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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini terdiri atas: (a) pendekatan dan jenis penelitian, (b) 

kehadiran peneliti, (c) tempat dan waktu penelitian, (d) sumber data, (e) instrumen 

penelitian, (f) prosedur penelitian, (g) analisis data, (h) pengecekan keabsahan 

data. Kedelapan sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif 

dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan metode 

penelitian yang menggambarkan objek sesuai dengan kenyataannya. Penelitian 

deskriptif paparannya berbentuk uraian kata-kata yang menggambarkan 

karakteristik fenomena secara utuh dan menyeluruh (Ulfatin, 2015:25). Penelitian 

deskriptif ini, dilakukan untuk mendeskripsikan tentang Penguatan Pendidikan 

Karakter pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

suatu kejadian alamiah yang dialami oleh subjek penelitian tanpa adanya rekayasa 

misalnya mengenai perilaku, motivasi, persepsi, tindakan, dll., secara menyeluruh 

berupa deskripsi dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2014:6). 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai observer dan pengumpul data. 

Kehadiran peneliti di lapangan melakukan observasi terhadap subjek penelitian,  
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wawancara dengan sumber data serta mengumpulkan data dengan melakukan 

dokumentasi dari kegiatan yang mendukung penelitian ini. Keterlibatan peneliti 

secara aktif sebagai tolak ukur dalam memahami fenomena yang ada, sehingga 

penelitian mutlak dilakukan sesuai pengamatan dan informasi yang didapat, 

disampaikan tanpa mempengaruhi dan mengubah subjek penelitian. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di salah satu SD di kota Malang, yaitu SDN 

Purwantoro 1 Malang. Beralamatkan di Jl. Letjen S. Parman No. 67 Malang 

Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Pelaksanaan 

penelitian pada semester genap tahun ajaran 2018/2019. Lokasi ini dipilih menjadi 

pertimbangan, bahwa  SDN Purwantoro 1 Malang merupakan sekolah dasar  yang  

telah menerapkan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) dengan baik berdasarkan 

observasi awal yang telah dilakukan, serta berbagai macam prestasi mulai tingkat 

kota, provinsi hingga nasional yang telah diraih oleh siswa-siswi SDN Purwantoro 

1 Malang. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang 

adalah sebagai berikut: 

1. Sumber data primer, yang diambil untuk mengetahui implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik yang diperoleh 

melalui wawancara kepada kepala sekolah, bidang kurikulum dan guru kelas 
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1C SDN Purwantoro 1 Malang. Observasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang 

di isi peneliti untuk mengetahui implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

pada pembelajaran tematik dengan fokus penelitian pada kelas 1C.  

2. Sumber data sekunder digunakan untuk memperkuat data primer, sehingga data 

yang diperoleh valid. Sumber data berupa foto dokumentasi selama penelitian 

dilaksankan, data kegiatan siswa, dokumen sekolah yang diperlukan serta data 

catatan lapang yang diperoleh secara tidak langsung.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

informasi melalui wawancara, obervasi dan dokumen yang didapat di lapangan. 

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

observasi, pedoman wawancara dan dokumentasi. 

1. Pedoman Observasi 

Penelitian ini menggunakan teknik observasi partisipatif, yaitu dalam 

pelaksanaannya peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang 

diamati atau  yang  sedang digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 

2017:310). Observasi digunakan untuk mendapatkan data tentang implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter pada pembelajaran tematik, sarana prasarana, 

perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran 

pada implementasi Penguatan Pendidikan Karakter pada pembelajaran tematik. 

Apabila saat melakukan observasi menemukan indikator-indikator yang tidak 

tertulis pada panduan observasi maka dicantumkan dalam catatan lapang. 

(Lampiran). 
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2. Pedoman Wawancara 

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tak berstruktur, yaitu peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan 

lengkap, akan tetapi wawancara dilakukan secara bebas untuk pengumpulan 

datanya. Pedoman yang digunakan berupa garis besar dari permasalahan yang 

akan ditanyakan (Sugiyono, 2017:320). Wawancara dilakukan dengan kepala 

sekolah, bidang kurikulum, dan guru kelas 1C untuk memperoleh data mengenai 

implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran 

tematik, peran, kebijakan, strategi, serta kendala dan solusi dalam pelaksanaan 

PPK pada pembelajaran tematik. (Lampiran). 

3. Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

serta menganalisis dokumen-dokumen berupa gambar, tertulis maupun elektronik 

yang disesuaikan dengan tujuan dan fokus masalah (Sukmadinata, 2013:221). 

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data mengenai 

PPK pada pembelajaran tematik seperti data tentang profil sekolah, dokumen 

perencanaan pembelajaran dan dokumen yang digunakan dalam proses kegiatan 

pembelajaran SDN Purwantoro 1 Malang. Penelitian ini juga mengambil foto 

pada saat melakukan wawancara, proses kegiatan pembelajaran yang 

memunculkan nilai-nilai Penguatan Pendidikan Karakter. (Lampiran). 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis 

kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang” 
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berdasarkan  metode  penelitian yang digunakan adalah  tahap persiapan, tahap 

pelaksanaan, tahap analisis data dan tahap penulisan laporan, dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Tahap persiapan 

Tahap persiapan penelitian ini meliputi: 

a. Menyusun perencanaan penelitian tentang topik penelitian, yaitu implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 

1 di SDN Purwantoro 1 Malang 

b. Menentukan lokasi penelitian yang mendukung penelitian yaitu Kelas 1 SDN 

Purwantoro 1 Malang 

c. Membuat surat pengantar observasi awal  

d. Meminta izin kepada kepala sekolah sebagai tempat penelitian 

e. Melakukan observasi awal tentang topik penelitian 

f. Menyusun pedoman observasi, wawancara, dokumentasi 

2. Tahap Pelaksanaan  

Tahapan ini mengumpulkan data yang terkait dengan implementasi 

Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) berbasis kelas pada pembelajaran tematik, 

serta kendala dan solusi pelaksanaan program PPK di SDN Purwantoro 1 Malang: 

a. Wawancara dengan kepala sekolah, bidang kurikulum dan guru, yang 

bertujuan untuk memperoleh data mengenai implementasi PPK berbasis kelas 

pada pembelajaran tematik, peran, kebijakan, strategi, serta kendala dan 

solusinya.  
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b. Observasi dilakukan di SDN Purwantoro 1 Malang untuk mendukung 

instrumen dalam pengumpulan data tentang implementasi PPK berbasis kelas 

pada pembelajaran tematik dan sarana prasarana sekolah. 

c. Dokumentasi dilakukan untuk mendukung dan melengkapi data yang diperoleh 

melalui wawancara dan observasi. Dokumentasi dilaksanakan untuk 

menghimpun data penelitian baik berupa proses kegiatan dalam pembelajaran, 

foto ketika penelitian serta dokumen yang digunakan dalam pembelajaran yang 

dibutuhkan penelitian dalam memperoleh data. 

3. Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data, menyusun semua kegiatan mulai dari pengumpulan data 

yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi terkait  

penelitian tentang implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas 

pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 Malang. Penyusunan 

dilakukan secara sistematis dari data yang diperoleh, memilah data yang penting 

dan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan dari data yang telah di analisis. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap ini menyusun hasil penelitian dari seluruh rangkaian kegiatan yang 

telah dilakukan, dimulai dari latar belakang penelitian hingga prosedur penelitian 

pada tahap penyusunan prosposa, kemudian dilanjutkan pada hasil pembahasan 

dari berbagai data yang terkumpul dan dipilah sesuai dengan data yang 

dibutuhkan dan yang terakhir menari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

Tahap ini peneliti melakukan bimbingan kepada dosen untuk perbaikan serta 

saran demi kesempurnaan penulisan skripsi, sehingga nantinya bisa bermanfaat. 
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G. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif 

model Miles dan Huberman, analisis data kualitatif ini dilaksanakan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus hingga tuntas, sehingga data yang 

diperoleh hingga jenuh. Aktivitas analisis data yakni reduksi data, penyajian data 

dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles dan Huberman, 1992:16).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Miles dan Huberman 

Langkah-langkah teknik analisis data menurut teori Miles dan Huberman 

adalah: 

1. Reduksi Data 

Tahap ini perlu memilah data yang diperoleh di lapangan, karena data yang 

diperoleh tidak sedikit, sehingga perlu mereduksi data tersebut dengan 

memfokuskan pada data yang penting  sesuai dengan tema serta membuang yang 

tidak diperlukan. Data pokok dipilih sesuai dengan masalah yang dirumuskan dan 

mengumpulkan data mengenai implementasi Penguatan Pendidikan Karakter 

berbasis kelas pada pembelajaran tematik, kendala dan solusinya. Data 

Pengumpulan 

data 

Reduksi data 

Penyajian 

data 

Kesimpulan-kesimpulan: 

Penarikan/Verifikasi 
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dikelompokkan sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan untuk mendapat 

gambaran yang jelas.  

2. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yaitu menyajikan data 

dalam beberapa bentuk. Penyajian data dalam kualitatif adalah teks yang 

berbentuk naratif deskriptif, akan tetapi tidak menutup kemungkinan disajikan ke 

dalam bentuk tabel untuk mempermudah membaca data. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Langkah terakhir dari analisis data yaitu verifikasi, kredibilitas penelitian 

yang telah dilakukan peneliti dicek lagi untuk mengecek kecocokan dan 

kebenaran penarikan kesimpulan tentang implementasi Penguatan Pendidikan 

Karakter berbasis kelas pada pembelajaran tematik kelas 1 di SDN Purwantoro 1 

Malang.  

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang telah diperoleh peneliti perlu di uji keabsahannya, dengan melalui 

uji kredibilitas data. Uji kredibilitas dengan menggunakan teknik triangulasi, 

teknik tersebut digunakan untuk menguji keabsahan data dari berbagai sumber, 

dan teknik (Sugiyono, 2017:330). Teknik triangulasi yang digunakan penelitian 

ada dua macam yaitu: 

1. Triangulasi teknik, dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data yang 

berbeda melalui sumber yang sama, penelitian ini menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data. Pengumpulan 

data tentang implementasi Penguatan Pendidikan Karakter berbasis kelas 
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dalam pembelajaran tematik menggunakan teknik wawancara kepada kepala 

sekolah, bagian kurikulum dan guru. Untuk menyesuaikan data yang diperoleh, 

peneliti menggunakan teknik observasi dan dokumentasi digunakan untuk 

melihat dokumen yang ada di sekolah, kemudian mendokumentasikan kegiatan 

yang dijadikan objek dalam penelitian. 

2. Triangulasi sumber, digunakan untuk mengecek keselarasan data melalui

sumber yang berbeda, akan tetapi dengan teknik yang sama. Penelitian ini yang

menjadi sumber utama adalah kepala sekolah, bagian kurikulum dan guru.

Kemudian dari data yang diperoleh dideskripsikan, dikategorikan, dan dipilih

mana pandangan yang sama dan yang berbeda, serta spesifikasi dari kedua

sumber data tersebut. Dari data yang telah dianalisis kemudian ditarik

kesimpulan lalu dilanjutkan untuk meminta kesepakatan dari sumber data yang

telah diperoleh.


