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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif merupakan dasar pemikiran secara 

menyeluruh dan sesuai konteks (holistic-kontekstual) melalui pengumpulan data 

dari latar alami sebagai instrumen kunci dan tidak memberikan tindakan atau 

perlakuan dengan mendeskripsikan dalam bentuka kata-kata dan bahasa. 

Penelitian ini hanya mendeskripsikan mengenai suatu kejadian dengan 

keadaan yang dialami langsung oleh objek penelitian serta penyajian data tersebut 

ke dalam sebuah bentuk uraian kata mengenai kemampuan berhitung anak autis 

SDN Punten 01 Kota Batu. 

B. Kehadiran Peneliti

Salah satu ciri kehadiran peneliti kualitatif adalah dengan melakukan 

pengumpulan data yang dilakukan sendiri dalam melakukan penelitian, maka disini 

penelitian berpartisipasi aktif dengan melakukan penelitian secara langsung 

dilapangan dengan tujuan untuk mengetahui semua ruang lingkup dan keadaan asli 

yang terjadi dilapangan guna memperoleh data yang dibutuhkan. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini bertempat di SDN Punten 01 Kota Batu yang beralamat 

di Jl. Raya Punten No. 24, Punten, Bumiaji, Kota Batu. Pengambil lokasi
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tersebut karena sekolah tersebut sudah menerapkan kelas inklusi yang salah 

satunya diperuntukan untuk anak autis. Penelitian yang dilakukan pada 

Semester II pada tahun ajaran 2017/2018 

D. Sumber Data 

Data yang diperlukan merupakan data yang bersifat deskriptif yang meliputi 

dokumentasi, catatan lapang, dokumen pribadi, wawancara dll. Adapun data yang 

dibutuhkan oleh penulis dibagi menjadi 2 macam, yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

kepada sumber data asli tanpa perantara. Data primer dapat diperoleh 

langsung dari hasil wawancara dan observasi kepada kepala sekolah dan 

guru kelas inklusi. Data primer yang berupa suatu informasi-informasi dari 

informan dengan berisikan mengenai objek atau siswa yang diteliti dan 

berbentuk kata-kata dalam berbagai hal berkaitan dengan kemampuan 

berhitung siswa autis. 

Sumber data yang diperlukan dalam mengatasi permasalahan 

penelitian: 

a. Kepala sekolah SDN Punten 01 Kota Batu 

b. Guru kelas inklusi SDN Punten 01 Kota Batu 

Alasan dipilihnya informan sebagai sumber data yaitu mereka 

sebagai pelaku yang terlibat langsung dalam kemampuan berhitung siswa 

autisi, mereka juga mengetahui secara lansung dan terperinci tentang 

persoalan yang akan diteliti, serta mereka lebih menguasai berbagai 

informan yang akurat. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang dalam pengambilan informasi 

diperoleh secara tidak langsung yang meliputi dokumen serta arsip-arsip 

penting mengenai objek atau siswa autis. Data sekunder dapat diperoleh dari 

kepala sekolah, guru kelas, dan juga assessor, data sekunder merupakan data 

penting yang bersifat mendukung data-data yang diperoleh dari data primer 

yang meliputi profil sekolah, data siswa yang berupa asesmen, dan foto 

pembelajaran yang berada di kelas.    

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan 

data atau informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian, 

maka penelitian menggunakan instrumen terlebih dahulu sebagai pedoman 

observasi, pendoman wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari beberapa pertanyaan 

yang penelitian tanyakan pada narasumber kemudian diolah kembali untuk 

mendapatkan hasil yang dapat mendukung dalam pengumpulan data. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi ini dikembangkan untuk mengetahui 

perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian dalam menganalisis kemampuan 

berhitung siswa autis. Adapun untuk mengetahui kesesuaiannya 

menggunakan keterangan ya dan tidak, penyusunan intrumen lembar 

observasi dilakukan dalam bentuk check list yang terdapat dalam lampiran. 
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Tabel 3.1 Kisi – kisi Pedoman Observasi Guru 
 

No Rumusan Masalah  Fokus Indikator Nomor butir 

1. Kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN 

Punten 1 Kota Batu 

Membangun 

kecerdasan dan 

pemahaman siswa 

autis mengenai 

materi berhitung 

1.1 Guru mampu 

menarik perhatian 

dan memberi 

pemahaman siswa 

autis terhadap 

materi berhitung 

1 - 29, 34, 35 

2. Kendala kemampuan 

berhitung siswa autis di 

SDN Punten 1 Kota Batu 

Kendala yang 

dihadapi selama 

pemberian dan 

pemahaman siswa 

dalam materi 

berhitung  

2.1 Guru mengalami 

kendala pada saat 

memberikan 

pemberian materi 

berhitung pada 

siswa autis 

36 – 43 

3. Solusi kemampuan 

berhitung siswa autis di 

SDN Punten 1 Kota Batu 

Solusi bagi siswa 

yang mengalami 

kendala  

3.1 Guru memberikan 

solusi dalam 

mengatasi 

kendala yang 

dihadapi siswa 

30 – 33 

Sumber oleh peneliti 

Setelah observasi guru maka langkah selanjutnya melakukan 

observasi kepada siswa, agar hasil akhirnya saling berkesinambungan, 

dalam observasi guru mengamati pelaksanaan guru yang menjawab rumusan 

masalah kendala dan solusi kemampuan berhitung siswa autis dan hasil 

akhirnya dapat menghasilkan penelitian yang akurat. 

Tabel 3.2 Kisi- kisi Pedoman Observasi Siswa 
 

No Rumusan masalah Fokus Indikator Nomor butir 

1. Kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN Punten 

1 Kota Batu 

1. Perilaku Siswa 

 

 

2. Kepribadian 

Siswa  

 

3. Kepedulian 

Siswa 

 

4. Interaksi Sosial 

 

 

 

5. Kemampuan 

1.1 Siswa dapat 

mengendalikan 

perilakunya 

2.1 Siswa Memiliki 

kepribadian yang 

baik 

3.1 Siswa peduli 

terhadap 

lingkungan sekitar 

4.1 Siswa mampu 

berinteraksi 

terhadap 

lingkungan sekitar  

5.1 Siswa mampu 

memahami materi 

5.2 Siswa mampu 

menunjukkan 

kemampuannya  

31-40, 47, 48, 

50, 54, 57-58, 

60-61 

2, 49, 51, 53, 

55-56, 59, 62-

64, 67  

  

3–5, 8,    

 

6, 7, 9–11, 21-

30, 41-46, 52, 

65   

 

13-16, 19, 20,  

66 

 

1, 12, 17, 18, 

68 

Sumber oleh peneliti 
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Setelah melakukan observasi lapang dilanjutkan dengan 

melakukan wawancara terhadap guru kelas dan kepala sekolah demi 

menunjang kevaliditasnya data yang diperoleh. 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara berupa garis besar pertanyaan yang akan 

diajukan kepada subjek penelitian, yang bertujuan menggali informasi 

sebanyak-banyaknya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

Pertanyaan yang disiapkan berupa seperangkat pertanyaan yang menjawab 

rumusan masalah pada kemampuan berhitung siswa autis lalu hambatannya 

dan solusi yang digunakan. Akan tetapi pertanyaan dalam wawancara dapat 

berkembang tanpa pedoman (bebas) tergantung jawaban masing-masing 

kepala sekolah, dan guru. Lembar instrumen wawancara awal dan 

pelaksanaannya terdapat dilampiran. 

Tabel 3.3 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 
 

No Rumusan Masalah  Fokus Nomor 

butir 

1. Kemampuan berhitung siswa 

autis di SDN Punten 1 Kota Batu 
Penerapan kelas inklusi dalam 

membangun pemahaman siswa 

tentang materi berhitung 

1-9, 15 

2. Kendala kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN Punten 1 

Kota Batu 

Kendala dalam penerapan kelas 

inklusi untuk anak autis dalam 

membangun pemahaman siswa 

tentang materi berhitung 

11, 12 

3. Solusi kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN Punten 1 

Kota Batu 

Solusi Kendala dalam penerapan 

kelas inklusi untuk anak autis 

dalam membangun pemahaman 

siswa tentang materi berhitung 

14-16 

Sumber oleh peneliti 

Setelah melakukan wawancara kepada kepala sekolah dilanjutkan 

dengan melakukan wawancara kepada guru kelas guna menambahkan 

informasi yang akan didapat dari 2 sumber yang berbeda. 
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Tabel 3.4 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara Guru Kelas 
 

No Rumusan Masalah  Fokus Nomor 

butir 

1. Kemampuan berhitung siswa 

autis di SDN Punten 1 Kota Batu 
Membangun kecerdasan dan 

pemahaman siswa autis mengenai 

materi berhitung 

1-10, 24-26,    

2. Kendala kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN Punten 1 

Kota Batu 

Kendala yang dihadapi selama 

pemberian dan pemahaman siswa 

dalam materi berhitung  

11, 12, 15-

23, 27-30,     

3. Solusi kemampuan berhitung 

siswa autis di SDN Punten 1 

Kota Batu 

Solusi bagi siswa yang mengalami 

kendala  

13, 14, 31-

35 

Sumber oleh peneliti 

F. Prosedur Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian di sekolah, terlebih dahulu menyiapkan 

segala sesuatu yang nantinya diperlukan dalam melakukan penelitian baik dalam 

tahap pra lapangan, tahap pelaksanaan, dan tahap penulisan laporan.  

1. Tahap Pra Lapangan  

Tahap pra lapangan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa 

tahapan yang diperlukan guna mempersiapkan saat penulis terjun ke 

lapangan. Tahapan tersebut diantaranya yaitu menyusun rencana penelitian, 

memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, dan persiapan penelitian. 

Dalam hal ini peneliti memilih lokasi penelitian di SDN Punten 01 Kota 

Batu. Tahap selanjutnya yaitu mngurus perizinan di lokasi penelitian  seperti 

surat izin penelitian yang diurus melalui kantor jurusan Pendidikan Guru 

Sekolah Dasar (PGSD) dan kantor tata usaha Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Kemuadian dilanjutkan 

dengan penyerahan berkas-berkas surat perizinan kepada kepala sekolah  

SDN Punten 01 Kota Batu dan guru kelas di SDN Punten 01 Kota Batu. 
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2. Tahap Lapangan 

Tahapan lapangan ini pada dasarnya untuk mencari data atau 

informasi yang akurat, dengan berdarkan judul penelitian serta fokus 

masalah, rumusan masalah, dan tujuanpenelitian dengan melakukan 

pengamatan (observasi) yang dilakukan di SDN Punten 01 Kota Batu, 

setelah itu peneliti membuat lembar wawancara awal untuk mengetahui 

sejauh mana kemampuan berhitung siswa autis yang berada di SDN Punten 

01 Kota Batu. Kegiatan wawancara tersebut lebih terpusat kepada kepala 

sekolah, guru kelas, dan asesor. 

3. Tahap Penulisan Laporan 

Pada tahap penulisan laporan ini peneliti menganalisa hasil 

observasi, hasil wawancara, dan hasil dokumentasi yang diperoleh selama 

melakukan penelitian dijadikan menjadi tulisan yang berupa laporan 

penelitian. Dalam tahap ini peneliti memberikan gambaran-gambaran nyata 

yang jelas tentang lapangan penelitian berdasarkan pada data yang telah 

diperoleh pada saat melakukan penelitian. Data-data yang diperoleh pada 

saat melakukan penelitian akan dipilah-pilah antara data yang dibutuhkan 

penulis dengan data yang tidak dibutuhkan penulis serta data yang relevan 

dan tidak selevan. Peneliti akan menuliskan gambaran yang sebenarnya 

mengenai kemampuan berhitung anak autis. 

G. Analisis Data 

Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif menurut teori Miles and 

Huberman (dalam Sugiyono, 2016: 89) mengemukakan bahwa Aktivitas dalam 
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analisis data, yaitu data reduction, data display dan conlusion drawing/verification. 

Tahapan analisis data yang dimaksud secara singkat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Reduksi data (data reduction) 

Tahap reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal 

pokok yang dibutuhkan oleh peneliti dan memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

memudahkan dalam melakukan pengumpulan data. Hal-hal pokok yang 

menjadi fokus penelitian adalah kemampuan berhitung siswa autis, dari hasil 

observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dilakukan maka data 

akan dirangkum, dipilah, dianalisis, dan dipilih sesuai dengan rumusan 

masalah. 

2. Penyajian data (data display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun, 

seperti penarikan kesimpulan atau pengambilan tindakan, data penelitian ini 

disajikan dalam bentuk uraian-uraian. Penyajian data atau informasi ini 

berupa masalah tentang kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 

01 Kota Batu, lalu setelah mendapatkan hasil maka masalah tersebut sebagai 

acuan peneliti untuk mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan di 

analisis sebagai sajian data. 

3. Verifikasi (verification) 

Data yang disajikan lalu disimpulkan atau dilakukan verifikasi yang 

bertujuan untuk menguji kebenaran data yang diperoleh peneliti, maka 

kesimpulan yang disajikan dalam bentuk deskriptif yang memuat 
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permasalahan tentang kemampuan berhitung siswa autis di SDN Punten 01 

Kota Batu. 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Keadbasan data adalah data yang diperoleh dalam penelitian ini dan 

ditentukan dengan menggunakan uji credibility. Hal ini dijelaskan dalam teknik 

triangulasi yang dijabarkan dibawah. Peneliti menggunakan 2 teknik triangulasi 

dalam penelitian, yaitu : 

1. Triangulasi data, yaitu pengecekan data terhadap sumber yang sama 

tetapi dengan teknik yang berbeda, sebelumnya melakukan teknik 

wawancara lalu dicek lagi dengan teknik dokumentasi, dan observasi apa 

sudah sesuai dengan kriteria yang di dapat oleh penelitian.  

2. Triangulasi sumber, adalah menggunakan sumber pengumpulan data 

yang berbeda tetapi teknik sama. Kepala sekolah dan guru kelas berperan 

sebagai narasumber dengan menggunakan teknik wawancara data yang 

diperoleh dan dideskripsikan, setelah itu data yang telah dianalisis 

tersebut kemudian diambil kesimpulan. 

 


