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BAB III 

  METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan naturalistik yang 

menghendaki interaksi langsung secara intensif dan mendalam terhadap sumber 

informasi dan subjek penelitian, sehingga dapat dengan akurat mengetahui 

transformasi nilai-nilai  akhlak dalam proses pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 

Pemurus Baru 1, 2, dan 3  Banjarmasin. Para peneliti kualitatif menekankan sifat 

realita yang terbangun secara sosial, hubungan erat antara peneliti dan subjek yang 

diteliti, dan tekanan situasi yang membentuk penyelidikan. Para peneliti semacam ini 

mementingkan sifat penyelidikan yang sarat-nilai. Para peneliti mencari jawaban atas 

pertanyaan-pertanyaan yang menyoroti cara munculnya pengalaman sosial sekaligus 

perolehan maknanya. (Denzin, Norman  dan Yvonna Lincoln, 2009: 6).  

Sementara itu, Nasution (2003: 9-12) menguraikan beberapa  ciri dari 

penelitian naturalistik, tiga di antaranya yang relevan dengan penelitian ini adalah: 

1. Sumber data adalah situasi yang wajar atau natural setting. Peneliti 

mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar sebagaimana 

adanya tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan 

berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidikinya. 

2. Peneliti sebagai instrumen penelitian key instrument atau alat peneliti utama. 

Mengadakan sendiri pengamatan atau wawancara tak berstruktur, sering 

hanya menggunakan buku catatan seperti tes atau angket seperti yang lazim 

digunakan dalam penelitian kuantitatif. Hanya manusia sebagai intrumen 

dapat memahami makna interaksi antarmanusia, membaca gerak muka, 

menyelami perasaan dan nilai yang terkandung dalam ucapan atau perbuatan 

responden. 

3. Sangat deskriptif. Dalam penelitian ini diusahakan mengumpulkan data 

sebanyak mungkin yang kemudian dituangkan dalam bentuk laporan dan 
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uraian. Penelitian ini tidak mengutamakan angka-angka dan statistik, 

walaupun tidak menolak data kuantitatif. 

  

Penelitian kualitatif pada dasarnya mementingkan proses dan sekaligus hasil 

dengan memperhatikan perkembangan terjadinya sesuatu di lapangan yang bertujuan 

untuk mencari makna kelakuan dan perbuatan, sehingga dapat memahami masalah 

dan situasi yang terjadi. Pendekatan seperti ini berusaha memahami kelakuan 

manusia dalam konteks yang lebih luas. Untuk itu peneliti sendiri terjun ke lapangan 

dengan melibatkan diri dalam situasi yang sebenarnya. 

Dalam penelitian kualitatif menonjolkan makna kontekstual, di mana peneliti 

mengumpulkan dan mencatat data yang sangat rinci mengenai hal-hal yang dianggap 

relevan dengan masalah penelitian. Penelitian kualitatif juga lebih mengutamakan 

kemampuan menafsirkan fakta-fakta dengan pemahamannya sendiri secara 

mendalam, sehingga pemaknaan terhadap masalah tidak terjadi distorsi. 

Sementara itu subjek dalam penelitian kualitatif dipandang sebagai menempati 

kedudukan yang sama dengan peneliti, sehingga tidak diberlakukan sebagai objek 

yang dipandang lebih rendah kedudukannya. Metode kualitatif naturalistic tidak 

menggunakan sampling dan tidak menggunakan populasi dan sampel yang banyak. 

Sampelnya sedikit dan dipilih menurut tujuan (purpose) penelitian. Guna memperoleh 

situasi yang natural, peneliti atau wajar, peneliti tidak menonjolkan diri dalam 

melakukan observasi.  

Dalam keadaan tertentu sesuai dengan kebutuhan, penelitian kualitatif 

naturalistic dapat melakukan triangulasi di mana informasi dari sati pihak dicek 

kembali kebenarannya dengan cara memperoleh informasi itu dari sumber lain 

dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuan triangulasi adalah 
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membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak 

agar informasi yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi. Penelitian 

kualitatif bermakna pada banyak hal yang lebih mengandalkan penggunaan observasi 

terlibat dengan pemaknaan yang mendalam (deep interview). Dalam mengumpulkan 

data nanti akan menggunakan observasi terlibat di dalam kelas. 

 

Penggunaan pendekatan kualitatif yang sejalan dengan studi kasus deskriptif 

analitik dikemukakan juga oleh Bogdan dan Biklen (1982) yang merinci beberapa ciri 

penelitian kualitatif sebagai berikut: 

1. Mempunyai latar belakang alamiah (natural setting); 

2. Manusia sebagai instrument penelitian; 

3. Menggunakan pendekatan kualitatif; 

4. Menganalisis data sebagai induktif; 

5. Teori dasar (grounded theory) melalui analisis secara induktif; 

6. Laporannya bersifat deskriptif; 

7. Lebih mementingkan proses dari pada hasil; 

8. Adanya batas yang ditentukan oleh fokus penelitian; 

9. Adanya kriteria khusus untuk keabsahan data; 

10. Desain bersifat sementara; dan  

11. Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama.  

 

Untuk keperluan itu perlu dijelaskan hal-hal yang terkait langsung dengan 

proses penelitian sebagaimana uraian berikut ini. 

B. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah materi mata pelajaran IPS dan para guru mata 

pelajaran IPS di Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 1, 2, dan 3 Banjarmasin. Guru 

yang dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini dirancang sebanyak enam orang 

yang dipilih masing-masing dua orang untuk setiap sekolah dasar. Mata pelajaran IPS 

ini dipilih sebagai bahan kajian, karena materi ini banyak membericarakan hal-hal 
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yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan sesama manusia sebagai makhluk 

sosial yang  sangat memerlukan nilai-nilai akhlak. Sedangkan  mata pelajaran yang 

dijadikan sebagai bahan telaahan dalam menentukan kandungan nilai-nilai akhlak 

adalah materi mata pelajaran IPS kelas I s.d. kelas VI. Sementara itu, proses 

pembelajaran yang dijadikan sebagai fokus pengamatan dipilih kelas V.  

2. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri yang terdapat dalam 

Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Di 

Kelurahan Pemurus Baru Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin terdapat 

tiga buah Sekolah Dasar Negeri, yaitu Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 1, 

Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 2, dan Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 3. 

Ketiga Sekolah Dasar Negeri inilah yang dijadikan sebagai sasaran penelitian. 

Penentuan ketiga sekolah ini dijadikan sebagai tempat penelitian didasarkan atas 

beberapa pertimbangan, antara lain:  

1. Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 2 Banjarmasin ini merupakan salah satu 

Sekolah Dasar Negeri yang ditetapkan sebagai sekolah yang berstandar 

nasional dan salah satu SDN Percontohan yang terdapat di Kota Banjarmasin;  

2. Sekolah-sekolah ini lokasinya terletak disuatu kelurahan yang padat 

penduduknya yang mencerminkan lingkungan sosial budaya masyarakat yang 

multi cultural, multi etnis, dan dengan latar belakang sosial ekonomi yang 

bervariasi sehingga menggambarkan keadaan masyarakat yang  majemuk. 

3. Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru  Banjarmasin telah menyusun visi-misi, 

dan tujuan sekolah dengan jelas, yang sangat relevan dengan tujuan 
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pendidikan nasional dengan menempatkan iman dan takwa serta akhlak mulia 

sebagai sasaran utamanya yaitu:  

 Visi: mewujudkan sekolah berdisiplin, berkualitas, cerdas, terampil, dan 

bertakwa.  

 Misi:   

a. menyusun dan menerapkan KTSP secara bertahap; 

b. mengupayakan proses pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas; 

c. mengupayakan peningkatan SDM tenaga pendidik melalui bimbingan teknis,   

KKG, supervisi, pelatihan/workshop, dan studi lanjut;  

d. menjalin kerja sama yang harmonis antara warga sekolah dan lingkungan, dan  

e. menanamkan aqidah/keyakinan melalui ajaran agama. 

 Tujuan: 

a. Mewujudkan sekolah yang standar sehingga unggul dalam prestasi, 

membina akhlak, berwawsan global berdasarkan iman dan takwa; 

b. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi; 

c. Meningkatkan potensi kecerdasan dan minat sesuai dengan tingkat 

perkembangan dan kemampuan peserta didik; 

d. Mengembangkan keragaman budaya sesuai dengan potensi karakteristik 

daerah dan lingkungan; dan  

e. Meningkatkan iman dan takwa serta akhlak mulia. 

    4. Dalam membina keimanan dan akhlak para siswa, sekolah-sekolah ini 

melakukankegiatan “Jumat Takwa” dan beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang 
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secara berkala melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan  keagamaan dengan 

dibimbing oleh para guru.  

 Penelitian ini bersifat diskriptif kualitatif yang didukung oleh data kuantitatif 

dan kualitatif, dengan bidang kajian meliputi: 

a. Telaah kurikulum, silabus, buku teks, dan RPP guru mata pelajaran untuk 

menemukan nilai-nilai akhlak/karakter yang terdapat di dalamnya serta 

pengembangannya dalam pelaksanaan pembelajaran; 

b. Kualifikasi guru yang mencakup: latar belakang pendidikan, 

pelatihan/penataran yang mendukung penguatan kompetensi profesional dan 

kompetensi pedagogik yang pernah diikuti; 

c. Kinerja guru dalam proses pembelajaran yang meliputi aspek: (1) perencanaan 

pembelajaran, (2) pengelolaan proses pembelajaran, (3) pelaksanaan evaluasi; 

d. Aktivitas belajar siswa yang meliputi motivasi dan sikap siswa dalam proses 

pembelajaran, tingkat keterlibatan dan tanggung jawabnya, serta hasil belajar 

yang diperoleh dalam pembelajaran; 

e. Suasana disiplin sekolah yang meliputi: disiplin datang/hadir, disiplin masuk 

kelas, disiplin dalam belajar, disiplin menggunakan waktu istirahat, dan 

disiplin pulang; dan  

f. Kendala-kendala yang dihadapi guru dalam menanamkan nilai-nilai 

akhlak/karakter siswa yang diharapkan dalam proses pembelajaran. 

C. Data, Sumber Data, dan Teknik Pengumpulan Data 

 1. Jenis Data  

 Data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: 
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a. Nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam mata pelajaran IPS di sekolah dasar;   

b. Kinerja guru, yang meliputi: perencanaan guru, implementasi guru; 

c. Suasana disiplin sekolah; 

d. Kebijakan-kebijakan sekolah yang terkait dengan pembelajaran; 

e. Kualifikasi guru yang mencakup: latar belakang pendidikan, pelatihan dan 

penataran kompetensi keguruan yang pernah diikuti;  

f. Kompetensi guru, yang meliputi aspek: kemampuan penguasaan materi, 

kemampuan mengelola pembelajaran, kemampuan memahami siswa, 

kemampuan menjadi teladan bagi siswa, kemampuan berkomunikasi dan 

berinteraksi secara edukatif dengan siswa;  

g. Kinerja guru, dilihat dari segi aspek: kegiatan merencanakan pembelajaran,  

melaksanakan pembelajaran, dan melakukan evaluasi;  

h. Aktivitas siswa dalam proses pembelajaran; 

i. Pemahaman dan perilaku siswa. 

 2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data  

 Data penelitian ini akan diperoleh dari sumber-sumber dokumen-dokumen 

pembelajaran berupa: kurikulum/silabus pembelajaran sekolah dasar, buku teks/buku 

paket, RPP guru, siswa, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya  yang ada di 

Sekolah Dasar Negeri Pemurus Baru 1, 2, dan 3 Banjarmasin yang menjadi lokasi dan 

subjek dalam penelitian.  

 Dalam mengumpulkan data dilakukan beberapa teknik, yaitu: Teknik 

Hermeneutika Inquiri, Teknik Dokumen Analisis, dan Teknik Penelitian Tindakan.   
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 Hermeneutika Inquiri digunakan untuk menelaah dan menggali data tentang 

nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam mata pelajaran IPS yang dilakukan secara 

mendalam sehingga diperlukan ketajaman pemaknaan guna mengungkap informasi 

dan melakukan interpretasi data. Teknik ini digunakan terutama untuk menggali  

pemahaman guru dalam memahami makna nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam 

buku paket, kurikulum/silabus serta kebijakan-kebijakan yang diambil oleh institusi 

dan para praktisi pendidikan di sekolah. Teknik ini dipakai karena hermeneutika 

merupakan studi tentang pemahaman dan bagaimana data diungkap melalui 

penafsiran.  

 Dokumen analisis diperlukan guna menelaah beberapa bahan dokumen 

berupa: kurikulum mata pelajaran/silabus, perencanaan pembelajaran yang dibuat 

oleh guru. Dengan demikian melalui analisis dokumen ini akan dilakukan analisis 

dokumen kebijakan, panduan kurikulum, dan sampai analisis buku teks yang 

digunakan.  

 Sedangkan penelitian tindakan dilakukan guna memperoleh data tentang 

tindakan guru yang dilakukan dengan mengadakan observasi di dalam kelas selama 

proses pembelajaran IPS berlangsung. Peneliti sendiri berkolaborasi dengan guru 

sebagai sejawat di dalam kelas. Penelitian tindakan dilakukan untuk mengetahui 

kinerja guru dalam mentransformasikan nilai-nilai akhlak dalam proses pembelajaran. 

Dengan cara ini peneliti dapat melihat tampilan pembelajaran guru IPS secara utuh 

melalui tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran  yang dilakukan. 

 Guna memperoleh data yang diperlukan sesuai dengan teknik yang digunakan 

dilakukan dengan:  
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a. Observasi, terutama untuk: (1) mendeskripsikan Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) yang disusun oleh guru; (2) memfokuskan kinerja guru 

dan murid dalam proses implementasi pembelajaran di dalam kelas; dan (3)  

mendeskripsikan suasana disiplin sekolah; dan (4) untuk mengetahui profil 

SDN Pemurus Baru 1, 2, dan 3 Banjarmasin; 

b. Wawancara, digunakan untuk mendapatkan informasi yang relevan dengan 

permasalahan dan tujuan penelitian. Wawancara memungkinkan untuk 

mendapatkan data yang mendalam dan rinci. Peneliti dapat memberikan 

pertanyaan susulan dan bahkan dapat menjelaskan pertanyaan yang kurang 

jelas bagi responden. Wawancara dipilih bila menghadapi situasi (1) 

pewawancara berhubungan dengan orang yang terlibat; (2) ingin menanyakan 

sendiri informasi yang lebih mendalam; (3) ingin mengungkap suatu 

peristiwa, situasi atau keadaan tertentu di luar kebiasaan yang ada. 

c. Dokumen analisis, digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan 

file sekolah, guru, dan siswa, serta dokumen pembelajaran yang meliputi 

kurikulum/silabus dan RPP guru. 

d. Kuesioner, diberikan kepada siswa yang berisi pertanyaan baik terbuka 

maupun tertutup yang terkait dengan perilaku dan nilai-nilai akhlak terutama 

nilai disiplin sekolah. 

 Semua jenis data yang diperlukan di atas akan dikembangkan sebagaimana 

tergambar dalam kisi-kisi berikut ini. 
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KISI-KISI PENGEMBANGAN PERTANYAAN PENELITIAN 

No 

Pertanyaan 

Penelitian Dimensi Aspek Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nilai-nilai akhlak 

apa saja yang telah 

terintegrasi dalam  

mata pelajaran IPS?  

Nilai-nilai 

akhlak  yang 

terkandung 

dalam mata 

pelajaran IPS 

Sosial, 

moral, sikap, 

dan perilaku 

1. Kerjasama 

2. Disiplin 

3. Tolong menolong  

4. Gotong royong 

5. Jujur/amanah 

6. Tanggung jawab 

7. Menjaga kehormatan 

8. Ikhlas 

9. Cinta tanah air 

10. Toleransi 

11. Rasa hormat 

12. Taat pada peraturan 

13. Kebersamaan 

14. Sabar 

15. Rajin  

16. Sportif 

17. Rendah hati 

18. Kebersihan 

19. Sopan 

20. Ramah 

21. Syukur 

22. Pemaaf 

2 

Bagaimana cara guru 

menstransformasikan 

nilai-nilai akhlak 

dalam proses 

pembelajaran IPS di 

sekolah dasar 

sebagai upaya 

memupuk  disiplin 

peserta didik. 

Proses 

pembelajaran 

yang 

dilakukan 

guru 

Transformasi 

nilai-nilai 

akhlak dalam 

pembelajaran 

1. Menyusun rencana 

pelaksanaan 

pembelajaran (RPP) 

2. Menentukan standar 

kompetensi dan 

kompetensi dasar 

3. Merumuskan tujuan 

pembelajaran 

4. Menetapkan akhlak atau 

karakter siswa yang 

diharapkan 

5. Implementasi proses 

pembelajaran. 

a. Kegiatan awal 

(appersepsi dan 

motivasi) 

b. Kegiatan inti: 

eksplorasi, elaborasi, 

konfirmasi. 
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c. Kegiatan penutup. 

3 

Kendala-kendala apa 

saja yang dihadapi  

guru dalam 

mentransformasikan 

nilai-nilai akhlak 

Pengetahuan, 

pengalaman, 

keterampilan, 

dan pengayaan 

bahan ajar 

Sikap, social, 

moral, dan 

perilaku 

Guru Kurang memiliki: 

1. Pengetahuan tentang 

nilai; 

2. Pengalaman 

mengajarkan nilai; 

3. Keterampilan 

mengintegrasikan nilai; 

4. Pengayaan terhadap 

bahan ajar. 

 

4 

 

Bagaimana deskripsi 

suasana disiplin 

siswa di sekolah. 

 

Suasana 

disiplin 

siswa di 

sekolah 

 

Sosial, 

moral, dan 

perilaku 

Ketaatan atas: 

1. Disiplin datang 

2. Disiplin masuk kelas 

3. Disiplin belajar 

4. Disiplin waktu istirahat 

5. Disiplin pulang 

 

5 

Bagaimana hasil 

upaya  transformasi 

nilai-nilai akhlak 

dalam proses 

pembelajaran IPS 

Proses 

pembelajaran 

IPS di dalam 

kelas 

Sikap, 

perilaku, dan 

social 

 

1. Kinerja perencanaan 

guru 

2. Kinerja implementasi 

guru di dalam kelas 

 

 

D. Langkah-langkah Penelitian  

1. Mengumpulkan beberapa literature sebagai bahan kajian analisis dokumen 

berupa kurikulum, silabus, dan buku paket guna menemukan nilai-nilai akhlak 

yang terkandung dalam setiap mata pelajaran; 

2. Melakukan analisis dokumen pembelajaran berupa Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran guru guna mendeskripsikan kinerja guru dalam menyusun 

perencanaan; 

3. Melakukan observasi kelas guna mendeskripsikan tindakan atau implementasi 

guru dalam mentransformasikan nilai-nilai akhlak melalui proses 

pembelajaran; 
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4. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas siswa di sekolah guna mendapatkan 

gambaran suasana disiplin sekolah yang meliputi disiplin datang, disiplin 

masuk kelas, disiplin belajar, disiplin waktu istirahat, dan disiplin pulang. 


