kurikuler dan 

ekstrakurikuler 

 

 Demikian instrumen penelitian tambahan yang digunakan oleh peneliti 

dalam proses pengambilan data. Instrumen penelitian inilah yang akan digunakan 

sebagai pedoman dalam pengumpulan data di sekolah.  

 

G. Analisis Data 

 Setelah data dicari dan dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

analisis data. 

1. Data reduction (reduksi data) 

 Pada tahapan ini, peneliti akan melakukan perangkuman, pemilihan hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya, 

dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang 
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lebih jelas, dan mempermudah dalam langkah pengumpulan data selanjutnya 

(Sugiyono, 2011:247). Pada prinsipnya, tahap ini adalah penyeleksian data yang 

ditemukan. 

2. Data display (penyajian data) 

 Pada tahap inidata yang telah direduksi kemudian disajikan baik dalam 

bentuk bagan, uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. 

Namun dalam model Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan dalam 

penyajian data yaitu penyajian dengan teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 

2011:249). Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk teks 

bersifat naratif dengan mendeskripsikan tentang internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

3. Conclusion (kesimpulan) 

 Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan. Meskipun kesimpulan ini 

masih bersifat sementaradan akan berubah-ubah jika ditemukan bukti-bukti yang 

kuat dalam pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang 

dikemukakan didukung oleh bukti-bukti, maka kesimpulan tersebut tergolong 

kredibel (Sugiyono, 2011:252). 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

 Tahapan pengecekan keabsahan data ini merupakan tahapan untuk menguji 

kredibilitas dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Proses pengecekan 

kredibilitas dari penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah 

pengecekan data dari berbagai sumber, berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Sehingga itu, dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan 3 cara yakni 
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triangulasi sumber, triangulasi cara atau teknik, serta triangulasi waktu (Sugiyono 

2011:273) 

1. Triangulasi sumber 

 Triangulasi sumber merupakan cara menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data yang telah diperoleh tersebut melalui beberapa sumber lainnya 

(Sugiyono, 2011:274). Maksudnya yaitu dari triangulasi sumber dalam penelitian 

ini adalah data yang diperoleh dari kepala sekolah tentang internalisasi pendidikan 

karakteryang dibandingkan dengan data dari guru dan juga siswa, 

dikategorisasikan dari sumberdatasatu dengan sumber data yang lainnya.  

2. Triangulasi cara/teknik 

Triangulasi cara/teknik ini merupakan cara menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data yang telah diperoleh dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Sugiyono, 2011:274). Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari proses 

wawancara baik dengan kepala sekolah, guru, maupun siswa harus pastikan lagi 

kebenarannya melalui observasi dan juga penelitian dokumen. Begitu juga 

sebaliknya dengan observasi dan penelitian dokumen harus saling memperkuat 

dengan metode wawancara. 


