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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif  deskriptif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menyelidiki suatu 

fenomena sosial dan masalah manusia dan dilakukan dalam kondisi alamiah. Metode 

deskriptif merupakan metode yang berusaha untuk menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya. Proses dan makna dari sudut 

pandang subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian ini (Sugiyono, 2016). Dalam hal 

ini, peneliti akan menggambarkan atau mendeskripsikan tentang internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah pada kelas awal di SD Anak 

Saleh. 

3.2 Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci dalam proses 

penelitian. Kehadiran peneliti sangat diperlukan dalam proses penelitian dimana 

peniliti harus berinteraksi langsung dengan sumber data untuk mendapatkan 

informasi terkait subyek yang diteliti yaitu, internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam gerakan literasi sekolah di kelas awal SD Anak Saleh. 

Dalam proses penelitian di lapangan, peneliti berperan aktif dan pasif pada 

pelaksanaan kegiatan menginternalisasikan pendidikan karakter di sekolah. 

Kehadiran peneliti dilakukan ketika observasi awal, hal ini dilakukan untuk 

mengetahui keadaan atau kondisi sekolah, kemudian dilanjutkan dengan observasi 
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kedua dengan melakukan kegiatan wawancara terhadap sumber informasi, 

kemudian diakhiri dengan melaporkan hasil penelitian.  

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SD Anak Saleh yang berlokasi di Jalan Arumba 

No.31 RT.001/RW.004 Tunggul Wulung Kecematan Lowokwaru Kota Malang. 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan dengan adanya beberapa pertimbangan 

antara lain, SD Anak Saleh merupakan sekolah islam yang telah terakreditasi “A” 

dengan visi misi yang mengutamakan pendidikan karakter islam dan telah 

menerapkan program gerakan literasi sekolah. Berdasarkan pertimbangan tersebut 

menjadikan SD Anak Saleh menjadi sekolah yang layak untuk dijadikan tempat 

penelitian. Penelitian akan dilakukan pada semester genap.  

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam proses penelitian yaitu r data primer dan 

data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

informasi kepada peneliti (Sugiyono, 2016: 308). Dalam penelitian ini, sumber data 

primer yaitu kepala sekolah, guru, dan siswa. Sedangkan sumber data sekunder 

merupakan sumber data tidak langsung yang diperoleh melalui studi dokumentasi. 

Dalam penelitian ini, sumber data sekunder adalah contoh buku non pelajaran yang 

dibaca oleh siswa, hasil karya tulis siswa, pembuatan buku besar serta dokumen 

lainnya yang berkaitan dengan penelitian.  
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam proses penelitian ini yaitu menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Observasi pada penelitian ini berfungsi untuk mendeskripsikan bagaimana 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi 

sekolah (GLS) pada siswa kelas awal di SD Anak Saleh Kota Malang, serta 

mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karater dalam GLS pada siswa kelas awal. 

Observer pada penelitian ini yaitu peneliti sendiri untuk mengamati guru wali 

kelas, dan siswa kelas awal yaitu kelas 1, 2 dan 3 dalam proses pelaksanaan 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam GLS dan nilai-nilai pendidikan 

karakter apa saja yang ditanamkan pada siswa kelas awal di SD Anak Saleh 

2. Wawancara  

Wawancara berfungsi untuk mendeskripsikan pelaksanaan, nilai-nilai pendidikan 

karakter, kendala dan upaya dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam gerakan literasi sekolah (GLS) pada siswa kelas awal di SD Anak Saleh 

Kota Malang. Wawancara pada penelitian ini ditujukan kepada kepala 

sekolah/wakil kepala sekolah, guru kelas dan siswa dengan menggunakan 

Handphone sebagai alat untuk merekam hasil wawancara.  

3. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan kamera Handphone untuk medapatkan foto proses 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah (GLS) 

pada siswa kelas awal di SD Anak Saleh. 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen utama dalam penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Sebagai Human instrument, peneliti kualitatif berfungsi 

yaitu, menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, 

serta membuat kesimpulan atas temuanya (Sugiyono, 2016: 306). Dalam penelitian 

kualitatif peneliti selain bertindak sebagai instrument utama, peneliti juga 

menggunakan media dalam proses pengumpulan data. media pengumpul data yang 

digunakan antara lain observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

3.5.1 Observasi  

Observasi adalah instrumen yang menggunakan pengamatan atau penglihatan 

dan pencatatan dalam melakukan penarikan data oleh peneliti. Observasi akan lebih 

efektif jika informasi yang hendak diambil berupa atau fakta alami, tingkah laku dan 

hasil kerja responden dalam situasi alami (Hamid Darmadi, 2014: 309).    

Dalam penelitian dilapangan, peneliti melakukan observasi terkait proses 

menginternalisasikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah. 

Untuk memaksimalkan hasil observasi, peneliti menggunakan alat bantu observasi 

yang telah disesuaikan dengan kondisi lapangan yaitu buku catatan dan lembar 

observasi yang telah disusun oleh peneliti yang berkaitan dengan internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah (GLS) pada siswa kelas awal 

di SD Anak Saleh, serta penggunaan alat elektronik seperti kamera untuk 

mendokumentasikan keadaan di lapangan. Peneliti menyusun kisi-kisi terlebih dahulu 

sebagai berikut: 
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Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Kegiatan Membaca 

15 Menit  

a. Membaca nyaring dan membaca 

dalam hati selama 15 menit  

1, 2 

b. Buku bacaan dipilihkan oleh guru 3 

c. Seluruh warga sekolah terlibat 

langsung dalam kegiatan membaca 

4 

b. Sarana dan 

prasarana  

a. Perpustakaan sekolah  5, 6, 7, 8, 9 

b. Sudut baca dan bahan kaya teks 

kelas 

10, 13 

c. Lingkungan sekolah kaya literasi  11, 12, 14 

c. Pelibatan pablik   15 

d. presiasi capaian 

literasi  

 16 

e. Strategi literasi   17 

 

3.5.2 Wawancara  

Wawancara merupakan instrumen pengumpulan data dalam penelitian yang 

dimana peneliti saling bertatap muka secara langsung dengan responden atau subjek 

yang diteliti, pada tekhnik wawancara memungkinkan peneliti dengan responden atau 

sumber informasi melakukan kegiatan Tanya jawab secara interaktif maupun secara 

sepihak saja misalnya dari peneliti saja (Hamid Darmadi, 2014: 310).    

Wawancara untuk melakukan proses tanya jawab tatap muka yang dilakukan 

oleh peneliti di lapangan yaitu, peneliti melakukan wawancara pada kegiatan 

observasi awal, kemudian melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh 

informasi yang lebih lengkap. Wawancara dilakukan dengan kepala sekolah, guru, 

dan siswa terkait internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam program gerakan 

literasi sekolah pada kelas Awal SD Anak Saleh. Adapun kisi-kisi wawancara dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara Kepala Sekolah/ Wakil Kepala Sekolah 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksanaan 

Internalisasi 

nilai-nilai 

pendidikan 

karakter dalam 

GLS 

a. Pelaksanaan internailsasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS melalui 

tahap pembiasaan  

1, 2, 3, 4 

b. Pelaksanaan internailsasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS melalui 

tahap pengembangan 

6 

c. Pelaksanaan internailsasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS melalui 

tahap pembelajaran 

8 

d. Sasaran dan yang bertanggung jawab 

dalam internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam GLS 

10, 11 

e. Pelibatan publik 12, 13 

f. Penataan sarana dan prasarana 14 

g. Kendala dan upaya dalam pelaksanaan  15, 16 

b. Nilai-Nilai 

Pendidikan 

Karakter dalam 

GLS 

a. Nilai-nilai pendidikan karakter pada 

tahap pembiasaan  

5 

b. Nilai-nilai pendidikan karakter pada 

tahap pengembangan 

7 

c. Nilai-nilai pendidikan karakter pada 

tahap pembelajaran 

9 

 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Guru 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksanaan 

internalisasi nilai-

nilai pendidikan 

karakter dalam GLS 

pada siswa kelas 

awal  

a. Bentuk kegiatan kelas dalam 

mewujudkan pendidikan karakter 

1, 2 

b. Pemilihan buku bacaan  3 

c. Pelaksanaan internailsasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS 

melalui tahap pembiasaan 

4, 5 

d. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS 

melalui tahap pengembangan 

7 

e. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS 

melalui tahap pembelajaran 

9 
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Lanjut Tabel 3.3 Kisi-Kisi Wawancara Guru Kelas  

Aspek Indikator Nomor Butir 

 f. Strategi literasi  11 

g. Pemberian evaluasi 12 

h. Apresiasi capaian literasi 13 

i. Menciptakan lingkungan kaya literasi 14 

j. Kendala dan upaya internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter dalam GLS 

15, 16 

b. Nilai-Nilai 

pendidikan 

karakter dalam 

GLS 

a. Nilai pendidikan karakter dalam GLS 

pada taham pembiasaan  

6 

b. Nilai pendidikan karakter dalam GLS 

pada taham pengembangan 

8 

c. Nilai pendidikan karakter dalam GLS 

pada taham pembelajaran 

10 

 

Tabel 3.4 Kisi-Kisi Siswa Kelas 1 Suka Membaca 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksanaan 

literasi  

a. Menyukai kegiatan membaca  1 

b. Buku bacaan yang sering dibaca 2 

c. Manfaat literasi yang dilakukan 3 

d. Kesulitan dalam membaca 5 

e. Menyenangkan atau membosankan 

dalam literasi  

6 

b. Nilai-Nilai 

karakter dalam 

bacaan  

a. Pesan dalam bacaan  4 

 

Tabel 3.5 Kisi-Kisi Siswa Kelas 1 Kurang Menyukai Kegiatan Membaca 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksanaan 

literasi 

a. Menyukai kegiatan membaca  1 

b. Buku bacaan yang sering dibaca 2 

c. Banyaknya kegiatan membaca yang 

dilakukan dalam sepekan 

3 

d. Kesulitan dalam membaca 4 

e. Menyenangkan atau membosankan 

dalam literasi  

5 
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Tabel 3.6 Kisi-Kisi Siswa Kelas 2 dan 3 Suka ke Perpustakaan  

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksanaan 

Literasi  

a. Menyukai kegiatan membaca 1 

b. Mengunjungi perpustakaan 2, 3 

c. Buku bacaan yang dibaca 4 

d. Kesulitan dalam kegiatan literasi  7 

e. Kegiatan literasi menyenangkan atau 

membosankan 

8 

b. Nilai-Nilai 

Karakter dalam 

Bacaan 

a. Manfaat dari kegiatan membaca 5 

 b. Pesan dalam buku bacaan  6 

 

Tabel 3.7 Kisi-Kisi Siswa Kelas 2 dan 3 Kurang Suka ke Perpustakaan  

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Pelaksaan 

Literasi  

a. Menyukai kegiatan membaca 1 

b. Mengunjungi perpustakaan  2 

c. Yang dilakukan ketika tidak mengunjungi 

perpustakaan  

3 

d. Kesulitan dalam kegiatan literasi 4 

e. Kegiatan literasi menyenangkan atau 

membosankan 

5 

 

3.5.3 Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu tekhnik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan pengumpulan data berupa dokumen. Dokumen biasanya berbentuk tulisan 

contohnya catatan harian, gambar contohnya foto, atau karya-karya monumental. 

hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel/dapat dipercaya 

jika didukung oleh dokumen yang berbentuk tulisan, foto-foto atau karya tulis 

(Sugiiyono, 2016: 329) 

Dalam penelitian ini, dokumentasi diperoleh melalui pihak sekolah berupa 

arsip, foto-foto selama kegiatan penelitian berlangsung. Dalam hal ini peneliti 

menggunakan teknik dokumentasi untuk membantu hasil penelitian dari observasi 
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dan wawancara agar hasilnya kredibel/ dapat dipercaya. Dokumentasi agar lebih 

terarah, peneliti menyusun kisi-kisi terlebih dahulu sebagai berikut: 

Tabel 3.8 Kisi-Kisi Dkumentasi 

Aspek Indikator Nomor Butir 

a. Kegiatan 

wawancara  

a. Wawancara kepala sekolah/ wakil kepala 

sekolah 

1 

b. Wawancara guru kelas 2 

c. Wawancara siswa kelas 1, 2 dan 3 3 

b. Kegiatan 

observasi 

a. Ruang kelas  4 

b. Lingkungan sekolah  5, 6, 7, 8, 9 

c. Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam GLS 

10 

d. Nilai-nilai pendidikan karakter dalam GLS 11 

 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur yang dilakukan pada penelitian meliputi beberapa tahap yaitu, tahap 

persiapan, tahap pelaksanaan, tahap hasil penemuan penelitian dan tahap pelaporan. 

3.6.1 Tahap Persiapan/Perencanaan 

Pada tahap persiapan dilakukan beberapa kegiatan, yaitu: 

1. Membuat surat perizinan penelitian untuk diajukan kepada sekolah yang akan di 

teliti. 

2. Membuat proposal penelitian 

3. Membuat pendoman wawancara dan observasi 

3.6.2 Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini merupakan pelaksanaan proses penelitian tentang internalisasi nilai-

nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah di kelas awal, yaitu: 

1. Melakukan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi terkain nilai-nilai 

karakter yang terkandung dalam gerakan literasi sekolah 
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2. Melakukan kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi terkait proses 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai karakter yang terkandung dalam gerakan 

literasi sekolah. 

3.6.3 Tahap Hasil Temuan Peneliti 

Pada tahap ini, peneliti mulai melakukan kegiatan, yaitu: 

1. Menganalisis hasil temuan 

2. Dan membuat kesimpulan terhadap hasil temuan 

3.6.4 Tahap Pelaporan 

Pada tahap akhir ini, yaitu tahap dimana peneliti membuat laporan hasil akhir dari 

penelitian yang telah dilakukan 

3.7 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini, mengacu pada analisis data yang 

dikemukakan oleh Model Miles dan Humberman yang menyatakan bahwa proses 

analisis data dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu, Reduksi data (Data reduction), 

Penyajian data (Data display), dan Conlution drawing/verification (Sugiono, 2016: 

338-345). 

3.7.1 Data reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumentasi 

di lapangan sangatlah banyak. Maka perlu adanya kegiatan penyederhanaan data 

dengan memilih data yang benar-benar diperlukan dalam penelitian dan membuang 

data yang tidak dibutuhkan dalam proses penelitian. Data yang diperoleh terkait 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karaker dalam gerakan literasi sekolah 

dikumpulkan  dan dilakukan reduksi data dengan membuang data yang tidak 
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diperlukan dan memilih data dengan memfokuskan pada data yang penting. Untuk 

mereduksi data diperlukan pengkodean data sebagai berikut: 

Tabel 3.9 Pengkodean Data 

No. Komponen Kode 

1. Teknik Pengumpulan Data 

 a. Wawancara WWCR 

b. Observasi OB 

c. Dokumentasi  DK 

2.  Sumber Data 

 a. Kepala Sekolah KS 

 b. Wakil Kepala Sekolah WKS 

 c. Guru Kelas G 

 d. Siswa S 

3.  Rumusan Masalah 

 a. Rumusan Masalah 1 RM 1 

 b. Rumusan Masalah 2 RM 2 

 c. Rumusan Masalah 3 RM 3 

 

3.7.2 Data display (Penyajian Data) 

Penyajian data yang telah dipilih/ direduksi, kemudian dapat disajikan dalam 

bentuk  uraian singkat, bagan dan sejenisnya yang dapat mempermudah dalam 

membaca data tersebut. Dengan penyajian data dalam bentuk uraian singkat dan tabel 

yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi tentang 

internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah di SD 

Anak Saleh, maka data yang didapatkan tersebut dapat tersusun dengan rapi dan 

saling berkesinambungan sehingga akan lebih mudah untuk dipahami. 

3.7.3 Conlution drawing/verification 

Tahap ini adalah tahap penarikan kesimpulan dari data yang telah diperoleh 

serta memberikan penjelasan terkain internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam Gerakan Literasi sekolah di SD Anak Saleh. Pemberian kesimpulan dipaparkan 
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dalam bentuk kalimat sederhana, singkat dan jelas  agar mudah dipahami oleh 

pembaca 

3.8 Desain Penelitian  

Desain penelitian yang dilakukan dalam peelitian ini sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Pengecekan Keabsahan 

Dalam penelitian ini, pengecekan keabsahan data dilakukan melalui beberapa tekhnik 

pengujian yaitu: 

 

 

Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Gerakan Literasi Sekolah Di 

Kelas Awal SD Anak Saleh 

Nilai-nilai pendidikan karakter yang 

terdapat dalam gerakan literasi sekolah 

pada siswa kelas awal SD Anak Saleh 

Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter yang terdapat dalam 

gerakan literasi sekolah pada siswa kelas 

awal SD Anak Saleh 

 

Jenis Penelitian: Kualitatif deskriptif 

Pengumpulan data: Observasi, wawancara, dokumentasi. 

Sumber: Kepala sekolah, guru kelas, dan siswa  

Analisis data: Model Miles dan Huberman: Reduksi data, 

Display data, Kesimpulan dan Verifikasi 

Hasil: 

Deskripsi tentang nilai-nilai karakter, pelaksanaan, kendala dan upaya menginternalisasi 

nilai-nilai karakter  dalam Gerakan Literasi Sekolah, meningkatkan kegiatan internalisasi 

pendidikan karakter. 

 

Gambar 3.1 Desain Penelitan 
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3.9.1 Triangulasi  

Triangulasi data merupakan pengecekan data dari berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2011: 273). Dalam penelitian ini, 

pengecekan data menggunakan tekhnik trianglasi sumber dan triangulasi tekhnik 

1. Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 2011: 

274). Sumber untuk pengumpulan data terkait internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam gerakan literasi sekolah  (GLS) yaitu melalui kepala sekolah, guru 

dan siswa.  

2. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda 

(Sugiyono, 2011: 274). Untuk memperoleh  data tentang internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah (GLS) yang konsisten, tuntas 

dan pasti dilakukan menggunakan teknik wawancara, setelah data wawancara 

diperoleh, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.  

3.9.2 Meningkatkan ketekunan  

Meningkatkan ketekukan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat 

dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan 

peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis (Sugiyono, 2011: 272). 

Dengan demikian, untuk memperoleh data yang akurat, peneliti meningkatkan 

ketekukan dengan membaca berbagai referensi buku bacaan atau hasil penelitian 

terdahulu untuk meningkatkan wawasan terhadap penelitian serta lebih cermat dan 

teliti dalam mengambil data yang dibutuhkan dalam penelitian.  
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3.9.3 Menggunakan Bahan Referensi 

Bahan referensi yang dimaksud adalah pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti (Sugiyono, 2011: 275). Untuk memperoleh data 

yang kredibilitas maka data hasil wawancara yang diperoleh tentang internalisasi 

nilai-nilai pendidikan karakter dalam gerakan literasi sekolah (GLS) didukung dengan 

adanya hasil rekaman wawancara, dan gambar/foto-foto. 

 


