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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang gunanya mengetahui 

keadaan lapangan secara langsung dengan mendeskripsikan dari analisi yang sudah 

diuraikan dengan kata dan kalimat. Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian 

deskriptif yang ditulis serta diuraikan dalam bentuk tulisan mengenai pelaksanaan 

penguatan pendidikan dengan penguatan nonverbal dan verbal melalui pembelajaran 

sekolah di Yanna Wittaya School dari dasar pemikiran secara kompleks melalui 

pengumpulan data dan memanfaatkan instrument sebagai keutamaan kevalidtan data. 

Dengan penelitian kualitatif ini diupayakan untuk mencari pemahaman tentang 

kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memahami bidangnya. Dalam proses 

pengumpulan data ini tidak ada yang salah karena data dianggap benar semua. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran penelitian sebagai pengamat aktif dan istrumen dalam penelitian. 

Obsevasi dilakukan dengan mendatangi sekolah yang diteliti langsung. Peneliti 

melakukan pengamatan penuh dalam mengamati kegiatan dan proses pembelajaran 

dari kepala sekolah serta staf-staf guru yang ada dilingkungan sekolah yang dibantu 

dengan penguatan verbal dan nonverba berdasarkan rumusan masalah. Penelitian ini 

menelaah dokumen yang berhungan dengan (PPK) melalui pembelajaran di dekolah 

Yanna Wittaya School Thailand. Peneliti ini juga melakukan wawancara secara 

langsung dan tidak langsung melalui via online terhadap narasumber untuk menggali 

informasi pelaksanaan penguatan pendidikan karakter (PPK). Kemudian peneliti ini 
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menganalisis hasil data yang diperoleh dan melaporkan peneliti yang sudah 

dilaksankan. 

C. Tempat dan Waktu Peneliti 

Penelitian ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Yanna Wittaya School 

berlokasi di desa Bankholmao, provinsi Songkla Thailand. Dasar pemilihan 

sekolah ini dikarenkan Yanna Wittaya School menerapkan dalam penguatan 

pendidikan karakter dengan penguatan verbal dan nonverbal dalam pelaksanaan 

pembelajaran berlangsung. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini yaitu data yang diambil dari subjek yang 

diteliti. Sumber data yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dianalisis dan 

dikembangkan. Jadi dalam penelitian ini, sumber yang diperoleh berasal dari guru 

kelas dalam pembelajaran serta kepala sekolah yang berkaitan dalam pengajaran 

pembelajaran kelas yang didalamnya menerapkan penguatan pendidikan karakter. 

Sumber data tersebut memiliki dua jenis yaitu data primer dan data sekunder 

(Purhantara, 2010:79). 

Data primer dalam penelitian ini dimaksudkan adalah hasil data tentang 

penguatan pendidikan karakter yang dibantu dengan penguatan verbal dan 

nonverbal. Data sekunder menurut (Purhantara, 2010:80) didapat dari hasil data 

penelitian observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan pada 

saat kegiatan pembelajaran berlangsung, sedangkan wawancara dilakukan oleh 

peneliti dengan orang yang berada disekeliling yaitu wawancara secara terstruktur 

dan secara spontanitas, dengan adanya dokumentasi foto dan video dalam proses 

pembelajaran.   
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E. Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam 

penelitian, karena penelitian bertujuan untuk memperoleh data. Jika pengumpulan 

data salah maka kesimpulan yang diperoleh juga salah. Oleh karena itu, tahap 

pengumpulan data merupakan tahap yang paling utama dalam penelitian. Menurut 

Sugiyono (2010: 224) pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, 

berbagai sumber, dan berbagai cara. Pengumpulan data pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter dan penguatan verbal dan nonverbal pada sekolah Yanna 

Wittaya School Thailand dilakukan dengan wawancara, angket, dan analisis 

lesson plan. 

1. Wawancara   

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan secara tidak terstruktur dan 

spontanitas dengan guru kelas. Wawancara dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana perencanaan, pelaksanaan, penguatan pendidikan krakter dengan 

penguatan verbal dan nonverbal dalam pembelajaran. 

2. Observasi  

Pengumpulan data melalui observasi dilakukan dengan cara mengamati 

pembelajaran dari awal sampai akhir. 

3. Analisis Dokumen   

Dokumen guru yang dianalisis merupakan dokumen perangkat pembelajaran 

berupa lesson plan yang digunakan pada kelas pengamatan. Analisis dokumen 

digunakan untuk mendapatkan data mengenai implementasi penguatan pendidikan 

karakter dalam pembelajaran. Analisis dokumen juga digunakan untuk 

mengkonfirmasi data yang diperoleh melalui observasi, wawancara.  
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F. Instrumen Penelitian  

a) Observasi  

Observasi dilakukan dengan menggunakan model partisipatif, dimana 

peneliti secara langsung dengan mengamati kegiatan proses pelaksanaan 

penguatan pendidikan karakter (PPK) melalui pembelajaran kelas sesuai dengan 

keadaan sebenarnya pada perserta didik di sekolah Yanna Wittaya School 

Thailand. Data yang ingin diperoleh peneliti dicatat, hasil dan memvideo 

pengamatan yang dilakukan. Data berasal dari peneliti adalah penguatan 

Pendidikan karakter dengan penguatan verbal dan nonverbal pada nilai pendidikan 

karakter. Tujuan nantinya dengan cara observasi adalah untuk mendapatkan data 

secara alami. 

Lembar observasi yang digunakan dalammengamati proses penguatan 

pendidikan karakter dengan penguatan verbal dan nonverbal di sekolah Yanna 

Wittaya School Thailand meliputi: a). perencanaan pembelajaran b). pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran kelas pendidikan karakter dengan penguatan verbal dan 

nonverbal. 

      Tabel 3.1 Kisi-kisi Instrumen Observasi Kegiatan Guru Saat Pembelajaran 

No Aspek yang diamati Indikator Butir Soal 

1. Pelaksanaan PPK dalam 

pembelajaran dengan 

penguatan verbal dan non 

verbal di sekolah Yanna 

Wittaya School? 

1. Kegiatan dalam pembelajaran 

2. Menentukan nilai utama PPK 

3. Menentukan bentuk penguatan 

verbal dan nonverbal 

1-10 

 

b) Pedoman wawancara 

Secara praktis, Teknik dalam wawancara memperoleh informasi tentang 

penguatan pendidikan karakter ada dua Teknik: 
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1. Sedara struktural, wawancara berdasarkan rancangan pertanyaan yang 

berisi garis pokok, topik tentang penguatan pendidikan karakter dengan 

penguatan verbal dan nonverbal yang akan dijadikan pegangan. 

2. Secara spontanitas, wawancara yang rancangan pertanyaan telah disusun 

sebelumnya, cenderung bebas, tetapi tearah. 

Pedoman wawancara berisi berbagai daftar pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Pertanyaan tersebut meliputi: a). perencanaan 

penguatan pendidikan karakter b) pelaksananaan penguatan pendididkan karakter 

dalam pembelajaran di kelas c). pelaksanaan penguatan pendidikan karakter 

dengan penguatan verbal dan non verbal 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara  

No Indikator Butir Soal 

 (Kepala Sekolah) 

Butir Soal  

(Guru) 

1.  Kebijakan pelaksanaan PPK yang 

dikembangkan disekolah 

1-10 1-12 

2.  Kegiatan PPK dalam pembelajaran 

dikelas 

3.  Menentukan nilai utama dalam PPK 

4.  Kesiapan guru, metode dan media saat 

pelaksanaan PPK dalam pembelajaran 

dengan penguatan verbal dan nonverbal 

 

c) Dokumentasi  

Penelitian ini yang didokumentasi adalah kegiatan dalam proses penerapan 

penguatan pendidikan karakter dalam pembelajaran kelas. Dokumentasi dilakukan 

oleh peneliti dengan mengumpulkan foto dan video yang berhubungan dengan 

kegiatan penerapan penguatan pendidikan karakter di sekolah Yanna Wittaya 

School. 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini memiliki 4 tahapan: 
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1. Tahap Pra-Lapangan  

Dalam penelitian ini tahap pra lapangan bagaimana peneliti melihat 

permasalahan yang berkaitan dengan pendidikn di sekolah Dasar Yanna Wittaya 

School, yang kenudian dijadikan bahan alasan sebagai penelitian. Kemudian 

menentukan lokasi untuk penelitian. Peneliti melakukan observasi awal di 

sekolah, yang nantinya dijadikan sebagai bahan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Pada tahap pekerjaan lapangan penelitian ini dimulai dengan pengumpulan 

data sesuai dengan masalah yang sudah dirumuskan dan tujuan. Pengumpulan 

data ini menggunakan Teknik observasi secara langsung dalam pembelajaran dan 

kegiatan, wawancara terhadap kepala sekolah Usman Caesoh sebagai kepala 

sekolah berserta guru dan dokumentasi berupa gambar, video pembelajaran yang 

dilakukan saat pembelajaran penguatan pendidikan karakter dalam kelas 

berlangsung. 

3. Tahap analisis data  

Peneliti melakukan analisis data yang sudah didapaykan dari observasi 

dilakukan secara langung dilapangan, wawancara kepada pihak-pihak yang sudah 

ditentukan diatas, dan dokumentasi yang dilakukan. Kemudian peneliti 

menyenderhanakan data uyang diperoleh dengan memfokuskan pada tujuan 

penelitian kemudian membuat kesimpulan. 

4. Tahap penulisan laporan 

Pada tahap penulisan laporan ini merupakan tahap yang terakhir dimana 

peneliti mulai menyusun data yang telah dianalisis dan disimpulkan sesuai dengan 

format penulisan laporan yang ada dibuku pedoman penulisan skripsi. Selama 
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proses penulisan laporan ini peneliti juga melakukan bimbingan dan konsultasi 

kepada dosen untuk hasil akhir yang baik. 

H. Analisis Data 

Teknik analisi yang digunakan penelitian ini yaitu model analisis data 

interaksi yang dildalamnya ada kompenen data dilakukan Bersama dengan proses 

pengumpulan data. Selesai data terkumpul dilakukan tiga komponen analisis yaitu 

reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan data.  

Data yang diperoleh oleh peneliti masih berdifat komples dan rumit, perlu 

direduksi yakni dengan merangkum dan memilih hal pokok dari observasi 

memfokuskan hal penting, dan membuang hal yang tidak perlu. Data yang 

diperoleh meliputi hasil wawancara, dokumentasi dan observasi yang didalamnya 

berisi tentang penguatan pendidikan karakter dengan penguatan verbal dan non 

verbal. 

Data hasil reduksi disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. 

Disajikan bentuk narasi dipadukan dengan data yang sudah didapatkan. Dalam 

penelitian ini peneliti mendeskripsikan data tentang pelaksanaan penguatan 

pendidikan karakter dengan penguatan verbal nonverbal di sekolah Yanna Wittaya 

School Thailand. Setelahlah data disajikan menjadi kesimpulan awal yang 

sifatnya sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang mendukung, 

apabila kesimpulan tersebut didukung oleh bukti maka kesimpulan menjadi 

kesimpulan yang kredibel. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pengecekan data yang diuraikan dalam penelitian ini yaitu 

teknik triangulasi data menurut Moleong (2012:330) triangulasi yaitu teknik 
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk perluan pengecekan data dan sebagai pembanding dengan data 

itu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

kebasahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi teknik. Data yang 

sudah ditemukan dalam menganalisis pembelajaran maka akan dicek derajat 

ke validtannya dengan cara menanyakan kepada kepala sekolah dan kepada 

guru pengajar selaku sumber informan yang terpercaya untuk mengecek 

keabsahan data yang sudah ditemukan dalam menganalisis pembelajaran. 

Pertama peneliti melakukan analisis pada proses pembelajaran 

berdasarkan Lesson Plan yang sudah dibuat oleh guru terus mencatat hasil 

analisis, ke dua peneliti melakukan wawancara terhadap kepala sekolah 

tentang apa yang sudah ditemukan dalam proses video pembelajaran, ke tiga 

peneliti melakukan wawancara terhadap guru untuk mefalidkan data yang 

titemukan dalam proses pembelajaran. 
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