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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan tentang metode penelitian yang digunakan 

peneliti untuk mengumpulkan data-data pada saat penelitian. 

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif sering disebut metode penelitian 

naturalistic karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah. Jadi, 

penelitian ini dilakukan pada konteks dari suatu keutuhan sebagaimana adanya 

(alami) tanpa dilakukan perubahan dan intervensi oleh peneliti. Dalam penelitian 

kualitatif ini data yang dipaparkan berupa data deskriptif yakni data yang 

diperoleh berupa (kata-kata, gambar, perilaku) yang tidak dituangkan dalam 

bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap dalam bentuk kualitatif. 

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan, 

yang sesuai dengan keadaan sebenarnya di SDN Junrejo 01 Kota Batu  yang 

berkaitan dengan problematika guru dalam menerapkan pendidikan karakter 

terhadap siswa ABK di Sekolah tersebut.  

 

3.2 Subjek Penelitian  

Subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru ABK atau disebut 

Guru Pendamping Khusus (GPK) di SDN Junrejo 01 Kota Batu dan Siswa ABK  

yang terdiri dari siswa dengan ketunaan kesulitan belajar (spesifik), dan siswa 

dengan ketunaan autis. Pemilihan subjek penelitian pada sekolah ini berdasarkan 



51 
 

 
 

pengalaman peneliti magang dan hasil dari wawancara awal di sekolah tersebut 

dan khususnya peneliti melihat belum pernah dilakukan penelitian yang terkait 

dengan problematika GPK menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK 

di SDN  Junrejo 01 Kota Batu 

 

3.3 Kehadiran Peneliti  

Dalam penelitian ini peneliti berperan sebagai observer nonpartisipan, 

dimana peneliti tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang diamati, tetapi 

peneliti hanya sebagai pengamat dan pengumpul data terhadap objek yang 

diamati. Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke lapangan dan hanya melakukan 

observasi atau pengamatan. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi 

nyata yang ada di lapangan tentang problematika guru dalam menerapkan 

pendidikan karakter terhadap siswa ABK. 

 

3.4 Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di SDN Junrejo 01 Kota Batu, letak lokasi 

SDN Junrejo 01 Batu berada di Jl. Hasanuddin No.51 Kecamatan Junrejo Kota 

Batu . SDN Junrejo 01 Kota Batu merupakan salah satu sekolah yang di tunjuk  

sebagai sekolah Inklusi dimana disekolah tersebut terdapat siswa berkebutuhan 

Khusus (ABK). Peneliti memilih SDN Junrejo 01 Kota Batu sebagai lokasi 

penelitian dikarenakan SDN Junrejo 01 merupakan salah satu sekolah 

percontohan inklusi yang berada di daerah batu, selain itu, SDN Junrejo 01 

merupakan salah satu sekolah inklusi terbaik  yang ada di Kota Batu. 
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3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi 

pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data, selain jenis data dan 

sumber data. Dalam penilitian sumber data penelitian berupa Data primer yaitu 

data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui 

perantara). Data primer berupa opini subyek (orang) secara individu atau 

kelompok. Hasil observasi terhadap suatu kejadian atau kegiatan dan hasil 

pengujian. Pada penelitian ini sumber data primer diperoleh melalui 

observasi/pengamatan aktivitas yang dilakukan oleh Guru Pendamping Khusus 

(GPK)  ketika proses pembelajaran di dalam kelas dalam menerapkan pendidikan 

karakter. Hasil wawancara kepada informan yaitu Guru Pendamping Khusus 

(GPK) untuk mengetahui pendapat guru tentang kendala-kendala atau 

problematika guru dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK 

khusunya pada siswa dengan ketunaan autis. 

Selain data primer, dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder. 

Data sekunder adalah sumber penelitian yang diperoleh oleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Pada 

penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah foto-foto dokumentasi selama 

penelitian berlangsung dan Program Pembelajaran Individual (PPI) yang 

digunakan oleh guru.  
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3.6 Metode Pengumpulan Data 

Di bawah ini akan dijelaskan  teknik pengumpulan data yang digunakan 

pada saat penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan di atas dapat dijelaskan teknik pengumpulan data untuk 

mengetahui permasalahan atau problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) 

dalam menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK yang dilakukan  oleh 

peneliti dimulai dari observasi, wawancara, dokumentasi dan menganalisis data. 

 

Gambar 3.1 Metode Pengumpulan Data 

 

Problematika GPK dalam 

menerapkan Pendidikan 

Karakter Terhadap siswa 

ABK 

(Latar Belakang) 

 

Dokumentasi Menganalisis dan 

mengevaluasi 

Wawancara Observasi 

    SDN Junrejo 01 Kota Batu 
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3.6.1 Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data dengan 

cara melakukan proses pengamatan terhadap orang atau objek-objek lainnya 

(sugiyono, 2010 :203). Menurut Zuriah, (2009 : 175) observasi dibagi menjadi 2 

yaitu observasi partisipan dan observasi non partisipan. Observasi partisipan 

adalah suatu proses pengamatan bagian dalam yang dilakukan oleh peneliti 

denganikut mengambil bagian dalam kehidupan orang-orang yang akan 

diobservasi. Peneliti berlaku sungguh-sungguh seperti anggota kelompok yang 

akan di observasi. Sedangkan apabila peneliti tidak ikut dalam kehidupan orang 

yang akan diobservasi dan secara terpisah berkedudukan selaku pengamat hal itu 

disebut observasi non partisipan.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan. Jadi 

dalam hal ini peneliti datang ditempat kegiatan orang yang akan diamati tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan dengan cara 

pengamatan pada saat proses pembelajaran dikelas untuk mengetahui kondisi 

nyata di lapangan tentang problematika Guru Pendamping Khusus (GPK) dalam 

menerapkan pendidikan karakter terhadap siswa ABK . 

3.6.2 Wawancara  

Menurut Zuriah (2009: 179) Wawancara ialah alat pengumpul informasi 

dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secar 

lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung dengan 

tatap muka antara pencari informasi (interviewer) dan nara sumber (interviewee).  

Pada penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pihak sekolah yakni kepala 

sekolah dan juga Guru Pendamping Khusus (GPK) yang memberikan 
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pembelajaran di kelas Inklusi. Selain itu wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur merupakan wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data 

dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secara tertulis (Sugiyono, 2010 : 319).  

Wawancara terstruktur dalam penelitian ini menggunakan runtutan 

pertanyaan yang sudah dibuat oleh peneliti yang selanjutnya ditanyakan kepada 

nara sumber. Selain wawancara terstruktur peneliti juga menggunakan wawancara 

tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman yang ditulis secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya 

(Sugiyono, 2010 : 320). Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur atau 

bebas diharapkan peneliti akan mendapatkan informasi lebih dalam dari 

narasumber. Selain  itu wawancara yang dilakukan tidak terkesan terlalu formal 

atau kaku dan nara sumber dapat menjawab dengan lebih terperinci.  

Pada hasil penelitianyang telah dilakukan, maka peneliti akan memberikan 

kode dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada masing-masing 

narasumber, yakni (1) SW untuk kepala sekolah, (2) FY untuk GPK 1, dan (3) ER 

untuk GPK 2.  

3.6.3 Dokumentasi  

Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data yang berperan 

dalam dalam penelitian ini. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa, dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya, foto, 

gambar hidup (video) dan sketsa (Sugiyono,2010:329). Dokumentasi ini 
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dipergunakan peneliti untuk melengkapi data suatu informasi yang dikumpulkan 

dari observasi dan wawancara. Selain itu, data atau informasi yang dikumpulkan 

dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan dapat dijadikan bahan dalam 

pengecekan keabsahan data. Dalam penelitian ini digunakan oleh peneliti yakni 

dengan menggunakan dokumen-dokumen terdahulu yang ada di sekolah yang 

berkaitan dengan proses belajar mengajar dan penerapan pendidikan karakter 

terhadap siswa ABK khususnya siswa autis yang ada di SDN Junrejo 01 Kota 

Batu.  

 

3.7 Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian digunakan sebagai langkah-langkah yang akan 

dilakukan oleh peneliti dengan melalui beberapatahapan meliputi : 1) tahap 

perencanaan, 2) tahap pelaksanaan, dan 3) tahap penyusunan hasil penelitian. 

3.7.1 Tahap Perencanaan : 

Pada tahap perencanaan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu : 

a. Menentukan fokus masalah yang akan digunakan untuk topik skripsi. 

b. Menentukan sekolah sebagai sasaran lokasi yang akan digunakan dalam 

penelitian.  

c. Meminta izin kepada pihak sekolah untuk melakukan penelitian sesuai 

dengan sekolah yang sudah dipilih oleh peneliti.  

d. Menentukan pendekatan dan pedoman penelitian yang akan digunakan 

untuk observasi dan penelitian di sekolah. 

e. Mencari buku referensi yang terkait dengan fokus masalah yang sudah 

ditentukan. 
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f. Membuat surat perizinan yang ditujukan kepihak sekolah untuk 

melakukan obeservasi awal.  

 

3.7.2 Tahap Pelaksanaan  

Pada tahap ini peneliti mulai melakukan pengumpulan data dengan 

melakukan beberapa kegiatan yaitu : 

a. Melakukan observasi yaitu dengan mengamati pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) dan mencatat hal-

haal yang dilakukan oleh subjek yang diteliti.  

b. Melakukan wawancara kepada Guru Pendamping Khusus (GPK) tentang 

permasalahan atau problematika yang dihadapi guru dalam menerapkan 

pendidikan karakter terhadap siswa ABK (autis). 

c. Melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang permasalahan Guru 

Pendamping Khusus (GPK) dalam menerapkan pendidikan karakter 

terhadap siswa ABK (autis). 

d. Melakukan dokumentasi yaitu dengan meminta atau menggunakan 

dokumen-dokumen terdahulu yang ada di sekolah yang berkaitan dengan 

proses belajar mengajar dan penerapan pendidikan karakter terhadap siswa 

ABK (autis)  yang ada di SDN Junrejo 01 Kota Batu. Selain itu, dengan 

mengambil foto-foto pada saat pembelajaran di dalam kelas dan selama 

penelitian berlangsung. 
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3.7.3 Tahap Penyusunan Laporan Penelitian  

Dari 2 tahap yang sudah dilakukan diatas kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti selanjutnya adalah menganalisis data yang sudah dipeoleh dalam tahap 

pelaksanaan yaitu dengan memaparkan pelaksanaan pembelajaran dan penerapan 

pendidikan karakter terhadap siswa ABK dengan kendala-kendala atau 

problematika yang dihadapi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK), dan kemudian 

mengevaluasi permasalahan yang ada tersebut.  

 

3.8 Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2010:337) Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menurut Miles dan Huberman  terdiri 3 tahap yaitu 1) reduksi data, 

2) penyajian data, dan 3) penarikan kesipmulan.  

3.8.1 Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang 

yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Mereduksi data dalam penelitian ini adalah 

memfokuskan hasil temuan yang sesuai dengan masalah yang menjadi topik 

peneliti yakni problematika yang dihadapi oleh Guru Pendamping Khusus (GPK) 

dalam menerapkan pendidikan karaakter terhadap siswa ABK. 

3.8.2 Penyajian Data  

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowcat, dan sejenisnya. Yang 
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paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi. Pada tahap penyajian data ini, 

peneliti akan memaparkan atau menyajikan data yang telah diperoleh pada saat 

penelitian, dimana data tersebut adalah hasil dari reduksi data yang sudah 

difokuskan pada topik penelitian.  

3.8.3 Penarikan Kesimpulan  

Pada tahap ini yang dilakukan oleh peneliti yaitu membuat kesimpulan 

akhir, dimana dat tersebut diambil dari pelaksanaan penelitian pada sekolah SDN 

Junrejo 01 Kota Batu, dengan demikian kesimpulan dalam penelitian ini dapat 

menjawab rumusan masalah yang sudah dibuat oleh peneliti. 

 

3.9 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian dilakukan dengan 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, dan trianggulasi. 

a. Perpanjangan Pengamatan 

       Pada penelitian ini, peneliti akan memperpanjang waktu pengamatan dengan  

kembali ke lapangan. Pada saat perpanjangan pengamatan, peneliti melakukan 

pengujian terhadap data yang telah diperoleh, apakah data yang telah diperoleh itu 

setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak. Selain itu, dengan 

perpanjangan pengamatan maka peneliti akan melakukan pengamatan kembali, 

dan melakukan wawancara kembali kepada sumber data yang pernah ditemui. Hal 
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tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran data yang telah 

diperoleh sebelumnya. 

b. Meningkatkan Ketekunan 

       Meningkatkan ketekunan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengecek 

kembali tulisan yang ada pada laporan hasil penelitian yang telah dikerjakan, ada 

yang salah atau tidak atau bisa disebut dengan kegiatan mengecek kembali 

penulisan hasil penelitian. Selain itu, dengan meneningkatkan ketekunan, peneliti 

akan memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang 

diamati sehingga orang yang membaca laporan hasil penelitian ini akan dengan 

mudah memahami isinya. 

c. Triangulasi 

       Triangulasi yang dilakukan pada penelitian ini yaitu mengecek kembali 

kebenaran data yang telah diperoleh pada saat penelitian dengan menggunakan 

beberapa teknik pengumpulan data. Mengecek kebenaran data yang telah 

diperoleh dilakukan kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang 

berbeda-beda. Misalnya saja pada saat penelitian data diperoleh dari hasil 

observasi, kemudian dicek dengan wawancara, dan dokumentasi. Hal tersebut 

dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebenaran dari data yang telah 

diperoleh oleh peneliti. 

 

 


