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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penelitian 

deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang didasarkan pada 

data yang berupa tulis maupun lisan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti. 

Jenis metode deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan 

pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, kendala yang 

dihadapi sekolah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter, solusi untuk 

mengatasi kendala dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter di SD 

Mojolangu 3 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti di lapangan mulai dari awal penelitian sampai akhir 

yang bertindak sebagai peneliti dan pengumpul data. Dalam pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Peneliti datang ke SDN Mojolangu 3 Malang untuk melakukan penelitian secara 

langsung yang berperan sebagai observer dan melakukan interaksi langsung 

terhadap subjek yang terlibat yang digunakan untuk mengetahui keadaan secara 

nyata. Sebelum ke lapangan peneliti sudah mendapatkan surat izin observasi dari 

Fakultas, sehingga peneliti secara resmi bisa observasi dengan baik.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Mojolangu 3 Malang di Jl. Candi Mendut No. 

25,Mojolangu,Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, 6514. Peneliti ini 

melakukan penelitian di sekolah karena sekolah ini termasuk sekolah adiwiyata 

yang menerapkan penguatan pendidikan karakter salah satunya memiliki budaya 

untuk menerapkan karakter peserta didik Sedangkan waktu untuk penelitian akan 

dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2019/ 2020. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu primer dan sekunder. 

Sumber data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi yang dilakukan  

dengan narasumber yang meliputi kepala sekolah, guru, waka kesiswaan, dan 

peserta didik SDN Mojolangu 3 Malang. Sedangkan data sekunder diambil dari 

dokumentasi dari kegiatan budaya sekolah berdasarkan nilai-nilai penguatan 

pendidikan karakter.  

Tabel 3.1 Data Sumber Data 

No. Aspek Sub Aspek Data Primer Sumber 

Data 

Data 

Sekunder 

Sumber Data 

1. Pelaksanaan 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

melalui 

budaya 

sekolah 

Perencanaan 

kegiatan 

PPK melalui 

budaya 

sekolah 

a. Penetapan 

visi dan 

misi 

sekolah 

 

Kepala 

sekolah  

a. Dokumen 

visi dan 

misi 

sekolah  

Dokumentasi 

sekolah 

Guru  

b. Nilai-

nilai 

utama 

PPK dan 

subnilai 

yang 

sesuai 

dengan 

visi dan 

misi  

Kepala 

sekolah  

b. dokumen 

nilai utama 

dan 

subnilai 

PPK yang 

sesuai 

dengan 

visi dan 

misi 

sekolah 

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  

 c. Penetapa

n jadwal 

harian/ 

Kepala 

sekolah  

c. Dokumen 

jadwal 

harian/ 

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  Jurnal harian  
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No. Aspek Sub Aspek Data Primer Sumber 

Data 

Data 

Sekunder 

Sumber Data 

mingguan 

dalam 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Waka 

Kesiswa

an  

mingguan 

PPK 

mellaui 

budaya 

sekolah 

 d. Peraturan 

dalam 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Kepala 

sekolah  

d. Dokumen 

peraturan 

kegiatan  

 

 

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  

Pelaksanaan 

kegiatan 

PPK melalui 

budaya 

sekolah 

a. PPK 

melalui 

kegiatan 

budaya 

sekolah  

Kepala 

sekolah 

a. Dokumen 

PPK 

melalui 

budaya 

sekolah 

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  

b. Foto 

kegiatan  

 

 b. Nilai-nilai 

PPK 

dalam 

melaksana

kan 

kegiatan 

melalui 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Kepala 

sekolah 

a.  Dokumen 

nilaiPPK 

melalui 

kegiatan 

budaya 

sekolah  

Dokumentasi 

sekolah 

Guru  

Peserta 

didik  

b.   Foto 

kegiatan 

yang 

melibatka

n nilai 

karakter  

Dokumentasi 

sekolah  

2.  Kendala 

dalam 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

melalui 

budaya 

sekolah 

Faktor 

penghambat 

dalam 

pelaksanaan 

PPK melalui 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

a. Sarana 

dan 

prasaran

a dalam 

melaksan

akan 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Kepala 

sekolah 

a. Dokumen 

sarana 

dan 

prasarana 

Dokumentasi 

sekolah 

Guru  b. Foto 

sarana 

dan 

prasarana  

Dokumentasi 

penelitian  
Waka 

Kesiswa

an  

b.   Sumber  

daya 

manusia 

dalam 

melaksan

akan 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Kepala 

sekolah  

a. Data 

sumber 

daya 

manusia 

dalam 

kegiatan 

Dokumentasi 

sekolah 

Guru  b. Foto 

anggota 

yang 

terlibat  

Dokumentasi 

sekolah 
Peserta 

didik 

  c. T

ata tertib 

dalam 

pelaksana

an 

kegiatan  

budaya 

Kepala 

sekolah  

a. D

ata tata 

tertib 

Dokumentasi 

tata tertib 

Waka 

Kesiswaa

n  

b. D

okumen 

pelaksanaa

n tata 

Dokumentasi 

sekolah 

Guru  
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No. Aspek Sub Aspek Data Primer Sumber 

Data 

Data 

Sekunder 

Sumber Data 

tertib 

3. Solusi untuk 

mrengatasi 

kendala 

dalam 

pelaksanaan 

penguatan 

pendidikan 

karakter 

melalui 

budaya 

sekolah 

Evaluasi 

dalam 

pelaksanan 

kegiatan 

PPK melalui 

budaya 

sekolah  

a. M

engevaluas

i sarana 

dan 

prasarana 

dalam 

melaksana

kan 

kegiatan 

budaya 

sekolah 

Kepala 

sekolah  

a. D

ata 

evaluasi 

sarana dan 

prasarana  

Dokumentasi 

sarana dan 

prasarana  

Guru  b. F

oto sarana 

dan 

prasarana  

Dokumentasi 

sekolah 

b.  

Mengevalu

asi sumber 

daya 

manusia 

dalam 

melaksanak

an kegiatan 

budaya 

sekolah  

Kepala 

sekolah  

a. D

ata 

evaluasi 

sumber 

daya 

manusia  

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  

c.  

Mengevalu

asi tata 

tertib dalam 

melaksanaa

n  kegiatan 

budaya 

sekolah  

Kepala 

sekolah  

a. D

ata tata 

tertib 

Dokumentasi 

sekolah  

Guru  

Sumber : Olahan Peneliti 
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E. Instrumen Penelitian 

1. Pedoman Observasi 

Observasi ini dilakukan secara langsung dengan mengamati proses 

kegiatan pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) melalui budaya 

sekolah yang sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya kemudian peneliti akan 

mencatat hasil penelitian pelaksanaann yang akan dilakukan. Data yang akan 

diperoleh dari penelitian ini adalah pelaksanaan pendidikan karakter melalui 

budaya sekolah, kendala  yang dihadapi dalam penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya, solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang. Tujuan 

peneliti dengan cara observasi adalah untuk mendapatkan data secara alamiah. 

2. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan bertujuan untuk mendapatlan informasi yang 

dilakukan peneliti dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab 

oleh narasumber atau subjek penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan secara 

terbuka yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara langsung dan nyata. 

Wawancara dilakukan dengan bertemu langsung kepada subjek penelitian untuk 

berdialog mendapat inormasi secara langsung. Wawancara ini dilaksanakan 

dengan berbagai narasumber diantaranya.  

1. Kepala Sekolah  

Wawancara dilaksanakan untuk menggali informasi tentang tujuan 

penguatan pendidikan karakter, pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui kegiatan budaya sekolah dalam penanaman penguatan pendidikan 
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karakter, penanaman nilai karakter peserta didik yang nampak dalam penguatan 

pendidikan karakter, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter, dan solusi untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan 

penguatan pendiddikan karakter. 

2. Guru  

Wawancara dilakukan untuk mengetahui tentang kegiatan budaya 

sekolah dalam penanaman nilai-nilai karakter dengan mengambil sampel pada 

kelas 5, penanaman nilai karakter peserta didik yang nampak dalam penguatan 

pendidikan karkter.  

3. Waka Kesiswaan 

Wawancara dilakukan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan 

penguatan pendidikan karaketer melalui budaya sekolah, kendala yang dihadapi 

sekolah, solusi untyk mengatasi kendala sekolah dalam pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter melalui budaya sekolah. 

4. Peserta Didik  

Wawancara dilakukan kepada peserta didik untuk menggali informasi 

tentang budaya sekolah yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter dengan 

mengambil sampel kelas 5. 

3. Dokumentasi  

Dokumen merupakan pelengkap dari observasi dan wawancara agar data 

yang di dapat dari penelitian dapat akurat yang akan digunakan sebagai pelaporan 

bahwa penelitian ini benar-benar dilaksanakan. Dokumen yang diteliti sebagai 

berikut. 
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a. Profil SDN Mojolangu 3 Malang. Dokumnetasi ini diperlukan untuk 

melihat keterkaitan antara penguatan pendidikan karakter (PPK) yang 

dilaksanakan. 

b. Visi dan misi dilakukan di SDN Mojolangu 3 Malang. Data ini diperoleh 

data nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam visi dan misi , 

penanaman nilai-nilai karakter yang nampak dalam visi dan misi, dan 

untuk mengetahui visi dan misi yang digunakan sebagai pedoman dalam 

penguatan pendidikan karakter. 

c. Foto-foto yang berhubungan dengan budaya sekolah yang menanamkan 

nilai-nilai karakter. Foto yang dimaksud yaitu sebuah pembiasaan yang 

dilakukan secara rutin di sekolah tersebut.  

Selain menggunakan metode yang tepat, penelitian ini juga memerlukan 

teknik dan alat pengumpulan data  yang relevan. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dapat diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 3.5 Kisi-kisi Instrumen Penelitian 

Aspek Indikator Metode Instrumen Sumber Data 

Pelaksanaan 

penguatan pendidikan 

karakter melalui 

budaya sekolah 

Penetapan visi dan 

misi sekolah 

Wawancara   Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah   

Waka kesiswaan 

Guru  

Dokumentasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah  

Nilai-nilai utama 

PPK dan subnilai 

yang sesuai 

dengan visi dan  

misi sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah  

Waka kesiswaan 

Guru  

Dokumnetasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah 

Observasi  Pedoman 

observasi  

Peserta didik  

Guru  

PPK melalui 

kegiatan budaya 

sekolah  

Dokumentasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah 

Observasi  Pedoman 

observasi  

Kepala sekolah 

Guru  

Peserta didik  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Guru  

Kepala sekolah 

Waka kesiswaan  
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Aspek Indikator Metode Instrumen Sumber Data 

Penetapan jadwal 

harian/ mingguan 

dalam kegiatan 

budaya sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara 

Kepala sekolah  

Waka 

Kurikulum 

Guru  

Peserta Didik 

Dokumentasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah 

Peraturan dalam 

kegiatan budaya 

sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah  

Guru  

Kendala dalam 

penguatan pendidikan 

karakter melalui 

budaya sekolah 

Sarana dan 

prasarana dalam 

melaksanakan 

kegiatan budaya 

sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah 

Guru  

Waka kesiswaan  

Dokumentasi  Pedoman 

dokumentasi  

Kepala sekolah  

Guru  

Waka 

Kesiswaan  

Sumber  daya 

manusia dalam 

melaksanakan 

kegiatan budaya 

sekolah 

Wawancara Pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah  

Guru  

Tata tertib dalam 

pelaksanaan 

kegiatan budaya 

sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah  

Waka kesiswaan  

Guru  

Solusi untuk 

mrengatasi kendala 

dalam pelaksanaan 

penguatan pendidikan 

karakter melalui 

budaya sekolah 

Mengevaluasi 

sarana dan 

prasarana dalam 

melaksanakan 

kegiatan budaya 

sekolah  

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala Sekolah 

Waka kesiswaan 

Guru  

Dokumentasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah 

Mengevaluasi 

sumber daya 

manusia dalam 

melaksanakan 

kegiatan budaya  

sekolah 

Wawancara  Pedoman 

wawancara  

Kepala Sekolah 

 

 

Waka kesiswaan 

Guru  

   

Dokumentasi  Jurnal harian  Dokumen 

Sekolah 

 mengevaluasi tata 

tertib dalam 

melaksanaan  

kegiatan budaya 

sekolah 

Wawancara  pedoman 

wawancara  

Kepala sekolah  

Guru  

Sumber  : olahan peneliti 
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini menggunakan empat tahap yaitu tahap pra-

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisa data dan penulisan laporan. 

1. Tahap Pra-lapangan 

Dalam hal ini yang dilakukan peneliti pada pra lapang adalah menenukan 

topik yang diteliti, judul penelitian dan lokasi atau tempat yang dijadikan tempat 

penelitian, meminta persetujuan dari dosen, mengurus surat perizinan dari ketua 

program studi untuk observasi awal, melakukan observasi awal ke sekolah dengan 

menemui kepala sekolah  untuk menyampaikan maksud penelitian dan meminta 

kejelasan tentang gambaran umum mengenai program-program pembiasaan atau 

budaya sekolah yang dilaksanakan, kemudian melakukan studi awal observasi  

2. Tahap Pekerjaan lapangan 

Pada tahap pekerjaan ini penelitian dimulai dengan pengumpulan data 

sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan dan tujuan yang sudah dituliskan. 

Pengumpulan data ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. 

a. Observasi   

Observasi dilakukan dalam analisis pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya sekolah di SDN Mojolangu 3 Malang yaitu peneliti 

mengamati pelaksanaan penguatan pendidikan karakter melalui budaya sekolah, 

kendala yang dihadapi sekolah dalam pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

melalui budaya sekolah.  .  
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b. Wawancara  

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka atau tidak 

terstruktur, dimana peneliti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan 

yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, guru kelas atas dan 1 guru kelas bawah  di 

SDN Mojolangu 3 Malang terkait dengan pelaksanaan penguatan pendidikan 

karakter melalui budaya  sekolah kemudian informan memberikan jawaban atau 

informasi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Peneliti juga 

menggunakan (tape recorder) alat perekam suara untuk mendapatkan data dan 

informasi secara lebih jelas dan akurat dari informan atau dengan catatan.  

c. Dokumentasi   

Dokumentasi digunakan selama proses penelitian dengan menggunakan 

kamera. Dari data yang didapatkan kemudian disajikan dalam bentuk foto, gambar 

dan tulisan lainnya.  

3. Tahap Analisa Data 

Analisis data yang akan didapatkan dari observasi yang akan dilakukan 

secara langsung dilapangan, wawancara kepada pihak-pihak yang sudah 

ditentukan di atas, dan dokumentasi dari setiap pengamatan yang dilakukan. 

Kemudian peneliti menyederhanakan data yang sudah diperoleh dengan 

memfokuskan pada tujuan penelitian kemudian membuat kesimpulan. 

4. Penulisan Laporan 

Pada tahap penulisan laporan merupakan tahap yang terakhir dimana 

peneliti mulai menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan 
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format penulisan laporan yang ada pada buku pedoman penulisan skripsi. Selama 

proses penulisan laporan ini peneliti juga melakukan bimbingan dan konsultasi 

kepada dosen untuk hasil akhir yang lebih baik.  

G. Analisis Data 

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah pengumpulan data dalam jangka waktu tertentu. 

Pada penelitian ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus sampai 

tuntas. Langkah-langkah dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

menggunaakn : (1) data collection (2) data reduction (3) data display (4) 

conculition drawing/ vertification. Pola analisis data dan langkah-langkah dalam 

penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Pola interaktif Data Penelitian 

(Diadaptasi dari Miles and Huberman, dalam Sugiyono 2015:246) 

 

 

 

 

 

 

Data Collection 

Conclution 

Data Display 

Data Reduction 
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1. Data collection  

Mengumpulkan data dengan menggunakan tiga cara: observasi, 

wawancara dan dokumen. Observasi dilaksanakan di SDN Mojolangu 3 Malang. 

Wawancara dilaksanakan dengan kepala sekolah, waka kesiswaan, guru dan 

peserta didik. Dokumen terdiri dari dokumen sekolah dan dokumentasi kegiatan. 

2. Data reduction  

Beragam data yang diperoleh dari lapangan (yang terdiri dari observasi, 

wawancara dan dokumen) dicatat secara rinci dan sistematis. Data-data tersebut 

dirangkum, dipilih hal-hal pokok yang difokuskan pada hal-hal penting kemudian 

data yang tidak perlu disisihkan. Pada reduksi data didapatkan gambaran jelas, hal 

ini untuk mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya 

dan mencarinya jika suatu saat dibutuhkan peneliti.  

3. Data display 

Pada penelitian ini data yang disajikan bersifat naratif sesuai dengan data 

yang telah diperoleh di lapangan. Penyajian data berupa hasil observasi, 

wawancara dan dokumen yang mendukung penelitian.  

4. Conclution drawing/ verification  

Data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis apakah  ada persamaan 

dan perbedaan. Jika data sudah sesuai, maka dapat dijadikan sebuah kesimpulan. 

Kesimpulan dalam penelitian ini meliputi budaya sekolah melalui program 

unggulan yang diciptakan sekolah. 
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

Sebuah penelitian harus dapat mempertanggungjawabkan oleh peneliti 

agar penelitian yang didapat di lapangan bisa dipercaya. Pengecekan keabsahan 

data penelitian kualitatif ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya dengan 

mengecek (1) Triangulasi, (2) Pemeriksaan Teman Sejawat dengan Diskusi. 

Keabsahan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut.  

1. Triangulasi  

Triangulasi yang digunakan peneliti yaitu triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. 

a. Triangulasi Sumber  

Pada triangulasi sumber peneliti mengecek data melalui berbagai sumber 

dengan cara membandingkan dari hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

yang dilakukan kepada kepala sekolah, waka kesiswaan, guru dan peserta didik. 

Serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

b. Triangulasi Teknik 

Pertama menggunakan teknik observasi kedua dengan menggunakan teknik 

wawancara dan dokumentasi. Apabila menghasilkan data yang berbeda maka 

peneliti perlu melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data yang 

bersagkutan, untuk memastikan mana yang dianggap benar. 
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2. Pemeriksaan Teman Sejawat dengan Diskusi 

Teknik ini digunakan dengan mendiskusikan bersama teman sejawat 

yang mempunyai pengetahuan umum sesuai dengan penelitian yang diteliti. Hal 

ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengkaji ulang hal-hal yang sedang diteliti, 

sehingga hasil penelitian akan lebih akurat karena mendapat masukan yang 

membangun untuk penelitian.  


