
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1    Jenis dan Desain Penelitian 

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut (Nawawi, 2003: 63) bahwa penelitian deskriptif adalah 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggerakkan, melukiskan 

keadaan subyek, obyek penelitian (orang, lembaga, dan lain-lain) saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Mendeskripsikan bentuk pelaksanaan 

pendidikan karakter dalam kegiatan belajar mengajar di SDN Sumbersari II Kota 

Malang berdasarkan fakta-fakta di lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara 

dan dokumentasi di lokasi penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor yang dikutip oleh Moleong (2000 : 3) penelitian kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar 

dan individu tersebut secara holistik (utuh). Peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif dikarenakan oleh adanya data-data yang didapatkan nantinya adalah data 

kualitatif berupa kata-kata atau tulisan yang tidak berbentuk angka dan untuk 

mengetahui serta memahami fenomena secara terinci, mendalam, dan menyeluruh. 



3.2    Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari II Kota Malang yang terletak di 

jalan Bendungan Sutami I No. 24 Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru Kota Malang. 

Sekolah ini dipilih dengan perimbangan sekolah ini termasuk salah satu sekolah dasar 

negeri yang menerapkan sistem pendidikan karakter. Penelitian ini dilaksanakan 

selama 9 hari yaitu pada tanggal 13 Agustus 2015-22 Agustus 2015. 

3.3    Subjek Penelitian 

 Penelitian kualitatif tidak mengenal adanya populasi dan sampel (Suyanto, 

2005: 171). Sampel pada riset penelitian kualitatif disebut subjek penelitian. Istilah 

atau satuan (kasus) yang diteliti. Subjek penelitian ini yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian (Faisal, 1992 : 109).  

 Untuk memilih sampel (dalam hal ini informan kunci atau situasi sosial) lebih 

tepat dilakukan secara sengaja (purposive sampling). Selanjutnya, bilamana dalam 

proses pengumpulan data tidak lagi ditemukan variasi informasi baru, proses 

pengumpulan informasi dianggap sudah selesai. Dengan demikian, penelitian 

kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah sampel (subjek 

penelitian) bisa sedikit, tetapi juga bisa banyak, terutama tergantung dari : a) tepat 

tidaknya pemilihan informan kunci, dan b) kompleksitas dan keragaman fenomena 

sosial yang diteliti (Bungin, 2005: 53). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 



subjek penelitian berupa individu dari pihak guru kelas sebanyak 6 (enam) guru, dari 

guru kelas 1  guru kelas 6 di SDN Sumbersari II Kota Malang. 

No. Nama Guru Wali Kelas Inisial 
1. Lusiana I L 
2. Erika Dwi Lestari II EDL 
3. Harianik III H 
4. Arul Fery Wicaksono IV AFW 
5. Suriani V S 
6. EkoWahyudi VI EW 

 

3.4    Data dan Sumber Data 

 Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yakni sumber 

data primer berupa hasil wawancara dari informan dan data angket dari responden. 

Sedangkan sumber data sekunder yaitu berupa hasil dokumentasi. Sumber data 

wawancara yang dilakukan oleh informan dan angket yang diampaikan oleh 

responden yang dipergunakan dalam penelitian ini akan diuraikan berikut ini.  

1. Sumber Data Informan 

Sumber data informan yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari 

narasumber penelitian dengan menggunakan teknik wawancara dengan guru 

kelas di SDN Sumbersari II Kota Malang terkait dengan permasalahan yang 

diteliti. 

2. Sumber Data Responden 

Sumber data responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan 

tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan 



dalam bentuk tulisan, yaitu ketika mengisi angket terkait dengan 

permasalahan yang diteliti di SDN Sumbersari II Kota Malang. 

3.5    Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik, yakni 

wawancara dan dokumentasi. Berikut ini uraian dari kedua teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan dalam penelitian ini. 

1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapn antar periset ( seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi) dan informan (seseorang yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek). Penelitian ini menggunakan wawancara 

mendalam (in-depth interview). Esteberg (dalam Sugiyono, 2009:317) 

mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu. Pada wawancara mendalam ini, penulis relatif tidak 

mempunyai kontrol atas respon informan, artinya rinforman bebas memberikan 

jawaban. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan data 

tentang bentuk pelaksanaan, kendala yang terjadi, dan solusi untuk mengatasi 

kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter dari guru kela. Pihak yang 

diwawancarai adalah para guru kelas, yaitu guru kelas I sampai guru Kelas 6 di 

SDN Sumbersari II Kota Malang. 



Pengumpulan data dengan teknik wawancara menggunakan instrumen 

berupa pedoman wawancara (guide interview). Instrumen ini berisi tentang poin-

poin pertanyaan untuk wawancara berdasarkan permasalahan yang diteliti . 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mencari data menganai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, 

agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2007:231). Data yang dikumpulkan dari 

teknik dokumentasi ini adalah data pelengkap dari bahan penelitian yaitu 

dengan pencatatan atau pengutipan dari dokumen-dokumen, arsip-arsip dan 

sumber-sumber lainnya untuk melengkapi data yang lain. 

3. Angket 

Angket atau kuisioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara 

tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan respondesn). 

Intrumen atau pengumpulan datanya juga disebut angket berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh responden 

(Sutopo, 2006:82). Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan 

jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. 

3.6    Instrumen Penelitian 

 Instrumen utama yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah berupa 

pedoman wawancara (guide interview). Instrumen tersebut berisi tentang poin-poin 

pertanyaan untuk wawancara berdasarkan permasalahan yang diteliti. 



Tabel 3.1 Pedoman Wawancara dalam Penelitian 

No. Permasalahan Aspek 

1. Bentuk Pelaksanaan Pendidikan 
Karakter 

a. Nilai-nilai karakter yang diajarkan pada siswa 
b. Cara mengajarkan nilai-nilai karakter pada siswa 
c. Kapan saat mengajarkan nilai-nilai karakter 
d. Yang bertanggung jawab mengajarkan nilai-nilai 
karakter (guru sendiri/kelompok) 
e. Respon siswa saat diajarkan nilai-nilai karakter 
(semua paham/sebagian tidak) 
 

2. Kendala yang terjadi dalam 
pelaksaan pendidikan karakter 

a. Kendala yang dihadapi murid saat pembelajaran 
nilai-nilai karakter 
b. Kendala yang dihadapi guru saat mengajarkan 
nilai-nilai karakter 
c. Kendala sarana dan prasaran dalam mengajarkan 
nilai-nilai karakter 
 

3. Solusi untuk mengatasi kendala 
dalam pelaksanaan pendidikan 
karakter 

a. Solusi guru dalam menerapkan nilai-nilai karakter 
b. Solusi sekolah dalam menerapkan nilai-nilai 
karakter 

 

3.7    Teknik Analisa data 

 Analisa data dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif pada prinsipnya 

berproses secara induksi-interpretasi-konseptualisasi. Dengan demikian laporan yang 

detail (induksi) dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, dicarikan makna 

sehingga ditemukan pikiran apa yang tersembunyi dibalik cerita mereka (interpretasi) 

dan akhirnya dapat diciptakan suatu konsep (konseptualisasi) (Hamidi, 2005: 78 -79). 

 Melalui teknik anasilis data, peneliti menguji kemampuan nalar dalam 

menghungkan fakta. Data dan informasi yang diperoleh. Dan selanjutnya akan 

dianalisis sehingga peneliti dapat memperoleh informasi dan kebenaran dari setiap 

permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Miles dan  Huberman (dalam 

Sugioyono, 2009: 246) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif 



dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Dalam melakukan anailis data, ada langkah-langkah 

yang dilakukan menurut Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. 

Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian Kualitatif adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini 

sebagai hipotesis, dan bila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.  

 

 

 



 

Sumber : Miles dan Huberman 

 

Analisi Data Model Interaktif Miles dan Huberman (dalam Sugiono, 
2009 :246) 

 

 

 

3.8 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diperiksa keabsahannya 

melalui beberapa teknik, sebagaimana yang diuraikan oleh Moleong (2007: 192), 

yaitu : 1) Data yang diperoleh disesuaikan dengan data pendukung lainnya untuk 

mengungkap permasalahan secara tepat; 2) Data yangterkumpul setelah 

dideskripsikan kemudian didiskusikan, dikritik, ataupun dibandingkan dengan 

pendapat orang lain (dalam hal ini dosen pembimbing); 3) Data yang diperoleh 

kemudian difokuskan pada subtantif permasalahan yang diteliti. M elalui tahap-

tahap tersebut diharapakan penelitian yang dilakukan dapat memperoleh data yang 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 



memenuhi keabsahan suatu penelitian, sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah yang 

berlaku. 

 
 


