
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, peneliti mengamati manajemen kelas inklusi pada kelas awal di 

SDN Junrejo 1 Kota Batu. Dalam tahap awal  penelitian ini, peneliti merumuskan 

masalah, menentukan tujuan serta merancang bagaiamana penelitian ini 

dilaksanakan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini 

dilaksanakan menggunakan penelitian deskriptif guna mendapatkan gambaran 

secara mendalam bagaiamana manajemen kelas inklusi yang diterapkan pada kelas 

awal, hambatan serta usaha untuk mengatasi hambatan yang muncul di SDN 

Junrejo 1 Kota Batu.  

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti adalah sebagai orang luar yang berperan sebagai human 

instrument. Dalam penelitian ini peneliti adalah pengumpul data di SDN Junrejo 1 

Kota Batu yang bekerja sama dengan Guru pendamping khusus dan Guru kelas I 

B,II B dan III B untuk menganalisis manajemen kelas inklusi pada kelas awal 

termasuk hambatan serta usahan untuk mengatasi hambatan yang muncul dari 

manajamen kelas inklusi di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Selain itu, kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini tidak dapat diwakilkan karena berperan sebagai 

pengumpul data utama serta secara status diketahui oleh pihak sekolah sebagai 

peneliti. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian tentang analisis manajemen kelas inklusi pada kelas awal ini 

dilaksanakan di SDN Junrejo 1 Kota Batu di kelas I B, II B dan III B. Pemilihan 

SD tersebut SDN Junrejo 1 Kota Batu merupakan SD yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi di Kota Batu. Waktu Penelitian ini dilakukan pada semester 

genap tahun ajaran 2017-2018. 

D. Sumber data 

Sumber data merupakan asal-usul data dari penelitian yang digunakan oleh 

peneliti. Hal ini meliputi jenis data, sumber data serta teknik penjaringan data 

yang digunakan.  

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil 

wawancara dengan guru kelas I B, II B dan III B serta guru pendamping khusus, 

di SDN Junrejo 1 Kota Batu yang memiliki berpotensi dalam memberikan data. 

Informasi tentang manajemen kelas inklusi, hambatan serta usaha untuk 

mengatasi hambatan dalam proses pelaksanaan manajemen kelas inklusi di kelas 

awal. Sedangkan jenis data sekunder merupakan data pendukung data primer 

berupa dokumen tentang pelaksanaan pendidikan inklusi, catatan khusus hingga 

dokumentasi tentang keterlibatan anak berkebutuhan khusus didalam kelas.  

2. Sumber data 

Sumber data dari penelitian ini meliputi dokumen, guru pendamping 

khusus, guru kelas I B, II B dan III B. Dokumen sebagai sumber data mengenai 

penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Guru 
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pendamping khusus, guru kelas I B, II B dan III B sebagai sumber data ketika 

proses wawancara dilakukan berkaitan tentang manajemen kelas inklusi pada 

kelas awal, hambatan serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan 

dalam proses manajemen kelas inklusi. Selain itu juga dilakukan observasi pada 

proses pembelajaran di kelas untuk mengetahui bagaimana manajemen kelas 

inklusi, hambatan serta usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam 

proses manajemen kelas inklusi di kelas I B, II B dan III B. 

3. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan dalam 

mengumpulkan / menjaring data penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Observasi 

Kegiatan observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menggali data 

yang ada di lapangan tentang manajamen kelas inklusi, hambatan serta 

upaya guru dalam mengatasi hambatan yang muncul di kelas I B, II B dan 

III B SDN Junrejo 1 Kota Batu. Lembar panduan observasi digunakan 

peneliti selama proses penelitian untuk mendapatkan data yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang diteliti. 

2. Catatan Lapang  

Catatan lapang dalam penelitian ini berguna sebagai data pelengkap dalam 

proses penelitian yang digunakan peneliti sebagai salah satu bahan rujukan 

dalam proses penelitian. Catatan lapang berisi data-data yang muncul di 

lapangang terkait proses manajemen kelas, hambatan serta upayan untuk 

mengatasi hambatan di kelas I B, II B dan III B SDN Junrejo 1 Kota Batu.  
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3. Studi Dokumen  

Penelitian tentang manajemen kelas inklusi ini menggunakan studi 

dokumen sebagai data pelengkap dalam proses penelitian. Studi dokumen 

yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini meliputi studi mengenai 

kebijakan pendidikan inklusi, profil sekolah, perangkat pembelajaran (RPP 

dan PPI ) serta hasil assessment peserta didik 

4. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

terstruktur yang menggunakan lembar panduan wawancara, sedangkan 

tidak terstruktur digunakan peneliti untuk mengonfirmasi hal diluar 

panduan wawancara berkaitan data yang muncul tentang manajemen kelas 

inklusi. Subjek wawancara dalam penelitian ini meliputi : Guru kelas I B, 

II B dan III B serta GPK. 

5. Dokumentasi 

Dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

dokumentasi yang menunjukkan proses manajemen kelas inklusi. 

Dokumentasi diambil sesuai dengan rumusan masalah yang ada dan 

digunakan sebagai pendukung data lainnya. 

E. Instrumen Penelitian 

Instrumen Penelitian yang digunakan didalam penelitian ini adalah : 

lembar panduan observasi, lembar panduan wawancara, lembar panduan catatan 

lapang, hasil dokumentasi baik video maupun foto pembelajaran di kelas.  
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1. Lembar Panduan Observasi 

Lembar panduan observasi digunakan ketika peneliti untuk memperoleh 

data di lapangan yang terdiri dari analisis manajemen kelas inklusi di kelas I B, II 

B dan III B, di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Lembar panduan ini berisi bagaimana 

guru mengunakan 5 ketrampilan dalam manajemen kelas inklusi yang meliputi : 

penggunaan pendekatakan manajemen kelas beserta prinsipnya, ketrampilan 

mengatur ruang kelas, pengaturan kedisiplinan peserta didik, penciptaan kondisi 

yang kondusif untuk pembelajaran serta penanganan anak berkebutuhan khusus di 

kelas. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 
No  Aspek  No item 

1 Ketrampilan dalam 
manajemen kelas 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

2 Ketrampilan dalam 
mengatur ruang kelas 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30,31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 

3 Pembinaan kedisplinan 
peserta didik 

38, 39, 40, 41 

4 Penciptaan iklim kelas 
yang kondusif 

41, 42, 43, 44 

5 Penanganan anak 
berkebutuhan khusus di 
kelas 

1-27 (Untuk 6 ABK) 

 

2. Lembar pedoman Wawancara  

Peneliti dalam penelitian ini menggunakaan jenis wawancara terstruktur 

dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dan tidak terstruktur diajukan kepada 

guru kelas I B, II B dan III B serta guru pendamping khusus. Pertanyaan untuk 

guru pendamping khusus meliputi pengalaman menangani serta pelayanan 

disekolah untuk anak berkebutuhan khusus, latar belakang pendidikan, serta 

penyelenggraan pendidikan inklusi disekolah tersebut. Sedangkan pertanyaan 
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untuk guru kelas meliputi latar belakang pendidikan, pengalaman yang berkaitan 

dengan pendidikan inklusi, manajemen kelas inklusi, kerjasama penanganan anak 

berkebutuhan khusus, hambatan serta usaha mengatasi hambatan yang muncul 

dalam manajemen kelas inklusi. Wawancara tidak terstruktur digunakan untuk 

menggali lebih dalam data yang muncul ketika proses penelitian.  

Tabel 3.2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

No Aspek 

No item 

Guru kelas Guru pendamping 
khusus 

1 Tenaga pelaksana pendidikan 
inklusi 

1 1, 2 

2 Ketrampilan dalam manajemen 
kelas 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15,  

3, 4, 5, 6, 7, 8 

3 Ketrampilan dalam mengatur ruang 
kelas 

16, 17, 18, 19, 20 - 

4 Pembinaan kedisiplinan peserta 
didik 

21, 22 - 

5 Penciptaan iklim yang kondusif 23, 24, 25, 26, 27, 28 - 

7 Hambatan dalam manajemen kelas 
inklusi 

29 9 

8 Upaya mengatasi hambatan dalam 
menajemen kelas inklusi 

30 10 

 

3. Lembar Studi Dokumen 

 Studi dokumen pada penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dalam 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data diri subjek 

peserta didik berkebutuhan khusus, identifikasi dan assessment peserta didik 

berkebutuhan khusus, dan Program Pembelajaran Individual (PPI), Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran, Dokumentasi maupun data yang di miliki oleh guru di 

kelas. Selain dokumen, dalam teknik dokumentasi ini juga berisikan foto-foto 
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temuan maupun foto-foto hasil peneliti yang didapatkan selama proses penelitian 

berlangsung. 

F. Prosedur penelitian 

Prosedur dalam penelitian ini terdiri dari tiga tahapan., yaitu tahap awal, 

tahap pelaksanaan dan tahap akhir. Adapun penjelasan dari langkah langkah 

tersebut adalah : 

1. Tahap awal 

Kegiatan awal sebelum melaksanakan penelitian adalah mencari dan 

membaca literatur tentang manajemen kelas dan anak berkebutuhan khusus. 

Selain itu, juga dilakukan studi awal berupa wawancara dengan guru pendamping 

khusus dan guru kelas. Sedangkan  observasi awal dilakukan di kelas I B, II B dan 

III B bersama guru kelas untuk mendapatkan gambaran kondisi awal tentang 

penyelenggaraan manajemen kelas inklusi di SDN Junrejo 1 Kota Batu.  

2. Tahap pelaksanaan 

Kegiatan pada tahapan ini adalah pengumpulan data yang diperlukan 

untuk penelitian. Tahapan ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa : lembar panduan observasi, lembar panduan wawancara, catatan lapang 

serta dokumentasi.  

a. Observasi  

Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipasif 

pasif, dimana peneliti hadir dalam kegiatan pembelajaran di kelas namun 

tidak terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Observasi 

digunakan untuk mendapatakan informasi tentang manajemen kelas 
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inklusi dengan cara mengisi lembar panduan observasi yang telah 

disiapkan.  

 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi secara langsung 

tentang manajemen kelas inklusi, hambatan serta usaha untuk mengatasi 

hambatan yang muncul dalam proses manajemen kelas inklusi kelas I B, II 

B dan III B di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Selain itu wawancara juga 

digunakan untuk mengetahui proses penyelenggaraan pendidikan inklusi 

disekolah tersebut.  

c. Dokumentasi  

Dokumentasi dibutuhkan selama penelitian untuk mendukung 

penyajian data yang kuat. Dokumentasi yang dilakukan meliputi 

pengggambilan gambar, video maupun rekaman suara. Hal ini bertujuan 

mempermudah mendapatkan data dan informasi lain yang belum sempat 

tertulis di lembar panduan observasi maupun wawancara 

d. Catatan lapang 

Catatan lapang merupakan catatan yang berisi kejadian / peristiwa 

yang dituliskan untuk mendukung dalam pengumpulan data selama proses 

penelitian. Selain itu, catatan lapang juga dapat berisi informasi yang 

relevan serta detail tentang proses manajemen kelas inklusi di kelas awal 

yang belum terlihat pada lembar panduan observasi maupun wawancara.  

3. Tahap akhir 
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Tahap akhir dari penelitian ini meliputi beberapa tahap yang dilaksanakan, 

yaitu : 

a. Penyusunan laporan dari data yang diperoleh selama proses penelitian 

yang diolah serta dianalisis serta dituliskan dalam bentuk format yang 

dilakukan. 

b. Melampirkan data serta menyajikan data hasil penelitian dalam bentuk 

deskriptif yang baik. 

c. Penarikan kesimpulan 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitain ini adalah 

menggunakan analisis penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis 

data Miles dan Huberman. Data hasil observasi, wawancara, dokumentasi serta 

catatan lapang terkait proses manajemen kelas inklusi, hambatan serta usaha untuk 

mengatasi hambatan yang muncul dengan memilih serta memfokuskan data yang 

digunakan dalam penelitian. Kemudian data disajikan dalam bentuk yang menarik 

serta yang terakhir adalah penarikan kesimpulan.  Tahapan dari teknik analisis 

data Miles dan Huberman meliputi :  

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal yang inti 

untuk digunakan, memfokuskan terhadap penting, serta mencari pola dan 

temanya. Dengaan demikian data yang diperoleh menjadi jelas dan fokus. Dalam 

tahap ini, data yang diperolah dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi serta 

catatan lapang di SDN Junrejo 1 Kota Batu yang jumlahnya banyak serta 

beragam. Untuk itu dilakukan kegiatan reduksi data, yakni memilih yang pokok 

 
 



75 
 

serta memfokuskan data yang sesuai untuk peneltian tentang manajemen kelas 

inklusi di kelas awal di SDN Junrejo 1 Kota Batu serta meniadakan data yang 

tidak diperlukan.  

2. Penyajian Data 

Langkah kedua dari analisis data milik Miles dan Huberman adalah 

penyajian data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat. Uraian singkat ini berisi tentang 

manajemen kelas inklusi pada kelas awal, hambatan serta usaha untuk mengatasi 

hambatan yang muncul dalam proses pelaksanaan manajemen kelas inklusi di 

SDN Junrejo 1 Kota Batu. Melalui langkah ini, maka data dapat terorganisasikan 

dengan baik sehingga mudah dipahami. 

3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah ketiga dari analisis data menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan. Setelah data disajikan, maka penarikan kesimpulan dari 

data yang telah disajikan dan melakukan verifikasi dari data-data tersebut. 

H. Pengecekan dan keabsahan data 

Dalam penelitian ini dilakukan pengecekan data yang diperoleh dengan 

menggunakan prinsip prinsip tertentu untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh memiliki keakuratan yang tinggi. 

Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Jenis triangulasi yang digunakan adalah  

1. Triangulasi teknik  
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Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

kebanaran data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Peneliti 

menggnakan teknik wawancara, catatan lapang kemudian observasi serta 

dokumentasi. Sumber dari penelitian ini adalah Guru pendamping khusus, guru 

kelas I, II dan III serta peserta didik. 

2. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh dengan melalui beberap sumber. Peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan beberapa sumber yaitu Guru kelas, Kepala sekolah 

dan Guru pendamping khusus. Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut 

dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk mengkroscek kebenaran dari 

data yang diperoleh. 
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