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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

ini juga menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif 

bertujuan unuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara faktual, 

sistematis, dan akurat mengenai penguatan pendidikan karakter integritas sub 

nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas IV SDN 

Sidokaton Jombang. 

       Penggunaan pendekatan dan jenis penelitian tersebut dikarenakan 

penelitian ini berisikan tentang pemaparan secara deskriptif dari 

pengumpulan data secara mendalam tentang penerapan PPK integritas sub 

nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas IV SDN 

Sidokaton Jombang. Hasil dari penelitian ini akan dideskripsikan dan 

diuraikan secara rinci dalam bentuk kalimat serta berdasarkan fakta yang 

terjadi di lapangan.   

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran  peneliti di dalam peneletian kualitatif ini yaitu bertindak 

sebagai pengumpul data. Selain itu, peneliti juga berperan sebagai pengamat 

partisipan atau pengamat penuh yang bertindak sebagai pengumpul data yang 

berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi penerapan PPK integritas sub 

nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik. Kendala yang dihadapi serta 

solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Pembuat instrument serta 
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penganalisa dan penyaji hasil dari penelitian sedalam dan secermat mungkin 

agar diperoleh data mengenai penerapan penguatan pendidikan karakter 

integritas sub nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas 

IV SDN Sidokaton Jombang. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sidokaton Jombang yang berlokasi di 

Dusun Sidokaton, Desa Sidokaton, Kecamatan Kudu, Kabupaten Jombang. 

Penelitian ini dilakukan pada semester genap antara bulan Februari-maret 

2019. 

D. Sumber Data 

Sumber data yang tepat diperlukan dalam pemerolehan data yang 

relevan. Sumber data dalam penilitian ini adalah sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan narasumber yang 

mempunyai wawasan luas tentang informasi yang dibutuhkan. Sedangkan 

sumber data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dalam 

mendukung serta melengkapi hasil yang diperoleh dari sumber data primer. 

Sumber data dari penelitian kualitatif adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data primer 

 Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh 

langsung melalui wawancara dan observasi dengan narasumber yang 

berkaitan terhadap penelitian ini. Selain itu juga pengambilan 

dokumentasi berupa foto saat pelaksanaan kegiatan pembelajaran tematik 

pada siswa kelas IV di SDN Sidokaton Jombang. Sumber data primer 
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dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan guru kelas IV selaku 

penanggungjawab kelas. 

2. Sumber data sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh 

tidak secara langsung dari sumbernya. Sumber data sekunder yaitu buku, 

dokumen sekolah, jurnal yang relevan, serta literatur lain yang 

mendukung kajian objek untuk melengkapi data sekunder. 

E. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian kualitatif, yang menjadi alat atau instrumen penelitian 

adalah peneliti itu sendiri. Instrumen pengambilan data awal dilakukan untuk 

memperkuat perlunya penelitian ini diadakan. Langkah awal yang harus 

dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari 

subyek yang akan diteliti dengan membuat kisi-kisi pedoman wawancara, 

kisi-kisi instrumen observasi dan kisi-kisi instrumen dokumentasi. 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi dibuat untuk memudahkan pengelompokan data yang 

akan diperoleh dari pelaksaan observasi kegiatan pembelajaran tematik 

hingga pengajaran penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai 

kejujuran pada siswa kelas IV. Observasi tersebut digunakan untuk 

mengamati sikap siswa yang mencerminkan nilai kejujuran melalui 

pembelajaran tematik. Sebelum melakukan observasi secara keseluruhan 

dalam penelitian, sebaiknya dilakukan observasi lapang agar mengetahui 

gambaran luar yang akan dilakukan dalam penelitian.  
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2. Lembar Wawancara 

Penyusunan lembar wawancara adalah untuk mengetahui pelaksanaan 

dari penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran melalui 

pembelajaran tematik pada siswa kelas IV di SDN Sidokaton Jombang. 

Lembar wawancara juga digunakan untuk mengetahui kendala apa saja yang 

dialami selama penerapan penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai 

kejujuran, serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut. Lembar wawancara 

ini ditujukan kepada kepala sekolah dan guru kelas IV selaku penanggung 

jawab kelas.  Data yang diperoleh dalam wawancara ini digunakan untuk 

memperkuat data yang diperoleh ketika observasi serta menjawab dari 

rumusan masalah. 

3. Lembar panduan dokumentasi 

Lembar panduan dokumentasi digunakan untuk panduan peneliti dalam 

kelengkapan data berupa dokumentasi yang dibutuhkan selama penelitian 

berlangsung.  

F. Prosedur Penelitian 

Tahapan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah 

sebagai berikut. 

1. Tahap perencanaan  

Tahap perencanaan yang dilakukan yaitu melakukan observasi 

awal terlebih dahulu, judul penelitian, fokus masalah, rumusan dan 

tujuan penelitian. Setelah itu, menyiapkan teknik, alat, istrumen, 

menentukan sumber data serta responden observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Selanjutnya meminta izin untuk melakukan penelitian. 
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2. Tahap pengumpulan data 

a. Observasi  

Observasi dilakukan pada awal pengumpulan data. Observasi 

digunakan sebagai salah satu teknik dalam pengumpulan data yang 

berguna untuk memperoleh informasi tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran melalui 

pembelajaran tematik pada siswa kelas IV SDN Sidokaton Jombang. 

Observasi dilaksanakan dengan menggunakan pengamatan dan 

panduan. Observasi dilakukan pada siswa dengan menggunakan 

bahasa koding O/S-IV. Observasi dalam penelitian ini menggunakan 

pedoman observasi yang telah dibuat dan disiapkan dalam bentuk 

check list. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan dialog atau interaksi yang dilakukan 

untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan kebijakan kepala 

sekolah, strategi, dan penerapan penguatan pendidikan karakter 

integritas sub nilai kejujuran melalui pembelajaran tematik. 

Wawancara tersebut dilakukan pada kepala sekolah dengan 

menggunakan bahasa koding W/KS dan guru kelas IV selaku 

penanggungjawab kelas dengan menggunakan bahasa koding yaitu 

W/GK-IV. Data yang diperoleh ini digunakan untuk memperkuat data 

observasi. Pembatasan wawancara terhadap responden ditujukan agar 

memfokuskan masalah penelitian. Sehingga data yang di peroleh atau 

di dapat tidak keluar dari pembahasan topik yang akan diteliti. 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi yang digunakan berupa foto yang berhubungan 

dengan pembelajaran tematik dalan mengintegrasikan penguatan 

pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran dan dokumen 

sekolah. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi 

untuk melengkapi data penelitian.  

G. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

model interaktif Miles & Huberman yang terdapat empat tahapan yang harus 

dilakukan. Tahapan analisis model interaktif adalah sebagai berikut : 

1. Pengumpulan data 

Proses pengumpulan data dalam penelitian kualitatif di mulai dari 

tempat dilakukanya penelitian atau lapangan dalam upaya membangun 

teori dari data. Proses pengumpulan data diawali dengan memasuki 

lokasi penelitian yang berada di Sidokaton Jombang serta membawa izin 

resmi penelitian yang didapatkan dari dinas pendidikan. Selanjutnya 

adalah menemui orang-orang yang akan menjadi informan penelitian 

antara lain yaitu Kepala Sekolah SDN Sidokaton Jombang, dan guru 

kelas IV selaku penanggungjawab kelas. Proses selanjutnya yaitu 

mengumpulkan data dengan wawancara, observasi serta studi 

dokumentasi untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dengan 

lengkap saat dilapangan.  
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2. Reduksi data 

Reduksi data adalah pemilihan data serta pemusatan data yang 

benar-benar dibutuhkan sebagai data utama dalam penelitian. Data yang 

dipilih yaitu meliputi penguatan pendidikan karakterr integritas sub nilai 

kejujuran melalui pembelajaran tematik pada siswa kelas IV, pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran tematik, kendala yang dihadapi dalam 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter integritas sub nilai kejujuran  

melalui pembelajaran tematik pada kelas IV dan solusi atau upaya yang 

dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut. Data yang didapatkan dari 

lapangan atau lokasi penelitian dituangkan dalam laporan atau uraian 

secara lengkap dan terinci. Laporan lapangan dirangkum, direduksi, 

dipilih hal-hal utama, dan difokuskan pada hal-hal yang penting sesuai 

dengan rumusan masalah.  

3. Penyajian data 

Analisis yang ketiga adalah penyajian data yang dilakukan dengan 

menguraikan serta membahas hasil penelitian dari masing-masing 

permasalahan secara objektif. Uraian tersebut berisikan tentang hasil 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru kelas, serta hasil dari 

observasi dan dokumentasi yang sudah direduksi. Setelah data yang 

diperoleh direduksi maka peneliti menyajikan data dalam bentuk teks 

naratif. 

4. Penarikan kesimpulan  

Kegiatan analisis selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan harus dengan melihat kembali 
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reduksi data dan penyajian data yang telah dianalisis agar tidak terjadi 

kesalahan ketika menyimpulkan data. Proses penarikan kesimpulan akan 

difokuskan pada pemilihan data yang mengarah pada pemecahan 

masalah, pemaknaan, penemuan, atau untuk menjawab pertanyaan dari 

penelitian. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan data dengan kebenaran hasil dari penelitian yang berkaitan. Hal 

ini dapat dilakukan dengan memperjelas dan mengungkapkan data, dan fakta-

fakta aktual yang ada di lapangan. Pengujian keabsahan data penelitian 

kualitatif dilakukan dengan trianggulasi dan member check. Berikut adalah 

penjelasan triangulasi dan member check yaitu : 

1. Triangulasi  

a. Triangulasi sumber data, dalam triangulasi ini mengecek dan 

membandingkan balik kepercayaan informasi yang didapatkan melalui 

berbagai macam sumber yang berbeda di dalam metode kualitatif yang 

telah dilakukan. sumber data yang digunakan lebih dari satu sumber yaitu 

narasumber kepala sekolah, guru kelas IV selaku penanggung jawab 

kelas, jurnal, buku, serta data observasi sikap siswa dalam nilai kejujuran 

melalui pelaksanaan pembelajaran tematik.  

b. Triangulasi teknik, yaitu mengecek data yang telah diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, atau dapat juga 

dilakukan sebaliknya untuk keperluan pengecekan kembali kepercayaan 

data. 
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2. Member check

Narasumber mengecek kembali serta menandatangani pedoman 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan. hal 

tersebut dilakukan agar temuan-temuan yang telah diperoleh selama 

penelitian dapat dipertimbangkan, dipercaya, serta tidak merugikan pihak 

lain. Sumber data primer yaitu guru kelas IV memberikan komentar pada 

saat proses ataupun selesai observasi agar data dan hasil yang diperoleh 

selama penelitian lebih akurat.  


