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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dan menggunakan 

metode deskriptif. Pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk medeskripsikan 

keadaan langsung yang terjadi di lapangan. Jenis metode deskriptif ini bertujuan 

untuk mendeskripsikan mengenai prosedur perencanaan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah, bentuk implementasi penguatan pendidikan karakter, 

nilai – nilai yang muncul dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya 

implementasi yang dilaksanakan di SDN Mojorejo 1 Batu. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peran peneliti sebagai pengamat aktif dan berperan menjadi kunci 

instrumen pada penelitian ini. Kegiatan observasi dilakukan peneliti secara 

langsung menuju sekolah yang diteliti secara langsung. Peneliti mengawali 

dengan meminta persetujuan jurusan untuk melakukan observasi awal ke sekolah. 

Proses mengkaji dan pelaksanaan penelitian dilandaskan pada proses 

pencaraian data secara mendalam. Setelah mendapatkan cukup data, dialnjutkan 

data tersebut untuk disajikan melalui deskripsi rinci berupa rangkaian kata – kata. 

Dalam penelitian dilakukan, kehadiran peneliti sangat penting dikarenakan 

peneliti berperan selaku observer atau pengamat, mengumpulkan, dan 

menganalisis data. Peneliti akan melakukan pengumpulan berbagai informasi 

melalui kepala sekolah, guru di SDN Mojorejo 1 Batu. Sebagai observer atau 

pengamat peneliti akan mengamati / observasi implementasi Penguatan 
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Pendidikan Karakter berbasis budaya Mosa Patri Religi Go To Iman yang 

dilaksanakan di sekolah sebagai bentuk dari kegiatan intrakurikuler, kokulikuler 

dan ekstrakulikuler, yang akan peneliti observasi pelaksanaan pada saat 

penelitian. Peneliti akan mendokumentasi bentuk implementasi Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis budaya Mosa Patri Religi Go To Iman. Peneliti juga 

akan melakukan dokumentasi, observasi dan mewawancara dari narasumber yaitu 

Kepala sekolah, Guru Tim PPK atau guru kelas dan siswa berupa data dari 

prosedur perencanaan, implementasi, nilai dan sub nilai karakater yang 

terkandung  program pembiasaan PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi 

Go To Iman dan Faktor pendukung dan penghambat  Mosa Patri Religi Go To 

Iman di SDN Mojorejo 1 Batu.  

Kegiatan peneliti selain mengamati, kehadiran peneliti akan berperan 

menggali informasi yang berkaitan dalam penelitian, melalui kegaitan 

berkomunikasi dengan kepala sekolah, dan guru. Informasi-informasi yang 

didapat dilapangan akan dicatat oleh peneliti sebagai bahan penelitian dan peneliti 

akan menganalisis data yang didapat di lapangan.  

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Mojorejo 1 Batu yang terletak di, Jln. 

Diponegoro, Mojorejo, Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur. Sekolah ini dipilih oleh 

peneliti karena telah melaksanakan program pemerintah mengenai Penguatan 

Pendidikan Karakter berbasis budaya sekolah. Program tersebut berbunyi MOSA 

PATRI RELIGI GO TO IMAN.  
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2. Waktu Penelitian 

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada Semester ganjil 

2019/2020 mulai tanggal 22 April 2019 sampai 22 Agustus 2019. Waktu 

penelitian berfokus untuk mengetahui perencanaan, implementasi PPK berbasis 

budaya sekolah di SDN Mojorejo 1 Batu, nilai-nilai karakter yang muncul dan 

factor pendukung maupun penghambat implementasi PPK berbasis budaya 

sekolah dengan wawancara kepada kepala sekolah, guru, observasi serta 

dokumentasi. 

D. Sumber Data 

Data yang akan dihimpun peneliti meliputi data Primer dan sekunder. 

Menurut Sugiyono (2011:225) sumber primer diartikan sebagai sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder 

merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul 

data.  Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi selama kegiatan 

penelitian dilaksanakan di sekolah, narasumber wawancara merupakan kepala 

sekolah, guru tim PPK atau guru kelas. Sumber data premier dicatat secara tertulis 

dan untuk data sekunder diperoleh dari dokumentasi implementasi PPK berbasis 

budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman di SDN Mojorejo 1 Batu.  

E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Observasi dilakukan langsung dengan mengamati proses dan nilai – nilai 

yang terkandung dalam implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri 

Religi Go To Iman sesuai dengan kegiatan di lapangan kemudian mencatat hasil 

pengamatan yang telah dilakukan. Data yang akan di peroleh melalui Observasi 
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adalah Implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman. 

Penggunaan teknik observasi memiliki tujuan untuk memperoleh data dengan cara 

yang ilmiah. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti 

melalui melakukan tanya jawab dengan narasumber penelitian. Jenis wawancara 

dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin dengan narasumber mengetahui 

maksud tujuan penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan kepada 

narasumber sebagai berikut : 

a. Kepala Sekolah 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai prosedur 

perencanaan program PPK mulai dari visi misi sekolah, penjabaran nilai utama 

dan pendukung, pembuatan tagline program PPK, penetapan jadwal implementasi 

PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, peraturan atau 

kebijakan sekolah untuk implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri 

Religi Go To Iman,  upaya sekolah untuk mendukung implementasi PPK berbasis 

budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, dan kendala PPK berbasis budaya 

sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman 

b. Guru kelas / tim PPK 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai penetapan 

jadwal implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, 

strategi implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To 

Iman, upaya sekolah untuk mendukung implementasi PPK berbasis budaya 

sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, dan kendala PPK berbasis budaya sekolah 
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Mosa Patri Religi Go To Iman. Narasumber sebagai sampel dipilih 2 yang 

merupakan perwakilan guru dari 1 (satu) kelas atas dan 1 (satu) kelas bawah. 

3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi pada penelitian ini merupakan pelengkap dari observasi dan 

wawancara agar data yang diperolah menjadi lebih akurat. Dokumen yang akan 

diteliti sebagai berikut :  

a. Profil dan Visi misi SD Negeri 1 Mojorejo Batu. 

b. Desain dalam kurikulum sekolah yang berisi implementasi PPK 

c. Foto kegiatan implementasi dan strategi PPK berbasis budaya sekolah Mosa 

Patri Religi Go To Iman. 

Selain menggunakan metode yang tepat, penelitian ini juga perlu 

menggunakan kisi – kisi instrumen penelitian sebagai berikut :  

3.1 Tabel Kisi-kisi Instrumen Penelitian 
No Jenis Data Indikator Metode Instrumen Sumber Data 

1 Prosedur perencanaan 

program PPK berbasis 

budaya sekolah Mosa 

Patri Religi Go To 

Iman di SDN Mojorejo 

1 Batu  

a. Penetapan Visi 

dan Misi sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

Dokumentasi Pedoman 

Dokumentasi 

Dokumen sekolah 

b. Pembuatan 

Tagline atau 

motto dari 

program PPK 

yang menjadi ciri 

khas sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

c. Penjabaran nilai – 

nilai karakter 

utama dan nilai 

pendukung yang 

sesuai dengan visi 

dan misi sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

d. Penetapan Jadwal 

kegiatan PPK 

berbasis budaya 

sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

Dokumentasi Pedoman 

Dokumentasi 

Buku Kurikulum 

SDN Mojorejo 1 

Batu 

e. Desain dalam 

kurikulum sekolah 

yang berisi 

implementasi PPK  

Dokumentasi Pedoman 

Dokumentasi 

Buku Kurikulum 

SDN Mojorejo 1 

Batu 
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No Jenis Data Indikator Metode Instrumen Sumber Data 

f. Peraturan atau 

kebijakan sekolah 

untuk 

implementasi PPK 

berbasis budaya 

sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

2 Implementasi PPK 

berbasis budaya 

sekolah Mosa Patri 

Religi Go To Iman di 

SDN Mojorejo 1 Batu 

a. Kegiatan 

pembiasaan PPK 

berbasis budaya 

sekolah Mosa 

Patri Religi Go To 

Iman 

Dokumentasi Pedoman 

Dokumentasi 

Kegiatan PPK budaya 

sekolah 

3 Nilai utama dan sub 

nilai karakter yang 

terkandung dalam 

implementasi PPK 

berbasis budaya 

sekolah di SDN 

Mojorejo 1 Batu  

a. Nilai utama dan 

sub nilai karakter 

yang terkandung 

dalam 

implementasi PPK 

di SDN Mojorejo 

1 Batu 

Observasi Pedoman 

Observasi 

Kegiatan PPK budaya 

sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

Guru Kelas 

4 Faktor pendukung dan 

penghambat dalam 

implementasi PPK 

berbasis budaya 

sekolah Mosa Patri 

Religi Go To Iman di 

SDN Mojorejo 1 Batu? 

a. Upaya sekolah 

untuk mendukung 

PPK berbasis 

budaya sekolah 

Mosa Patri Go To  

Iman 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah 

Guru Kelas 

 

b. Hambatan 

program kegiatan 

PPK berbasis 

budaya sekolah 

Mosa Patri Religi 

Go To Iman yang 

telah dirancang 

sekolah 

Wawancara 

 

 

Pedoman 

Wawancara 

Kepala sekolah 

Guru Kelas 

Sumber : Olahan pribadi 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan berbagai 

proses yaitu: 

1. Persiapan  

a. Menentukan tempat tujuan penelitian, yang bertujuan untuk menentukan 

dimana tempat akan diberlangsuknan penelitian yang akan digunakan 

penelitian 
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b. Mempersiapkan surat ijin penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan ijin 

penelitian di tempat yang akan digunakan penelitian. 

c. Membuat dan menyesuaikan instrumen penelitian, dan pedoman penelitian. 

d. Melakukan konsultasi dan berdiskusi dengan sekolah yaitu kepala sekolah, 

yang bertujuan agar mendapatkan persetujuan dari kepala sekolah untuk 

mendapatkan informasi. 

2. Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini penelitian diawali dengan pengumpulan data 

sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan, pengumpulan data ini 

menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

a. Penggunaan teknik observasi akan berfokus untuk menganalisis temuan data 

dilapangan dan menjabarkan nilai utama dan sub nilai karakter yang 

terkandung dalam kegiatan implementasi PPK berbasis budaya sekolah. 

Peneliti dalam observasi ini menjadi observer yang mencatat data temuan 

dilapangan 

b. Jenis wawancara yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terpimpin, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 

disiapkan dan menggunakan alat perekam suara agar data yang diperoleh lebih 

akurat. Narasumber untuk penelitian ini terdiri dari Kepala Sekolah dan 2 guru 

kelas atau guru tim PPK di SDN Mojorejo 1 Batu. Isi pertanyaan pada 

pedoman wawancara visi misi sekolah, penjabaran nilai utama dan 

pendukung, pembuatan tagline program PPK, penetapan jadwal implementasi 

PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, peraturan atau 

kebijakan sekolah untuk implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa 
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Patri Religi Go To Iman, hasil assesmen perkembangan nilai karakter siswa,  

upaya sekolah untuk mendukung dan hambatan pada implementasi PPK 

berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, dan kendala PPK 

berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman. 

c. Peneliti melakukan dokumentasi menggunakan pedoman dokumentasi berisi 

data foto – foto Profil dan Visi misi SD Negeri 1 Mojorejo Batu, Foto jadwal 

program PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman dalam 

kalender akademik yang menunjang kegiatan intrakurikuler yang didukung 

kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, Desain kurikulum sekolah yang 

berisi implementasi PPK, Dokumentasi kegiatan implementasi pembiasaan 

PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, Nilai – nilai 

utama dan sub nilai karakter yang muncul dari kegiatan PPK, serta faktor 

pendukung dan penghambat implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa 

Patri Religi Go To Iman.   

3. Analisa Data 

Peneliti menganalisis data yang telah diperoleh dari hasil observasi yang 

dilakukan secara langsung di sekolah, wawancara kepada narasumber yang telah 

ditentukan, dan melakukan dokumentasi pada setiap pengamatan yang dilakukan. 

Kemudian peneliti meringkas data yang didapatkan yang berfokuskan pada tujuan 

penelitian lalu membuat kesimpulan. 

4. Penulisan laporan  

Proses penulisan laporan ini menjadi tahap akhir dari proses penelitian. 

Penulisan hasil laporan lalu peneliti melakukan konsultasi dengan dosen 
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pembimbing dengann tujuan mendapatkan masukan dan bimbingan dalam 

perbaikan kepenulisan laporan. 

G. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif yang didapatkan setelah 

pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu yaitu menggunakan teknik 

analisis data Model Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah 2010:164). 

Langkah – langkah menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan 

(1) Pengumpulan data (data collection), (2) Pengurangan data (Data Reduction), 

(3) data display, (4) kesimpulan (conlcution). Pola analisis data dan langkah 

penelitian ini akan digambarkan seperti diagram berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pola Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman 

Sumber : Model Miles dan Huberman (dalam Herdiansyah 2010:164). 

Penelitian ini melakukan analisis dengan model Miles dan Huberman dengan 

tahap-tahap sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data dilakukan di SDN Mojorejo 1 Batu, mengenai dari Prosedur, 

bentuk implementasi PPK berbasis budaya sekolah, nilai utama dan sub nilai 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan : 

penggambaran dan 

verifikasi 
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karakter yang terkandung dalam implementasi PPK berbasis budaya sekolah dan 

mencari data faktor pendukung maupun penghambat. Data diperoleh melalui 

wawancara dengan kepala sekolah, guru, observasi kegiatan, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Tahapan Reduksi data digunakan pada proses menggabungkan beberapa 

data yang didapat agar menjadi satu. Hasil data yang diperoleh cukup banyak 

sehingga perlu menyederhanakan data yaitu dengan mereduksi data. Penelitian 

dilakukan melalui pengumpulan semua data di lapangan mengenai prosedur, 

implementasi PPK berbasis budaya sekolah, nilai – nilai karakter, faktor 

pendukung dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah, dan faktor 

penghambat dalam pelaksanaan PPK berbasis budaya sekolah di SDN Mojorejo 1 

Batu. Data yang telah didapatkan melalui wawancara dengan kepala sekolah, 

wawancara dengan guru, observasi kegiatan dalam prosedur perencanaan, 

implementasi PPK berbasis budaya sekolah Mosa Patri Religi Go To Iman, dan 

dokumentasi. Kemudian, peneliti melakukan penysusnan data yang didapat lalu 

merangkum hal-hal yang pokok agar memudahkan peneliti menjabarkan dan 

menyusun data. 

3. Penyajian Data (data display) 

Tahapan penyajian data, peneliti menyajikan data sesuai hasil temuan di 

lapamgan selama waktu penelitian berlangsung. Penyajian data yang telah 

memalui proses reduksi lalu dideskripsikan dalam bentuk deskriptif yang 

bertujuan agar mendapat kesimpulan, data didapatkan dengan melakukan 

wawancara dengan kepala sekolah, wawancara dengan guru, observasi mengenai 

aktivitas agenda yang dilaksanakan pada implementasi PPK berbasis budaya 
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sekolah dan dokumentasi mengenai aktivitas dan agenda yang diberlakukan untuk 

penerapan dari strategi budaya sekolah. 

4. Kesimpulan (verifikasi) 

Langkah terakhir, setelah mereduksi data dan menyanjiakan hasil data maka 

melakukan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan didasari pada hasil 

pengumpulan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung, setelah 

direduksi lalu disajikan dalam berbentuk deskripsi dibagian akhir dipaparkan 

berupa kesimpulan. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan dalam penelitian yang bertujuan 

untuk mengecek data yang didapat peneliti merupakan sesuatu yang bernar. 

Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan data dengan cara melakukan 

triangulasi. Menurut Sugiyono (2011:241) triangulasi merupakan teknik dalam 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang yang ada dalam penelitian. Pengecekan 

keabsahan data, dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.  

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber bertujuan agar mendapatkan keabsahan data melalui 

mengecek hasil data dari sumber – sumber. Hasil data yang diperoleh melalui 

teknik wawancara kepada sumber ketika penelitian. Sumber data pada penelitian 

yang dimaksud adalah kepala sekolah dan guru kelas. Data yang diperoleh peneliti 

akan melewati proses analisis menggunakan triangulasi sumber untuk data identik 

yang diperoleh. 
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2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dapat dilakukan untuk mendapatkan hasil pengecekan 

keabsahan data melalui cara mengecek data yang didapat dari beberapa teknik 

dengan menggunakan sumber yang identik. Sumber yang identik dalam penelitian 

adalah kepala sekolah, guru, dan dokumentasi kegiatan. Data yang didapat dari 

lapangan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi 

 


