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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian tentang analisis penerapan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 2 Malang menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok. Penelitian kualitatif bersifar induktif : peneliti 

membiarkan permasalahan muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan suatu keadaan tanpa 

memberikan perlakuan tertentu(Sukmadinata, 2012:60). 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif pada dasarnya membuat gambaran mengenai suatu atas kejadian, 

sehingga penelitian ini menjadi akumulasi data dasar. Penelitian dilakukan untuk 

mendiskripsikan penerapan pendidikan karakter di SDN Mojolangu 02 Malang dan 

menjawab rumusan masalah peneliti.  

B. Kehadiran Peneliti  

Peneliti sebagai observer partisipatif, dimana peneliti berada dalam kegiatan 

yang dilakukan kelompok yang diamati. Peneliti datang secara langsung ke lokasi 

penelitian di SDN Mojolangu 2 Malang untuk pengumpulan data mulai dari proses 

awal penelitian hingga akhir penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. 

Peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Keterlibatan 
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peneliti secara langsung dan aktif dengan sumber data yaitu melakukan wawancara 

kepada kepala sekolah, dan guru. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Mojolangu 2 Malang yang berada di Jl. 

Candi Panggung No. 52 Kelurahan Mojolangu Kecamatan Lowokwaru Kota 

Malang. Penelitian ini akan dilakukan pada awal semester ganjil tahun ajaran 

2018/2019. 

D. Data dan Sumber Data 

Data pada penelitian ini adalah kegiatan guru dalam pelaksanaan budaya 

sekolah di SDN Mojolangu 02 Malang. Adapun sumber data yang di peroleh 

melalui 1. Wawancara dengan guru dan kepala sekolah, 2. Observasi atau 

mengamati kegiatan di sekolah 3. Dokumentasi. Serta mengambil data kegiatan 

siswa dan dokumen yang dibutuhkan untuk memperkuat data sehingga menjadi 

valid. 

Pegambilan data yang diperoleh dengan mengamati dan mencatat semua 

aktivitas di sekolah yang sesuai dengan permasalahan peneliti. Data di sini adalah 

informasi yang berupa fakta yang berhubungan dengan nilai- niai karakter pada 

budaya sekolah di SDN Mojolangu 02 Malang. Sumber data yang digunakan pada 

penelitian ini adalah sumber data primer, yaitu langsung dikumpulkan oleh peneliti 

yaitu kepala sekolah dan guru kelas. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, 

antara lain: 

 

1. Observasi 

Observasi atau pengamatan pada penelitian ini menggunakan observasi 

nonpartisipan dengan jenis observasi terstruktur, dimana peneliti sudah 

merancang secara sistematis tentang apa yang akan diamati. Pada observasi ini 

dilakukan pengamatan untuk menjawab rumusan masalah penerapan nilai – nilai 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah yang ada di SDN Mojolangu 02 

Malang. 

2. Wawancara 

Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Wawancara semi 

terstruktur menurut Sugiyono (2015: 73-74) pada pelaksanaannya lebih bebas 

dibandingkan dengan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi lebih 

terbuka.  

Pada wawancara peneliti menggunakan bantuan pedoman wawancara yang 

mana pedoman wawancara ini bersifat terbuka karena bahan acuan wawancara 

dapat dirubah dan disesuaikan dengan proses diskusi untuk menuju tujuan kajian.  

Wawancara ini dilakukan kepada guru dan kepala sekolah untuk mendapatkan 

informasi tentang penerapan nilai- niai karakter pada  penerapan budaya sekolah di 

SDN Mojolangu 2 Malang. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalaah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat 

berupa tulisan, gambar dan karya seseorang. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar, sketsa dan lain- lain. Dokumen yang berbentuk karya seni 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara pada 

penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329) 

Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan semua data tentang kegiatan di 

sekolah, profil sekolah, dan dokumen lain yang dibutuhkan. 

F. Instrumen Penelitian 

Instrument penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Adapun instrument yang peneliti gunakan untuk penelitian ini 

adalah: 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi pada penelitian ini berisi tentang pertanyaan singkat 

tentang budaya sekolah, pendidikan karakter serta peran guru di SDN Mojolangu 

02 Malang. 

2. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara pada penelitian ini berisi tentang butir – butir 

pertanyaan penelitian secara umum yang mana pada pelaksanaan lebih bebas untuk 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pedoman wawancara digunakan untuk 

mendapatkan data dari narasumber yaitu kepala sekolah, dan guru. 

3. Dokumentasi  
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Pada penelitian ini dokumentasi berupa foto dan video yang diambil ketika 

pelaksanaan budaya sekolah berlangsung di SDN Mojolangu 02 Malang. 

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan. 

G. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan jenis dan metode penelitian yang digunakan pada penelitian 

yang berjudul “Analisis Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

Di SDN Mojolangu 02 Malang” menggunakan prosedur penelitian sebagai berikut: 

1. Persiapan 

Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: 

a. Menyusun perencanaan penelitian yang sesuai dengan judul penelitian 

yaitu “Analisis Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah 

Di SDN Mojolangu 02 Malang” 

b. Menentukan lokasi penelitian yang dilaksanakan di SDN Mojolangu 02 

Malang 

c. Meminta izin kepada kepala sekolah tempat penelitian 

d. Melakukan studi awal tentang topik penelitian  

e. Menyusun pedoman observasi 

f. Menyusun pedoman wawancara 

2. Pelaksanaan 

Mengumpulkan data yang dibutuhkan terkait dengan budaya sekolah, nilai 

pendidikan karakter serta peran guru dan hambatan yang dialami di sekolah, yang 

dilakukan peneliti yaitu:  

a. Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada kepala sekolah dan guru 

untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian tentang, budaya 
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sekolah, peran guru dalam penerapan nilai karakter di SDN Mojolangu 02 

Malang serta hambatan yang dialami sekolah. 

b. Observasi, peneliti melakukan penelitian di SDN Mojolangu 02 Malangu untuk 

mencari data dan menjawab rumusan masalah yang telah peneliti buat yang 

sesuai dengan judul yaitu “Analisis Penerapan Pendidikan Karakter Melalui 

Budaya Sekolah Di SDN Mojolangu 02 Malang” 

c. Dokumentasi, pada tahap ini penting dilakukan untuk melengkapi dan 

mendukung data yang diperoleh dari observasi dan wawancara.  

d. Tahap Analisis Data, dilakukan untuk menganalisa semua kegiatan dari 

pengumpulan data yang diperoleh terkait dengan penelitian yaitu “Analisis 

Penerapan Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN Mojolangu 02 

Malang”. Peneliti menyusun secara sistematis data yang di peroleh, kemudian 

memilih data yang akan dipelajari serta mengambil kesimpulan dari data yang 

telah di analisis.  

e. Tahap Penulisan Laporan, meliputi penyusunan hasil penelitian dari semua 

rangkaian kegiatan mulai dari awal sampai akhir penelitian. Rangkaian kegiatan 

dimulai dari mengapa memilih latar belakang tentang “Analisis Penerapan 

Pendidikan Karakter Melalui Budaya Sekolah Di SDN Mojolangu 02 Malang” 

hingga prosedur penyusunan penelitian dan yang terakhir adalah kesimpulan dan 

saran dari hasil penelitian tentang “Analisis Penerapan Pendidikan Karakter 

Melalui Budaya Sekolah Di SDN Mojolangu 02 Malang”. Pada tahap ini peneliti 

juga melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing untuk mendapatkan 

perbaikan serta saran – saran agar penyusunan skripsi menjadi sangat baik, 

sehingga nantinya dapat bermanfaat untuk pihak – pihak yang membutuhkan. 
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H. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif 

model Miles dan Huberman (Dalam Sugiyono 2015: 246). Miles dan Huberman 

mengatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus hingga tuntas. Aktivitas pada data penelitian 

yaitu: 

a. Pengumpulan data yaitu, proses pengumpulan data dari hasil wawancaara, 

observasi dan dokumentasi yang sesuai dengan rumusan masalah peneliti yaitu 

tentang, budaya sekolah, nilai-nilai karakter, peran guru serta hambatan di SDN 

Mojolangu 2 Malang.  

b. Reduksi data yaitu merangkum, memilih dan memilah data yang pokok, 

menfokuskan pada yang penting, sehingga mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data yang sesuai. Karena data yang dari lapangan 

sangat banyak maka diperlukan analisis data yaitu reduksi data. Peneliti 

mengumpulkan semua data dilapangan tentang, budaya sekolah, nilai- nilai 

karakter, peran guru serta hambatan saat pelaksanaan di SDN Mojolangu 02 

Malang. Kemudian mengelompokan jenis data sesuai dengan masalah yang telah 

dirumuskan untuk mendapatkan gambaran secara jelas. 

c. Penyajian data, pada langkah kedua yaitu penyajian data yang akan 

memudahkan peneliti untuk memahami yang akan terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami selanjutnya. Untuk menyajikan 

data dalam bentuk kualitatif dengan teks yang bersifat naratif. 

d. Kesimpulan dan verivikasi, pada langkah ketiga peneliti menarik kesimpulan 

berdasarkan pengumpulan data yang dikelompokkan dengan baik sesuai atau 
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tidak hasil yang di dapat. Kesimpulan penelitian ini akan di dapat setelah peneliti 

melihat ke sekolah tentang budaya sekolah, nilai karakter, peran serta hambatan 

yang di alami di SDN Mojolangu 02 Malang. 

I. Keabsahan Data  

Untuk keabsahan data yang diperoleh peneliti menggunakan metode 

triangulasi data. Dengan membandingkan tiga sumber data dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi dari tiga data tersebut akan ditarik 

kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi teknik yaitu dengan cara 

pengumpulan data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Triangulasi teknik 

Wawancara  Observasi  

Dokumentasi   


