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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur kuantifikasi, perhitungan statistik, 

atau bentuk cara-cara lainnya yang menggunakan ukurang angka melainkan 

berasal dari wawancara, observasi, catatan lapang, dan dokumentasi pribadi.  

Kualitatif  berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna 

yang terdapat dibalik fakta. Kualitas, nilai atau makna hanya dapat diungkapkan 

dan jelas melalui lingusitik, bahasa, atau kata-kata. (Gunawan Imam, 2013). 

Penelitian  ini hasil penjabaran data berupa deskriptif. Peneltian deskriptif 

adalah penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu 

populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi, keadaan, ataupun prosedur. Penelitian ini menjelaskan dan 

memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas data yang diperoleh di 

lapangan. Jadi pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui situasi yang 

terjadi pada subjek penelitian. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

dilakukan dengan cara natural, melihat langsung subjek yang diteliti untuk 

mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan untuk 

mendeskripsikan fakta yang terjadi dilapangan, yang sesuai dengan keadaan 
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sebenarnya di SDN Punten 01 Batu  yang berkaitan dengan pembelajaran 

membaca siswa tunagrahita. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian yang dilakukan adalah sebagai peneliti 

non partisipan. Peneliti non partisipan adalah peneliti yang tidak ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan atau kehidupan orang yang di teliti. Peneliti tidak 

berpartisipasi secara langsung, karena penelitian ini hanya mengamati saja 

bagaimana pembelajaran membaca siswa tunagrahita di SDN Punten 01 Batu. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Punten 01 Batu  yang berlokasi di Jl. 

Raya Punten No.24 Batu. Pemilihan lokasi di sekolah ini karena di sekolah 

terdapat subyek yang memiliki gangguan mental yang akan diteliti. SDN Punten 

01 Batu  merupakan sekolah dasar yang menerapkan sekolah inklusi. Pelaksanaan 

penelitian akan dilakukan pada bulan Februari sampai bulan Maret tahun 2017. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diambil dan bersumber 

dari subyek yang akan diteliti. Penelitian ini memperoleh sumber data dari 

penelitian di lapangan dan juga penelitian kepustakaan. Jadi pada penelitian ini 

sumber data dapat diperoleh melalui Kepala sekolah, guru dan siswa tunagrahita 

karena informasi yang diinginkan peneliti dapat langsung memintanya. Sumber 
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data sendiri dibagai dalam 2 jenis yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari 

sumber data itu sendiri yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi langsung pada saat kegiatan 

pembelajaran membaca berlangsung, sedangkan wawancara dilakukan peneliti 

dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian, yaitu wawancara langsung 

dengan guru khusus, kepala sekolah, dan siswa yang bersangkutan dan 

dokumentasi yang berupa foto-foto kegiatan siswa dan guru dalam proses 

kegiatan pembelajaran. Sedangkan sumber sekunder merupakan sumber yang 

tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi data yang 

dibutuhkan diperoleh bukan melalui guru khusus melainkan mencari data dari 

sekolah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti sebagai pendukung 

data primer. Data Sekunder didapatkan dari berbagai sumber seperti buku-buku, 

jurnal dan artikel yang bertujuan sebagai penunjang dari data pertama yaitu data 

primer yang sudah didapat sebelumnya. 

 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi digunakan untuk mengamati proses pembelajaran membaca 

siswa tunagrahita SDN Punten 01 Batu yang meliputi: (a) pemilihan metode; (b) 

pemilihan strategi; (c) pemilihan pendekatan; (d) penggunaan media; dan (e) 

penggunaan sumber belajar. 
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2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berisi berbagai daftar pertanyaan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti. Adapun aspek pertayaan yang akan diajukan 

kepada kepala sekolah, guru pembimbing khusus (GPK) dan siswa tunagrahita. 

Adapun aspek pertanyaan kepada kepala sekolah dan guru pembimbing khusus 

meliputi: a) proses membaca siswa tunagrahita; b) strategi GPK; c) metode GPK; 

d) pendekatan GPK; e) media; f) sumber belajar; g) evaluasi pembelajaran; h) 

teknik penilaian; i) hambatan dari pelaksanaan membaca siswa tunagrahita; j) 

upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi. Sedangkan 

pertanyaan untuk siswa tunagrahita meliputi: a) nama siswa; b) kelas; c) media 

yang digunakan; d) metode GPK; e) sumber belajar GPK; f) strategi GPK; g) 

pendekatan GPK. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan 

melalui observasi dan wawancara. Selain itu, data atau informasi yang 

dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan dapat dijadikan 

bahan dalam pengecekan keabsahan data. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: a) data diri siswa tunagrahita; b) perangkat pembelajaran yang 

digunakan guru; c) foto-foto terkait pelaksanaan pembelajaran membaca siswa 

tunagrahita.  
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah pokok penelitian yaitu tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan tahap penyusunan 

laporan. 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah tahap persiapan yang meliputi 

menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, 

menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informan dan menyiapkan 

perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami Latar Penelitian dan Persiapan Diri 

Peneliti memahami latar penelitian terlebih dahulu dengan mempersiapkan 

memilih strategi pengumpulan data yang efektif. Selain mempersiapkan strategi 

pengumpulan data, peneliti menentukan pembagian waktu dalam penelitian. 

b. Memasuki Lapangan 

Memasuki lapangan peneliti mempelajari keadaan dan situasi orang-orang 

yang akan dijadikan subjek penelitian agar dalam pengumpulan informasi 

penelitian lebih mudah. 

c. Berperanserta dan Mengumpulkan data 

Pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi, wawancara serta 

dokumentasi untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran membaca anak tunagrahita, kendala dan upaya selama proses 

pembelajaran membaca anak tunagrahita. 
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3. Tahap Analisis Data 

Mengolah dan menganalisis semua data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi kemudian disesuaikan dengan tujuan analisis yang 

ingin dicapai dengan cara dianalisis deskriptif kualitatif. Diantaranya 

mendeskripsikan proses pembelajaran membaca anak tunagrahita, kendala dalam 

proses pembelajaran serta upaya penyelesaiannya. 

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Langkah awal pembuatan laporan terlebih dahulu menyusun data yang 

diperoleh, kemudian data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi, 

dan setelah data disajikan peneliti dapat menarik kesimpulan dengan baik melalui 

penelitian yang dilakukan. 

 

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis data dapat melalui 3 tahapan 

menurut Miles and Huberman dalam Sugiyono (2015:337) yaitu tahapan reduksi 

data, penyajian data (display data), dan kesimpulan (verifikasi) : 

1. Reduksi Data 

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

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Reduksi data 

dalam penelitian ini dilakukan untuk melakukan penilaian dan penyederhanaan 

terhadap data yang telah diperoleh mulai dari awal pengumpulan data sampai 
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penyusunan laporan penelitian. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data ( Display Data) 

Setelah data disederhanakan selanjutnya data tersebut akan disajikan dengan 

cara mendiskripsikan dalam bentuk paparan data atau penyajian data. Hal ini 

dimaksudkan untuk membuat kesimpulan. Penyusunan data ini dengan cara 

memadukan data yang telah diperoleh, baik dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. 

3. Kesimpulan / Verifikasi 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan. 

Penarikan kesimpulan adalah proses penarikan kesimpulan terhadap hasil dari 

penyajian data yang diorganisasikan dalam bentuk kalimat singkat dan jelas.       

Tujuan dari analisis data adalah untuk menyederhanakan data agar lebih mudah 

dipahami dan untuk memperjelas interpretasi data yang diperoleh di lapangan. 

Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, maka analisis 

data dilakukan selama maupun setelah proses pengumpulan data. Dalam 

penelitian ini, penarikan kesimpulan disesuaikan dengan permasalahan yang 

diteliti dan sesuai dengan kenyataan yang ada, tetapi semua harus memperhatikan 

secara sistematis dan logis. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Triangulasi. Menurut Lexy J. Moleong (2012:330) triangulasi 
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adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode. Triangulasi 

dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. Dengan teknik triangulasi sumber, peneliti membandingkan 

hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan 

penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi yang 

didapatkan.  

Triangulasi dengan metode yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan 

hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat 

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Kepercayaan 

melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan 

hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, 

observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid. 

 


