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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Bab III ini berisi mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk 

mengumpulkan data maupun informasi terkait permasalahan dalam penelitian 

serta langkah yang digunakan untuk menguji kebenaran dari data tersebut dan 

nantinya hasil yang didapatkan akan disajikan dalam bentuk laporan deskriptif. 

Pembahasan pada Bab III ini meliputi: (a) Jenis Penelitian; (b) Kehadiran Peneliti; 

(c) Tempat dan Waktu Penelitian; (d) Sumber Data; (e) Teknik Pengumpulan 

Data; (f) Instrumen Penelitian; (g) Prosedur Penelitian; (h) Analisis Data; (i) 

Pengecekan Keabsahan Data. 

 

 Jenis Penelitian A.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah  jenis penelitian 

deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan mengamati kondisi objek secara alamiah, 

karena pada dasarnya jenis penelitian deskriptif kualitatif sendiri merupakan jenis 

penelitian yang melihat objek secara alamiah tanpa memberikan perlakuan 

apapun. Pengamatan akan dilakukan secara langsung tanpa memberi perlakuan 

yaitu terhadap pemahaman perangkat sekolah mengenai sekolah ramah anak, 

sejauh mana, serta kendala apa yang dihadapi dalam penerapan sekolah ramah 

anak di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Pelaksanaan penelitian ini nantinya akan 

menemukan sebuah makna dengan mencari data secara lengkap dan mendalam 

untuk selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata 

yang jelas dan rinci agar memudahkan pembaca dalam memahami isi dari 

penelitian tersebut serta makna yang ingin disampaikan mengenai penerapan 
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sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam suatu penelitian memang mutlak diperlukan, karena 

peneliti adalah instrumen utama yang berperan sebagai pengamat, pengumpul 

data, dan analisa data dari penelitian itu sendiri.  Kehadiran peneliti sendiri 

bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap pemahaman perangkat sekolah 

mengenai sekolah ramah anak dan yang dimaksud perangkat sekolah disini antara 

lain kepala sekolah, guru kelas 2 dan 4, serta guru pembimbing khusus (GPK), 

kemudian sejauh mana penerapan SRA, serta kendala apa yang dihadapi dalam 

penerapan sekolah ramah anak di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

 

 Tempat dan Waktu Penelitian B.

Tempat penelitian yang akan dilakukan adalah di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang 

yang terletak di Jalan Pisang Kipas No.36, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur 65141. Pemilihan sekolah ini dikarenakan SD Negeri Jatimulyo 1 Malang 

adalah salah satu sekolah inklusi yang berupaya untuk menerapkan sekolah ramah anak 

dan ketika melakukan observasi awal masih ditemukan beberapa kekurangan dalam 

pelaksanaan sekolah ramah anak di sekolah tersebut. Penelitian ini akan dilaksanakan 

pada tanggal 23 Januari sampai 6 Februari tahun 2018. 

 

 Sumber Data C.

Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah melalui subjek yang 

akan memberikan data yang dibutuhkan. Subjek tersebut antara lain adalah kepala 

sekolah, guru kelas 2 dan 4, serta GPK di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data antara lain sebagai berikut: 
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1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

utama tanpa melalui perantara untuk kemudian dikumpulkan, diolah, dan 

disajikan. Data primer ini nantinya akan diperoleh secara langsung dengan 

menggunakan observasi dan wawancara kepada kepala sekolah, guru kelas 2 dan 

4, serta GPK di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang dan didukung pula dengan 

menggunakan catatan lapangan untuk mendapatkan data yang tidak termuat dalam 

instrumen penelitian  akan tetapi dapat mendukung hasil yang ingin dicapai, 

karena catatan lapangan sendiri sifatnya adalah bebas dan tentunya berkaitan 

dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Sekolah Ramah Anak pada Sekolah 

Inklusi Di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang”. 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data pelengkap yang berfungsi sebagai penunjang 

dari data-data primer yang telah didapat sebelumnya, adapun data sekunder yang 

diperlukan dalam penelitian ini yaitu dokumen mengenai perangkat pembelajaran 

di kelas 2 dan 4 serta kurikulum yang diterapkan, dokumentasi kegiatan belajar 

mengajar di kelas 2 dan 4, kegiatan ekstrakurikuler, serta ketersediaan sarana dan 

prasarana di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

 

 Teknik Pengumpulan Data D.

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi yang akurat dan sesuai dengan judul 

penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, 

adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 
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1. Teknik Observasi 

Teknik observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan judul penelitian yaitu, penerapan sekolah ramah anak pada 

sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Observasi yang akan dilakukan 

yaitu mengenai kebijakan sekolah ramah anak, pelaksanaan kurikulum, pendidik 

dan tenaga kependidikan terlatih hak-hak anak, sarana dan prasarana, serta 

partisipasi anak. 

2. Teknik Wawancara 

Teknik wawancara ini digunakan untuk mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan judul penelitian, yaitu penerapan sekolah ramah anak pada 

sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Data-data tersebut akan 

didapatkan melalui wawancara kepada pihak-pihak yang berada di sekolah 

tersebut diantaranya yaitu kepala sekolah, guru kelas 2 dan 4, serta GPK. 

3. Teknik Dokumentasi  

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data terkait 

dengan judul penelitian yaitu, penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi 

yang telah berjalan di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Dokumentasi yang akan 

diambil guna mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini serta 

untuk melengkapi data yang telah dikumpulkan sebelumnya melalui observasi dan 

wawancara. 

4. Teknik Catatan Lapangan 

Teknik catatan lapangan ini digunakan untuk mencatat kejadian-kejadian 

tidak terduga yang terjadi di sekolah saat penelitian berlangsung tanpa pedoman 
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khusus. Jadi dapat dikatakan sifat dari catatan lapangan ini adalah bebas, karena 

tidak ada pedoman yang mengikat. Fungsi dari catatan lapangan ini sendiri adalah 

untuk memberikan tambahan informasi yang tidak ada dalam pedoman observasi 

maupun wawancara sehingga informasi dari catatan lapangan ini juga dapat 

menambahkan atau menunjang informasi yang lebih banyak dan akurat dalam 

hasil penelitian ini nantinya. 

 

 Instrumen Penelitian E.

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan dalam mengumpulkan 

data atau informasi yang bertujuan untuk menjawab permasalahan dalam 

penelitian. Berdasarkan teknik yang digunakan dalam pengumpuan data, maka 

instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Hasil dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber selanjutnya 

akan dianalisis atau diolah untuk mendapatkan hasil yang dapat mendukung 

dalam pengumpulan data. 

1. Pedoman Observasi 

Pedoman observasi ini dikembangkan bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. Keterangan ya dan tidak nantinya akan digunakan untuk mengetahui 

kesesuaian yang ada dilapangan, kemudian untuk penyusunan instrumen lembar 

observasi dilaksanakan dalam bentuk check list. 
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Tabel 3.1 Kisi-kisi Pedoman Observasi 

 

No Indikator Sub Indikator Butir 

1. Kebijakan SRA 1. Kebijakan anti kekerasan a (poin 1-3) 

  2. Upaya pelaksanaan kebijakan anti 

kekerasan 
b (poin 1-3) 

  3. Kebijakan lainnya terkait SRA c-k 

2. Pelaksanaan Kurikulum 1. Penyediaan dokumen kurikulum berbasis 

hak anak 
a 

  2. Pendidikan berbasis hak anak b (poin 1-2) 

  3. Proses pembelajaran c (poin 1-13) 

  4. Penilaian Hasil Belajar d (poin 1-3) 

3. Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan Terlatih 

Hak-Hak Anak 

Pelatihan hak anak a (poin 1-8) 

4. Sarana dan Prasarana 

SRA 

1. Persyaratan Keselamatan a (poin 1-4) 

  2. Persyaratan kesehatan b (poin 1-4) 

  3. Persyaratan kenyamanan c (poin1-6) 

  4. Persyaratan kemudahan d (poin 1-9) 

  5. Persyaratan keamanan e (poin 1-2) 

  6. Persyaratan peralatan ruang UKS f  (poin 1-5) 

  7. Sarana dan Prasaran SRA lainnya g-p 

5. Partisipasi Anak 1. Kebebasan memilih kegiatan 

ekstrakurikuler 

a 

  2. Pelibatan dalam penyusunan tata tertib di 

kelas 

b 

  3. Kebebasan berpendapat di kelas c 

  4. Pelibatan dalam penataan ruang kelas d 

  5. Pelibatan dalam kegiatan sekolah e 

 

 

2. Pedoman Wawancara 

Pedoman wawancara merupakan garis besar pertanyaan yang akan diajukan 

kepada subjek penelitian selama proses wawancara berlangsung. Hal ini bertujuan 

untuk menggali informasi secara lengkap dan sebanyak-banyaknya yang berkaitan 

dengan permasalahan dalam penelitian. Pertanyaan yang disiapkan berupa 

wawancara terstruktur yang akan diajukan kepada kepala sekolah dan guru.  

Tabel 3.2 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Kepala Sekolah 

 

No Indikator Sub Indikator Butir 

1. Kebijakan SRA 1. Pemahaman kepala sekolah terhadap SRA 1-6 

  2. Kegiatan atau program dalam upaya penerapan SRA 

3. Evaluasi dan monitoring SRA 

4. Kendala dan upaya penanganan 

7 

8-10 

11-12 

2. Pelaksanaan Kurikulum 1. Gambaran kurikulum 13 

  2. Upaya keberhasilan prestasi akademik maupun 

nonakademik 

14-15 
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No Indikator Sub Indikator Butir 

3. Sarana dan Prasarana SRA  Sarana dan Prasarana 16 

4. Pendidik dan tenaga 

penedidikan terlatih hak-

hak anak 

1. Meningkatkan motivasi dan moral guru terhadap 

SRA 

2. Pelatihan atau seminar pendidik dan tenaga 

kependidikan terlatih hak-hak anak. 

17 

 

18 

5. Partisipasi anak Gambaran pelibatan anak dalam penerapan SRA 19-21 

 

Tabel 3.3 Kisi-kisi Pedoman Wawancara Guru 

 

No Indikator Sub Indikator Butir 

1. Kebijakan SRA 1. Pemahaman guru terhadap SRA 1-6 

  2. Kegiatan atau program dalam upaya 

penerapan SRA 

7 

  3. Evaluasi dan monitoring SRA 

4. Kendala dan upaya penanganan 

8-10 

11-12 

2. Pelaksanaan 

Kurikulum 

1. Gambaran Kurikulum 13 

  2. Upaya keberhasilan prestasi akademik 

maupun nonakademik 

14-15 

3. Sarana dan Prasarana 

SRA 

Sarana dan prasaran berbasis SRA 16 

4. Pendidik dan tenaga 

kependidikan terlatih 

hak-hak anak 

1. Upaya guru dalam memberikan pengajaran 

berbasis SRA 

2. Upaya peningkatan motivasi dan moral 

guru 

3. Pelatihan atau seminar pendidik dan 

tenaga kependidikan hak-hak anak 

17-22 

 

 

23 

 

24 

5. Partisipasi anak Gambaran pelibatan anak dalam penerapan 

SRA 

25-27 

 

3. Pedoman Dokumentasi 

Pedoman dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data terkait 

dengan permasalahan dalam penelitian dan tidak keluar dari judul penelitian yaitu 

penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. Dokumentasi yang akan diambil guna memperoleh data-data yang 

dibutuhkan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.4 Kisi-kisi Pedoman Dokumentasi 

 

No Aspek Alat Dokumentasi 

1. Perangkat pembelajaran di kelas 2 dan 4, serta kurikulum 

yang diterapkan 

Soft File 

2. Proses belajar mengajar di kelas 2 dan 4 Kamera 

3.  Kegiatan ekstrakurikuler Kamera 

4. Ketersediaan sarana dan prasarana di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang 

Kamera 
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 Prosedur Penelitian F.

Penelitian mengenai penerapan sekolah ramah anak ini tentunya dilakukan 

dengan melalui beberapa tahap atau prosedur agar mempermudah proses 

penelitian. Adapun prosedur-prosedur yang dilalui adalah sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah menyiapkan berbagai 

kajian teori yang sesuai dengan penerapan sekolah ramah anak pada sekolah 

inklusi, kemudian menentukan subjek yang terkait dengan judul penelitian, 

membuat desain penelitian yang akan dilakukan serta membuat surat perizinan 

untuk melakukan penelitian di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. 

2. Tahap Perencanaan 

Kegiatan yang akan dilakukan dalam tahap ini adalah menyusun instrumen yang 

akan digunakan dalam meneliti penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi 

di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang, kemudian membuat kisi-kisi observasi, 

wawancara, dan dokumetasi serta instrumen observasi dan wawancara yang berkaitan 

dengan penelitian dan selanjutnya melakukan observasi, wawancara, serta 

dokumentasi. Hal tersebut dilakukan agar mempermudah dalam penyusunan laporan. 

3. Tahap Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan ini adalah tahap untuk mengumpulkan data sesuai dengan 

instrumen-instrumen yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan serta observasi dan dokumentasi yang dilakukan tidak 

keluar dari konteks penelitian. Kegiatan ini akan dilakukan dengan membawa 
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surat izin yang didapat dari pihak jurusan dan fakultas untuk langsung terjun ke 

lokasi penelitian guna mendapatkan serta mengambil data. 

4. Tahap Evaluasi 

Tahap evaluasi merupakan tahap untuk menganalisis data-data yang telah 

didapatkan dari tahap sebelumnya dengan menggunakan triangulasi. Kemudian 

dari hasil analisis data tersebut maka dapat ditarik kesimpulan yang akan 

menghasilkan sebuah laporan dari penelitian. Laporan penelitian yang dibuat 

tentunya akan disesuaikan dengan aturan-aturan penulisan karya ilmiah yang baik 

dan benar. 

 

 Analisis Data G.

Kegiatan yang akan dilakukan setelah semua data hasil dari observasi, 

wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan terkait penerapan sekolah ramah 

anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang terkumpul, yaitu 

menganalisa data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif dengan 

penjabaran sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan sebuah prosedur yang sistematis dan standar 

yang berguna untuk mendapatkan sumber data dan pengumpulan data harus 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Pengumpulan data 

dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, serta 
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catatan lapangan dan selanjutnya semua data pengamatan yang sudah terkumpul 

disajikan dalam bentuk deskripsi hasil pengamatan, hasil wawancara dan hasil 

dokumentasi yang berupa deskripsi dari gambar yang didapat selama proses 

pengamatan berlangsung. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data bertujuan untuk mengumpulkan semua data yang telah dipilih 

berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti mengenai penerapan sekolah 

ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang. Mereduksi 

data harus fokus dengan mengacu pada rumusan masalah yang telah ditetapkan 

sebelumnya, agar hasil yang didapatkan tidak terlalu luas dan keluar dari konteks 

pembahasan. Rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Pemahaman perangkat sekolah di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang terhadap 

sekolah ramah anak. 

b. Penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. 

c. Kendala dalam penerapan sekolah ramah anak di SD Negeri Jatimulyo 1 

Malang. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data dari hasil reduksi data mengenai penerapan sekolah ramah 

anak pada sekolah inklusi di SD Negeri Jatimulyo 1 Malang ini disajikan dalam 
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bentuk deskriptif teks naratif. Penyajian data ini juga telah disesuaikan dengan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. 

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

Tahap ini merupakan tahap terakhir yang diharapkan dapat menjawab semua 

rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Kegiatan yang dilakukan 

dalam tahap ini yaitu memverifikasi data berdasarkan teks narasi yang telah 

disajikan mengenai penerapan sekolah ramah anak pada sekolah inklusi di SD 

Negeri Jatimulyo 1 Malang. Tahap penyajian data yang telah dilakukan 

sebelumnya, menyajikan data dengan bukti-bukti yang valid dan hal tersebut 

dapat diartikan bahwa dalam penarikan kesimpulan atau verifikasi data ini akan 

didapatkan pula kesimpulan data yang juga valid. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen-komponen dalam Analisis Data Kualitatif (Miles and Huberman, 1984) 
 
 

 

 Pengecekan Keabsahan Data  H.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan triangulasi 

sumber dan triangluasi teknik. Triangulasi sumber merupakan teknik yang 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui beberapa 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian 

Data 

Kesimpulan-

kesimpulan 

Penafsiran/Verifikasi 

Reduksi Data 
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sumber. Contohnya untuk menguji kredibilitas data mengenai kebijakan dalam 

penerapan sekolah ramah anak yang datanya didapat dari kepala sekolah, maka 

pengumpulan dan pengujian data yang diperoleh tersebut akan diuji kebenarannya 

kepada guru kelas 2, kelas 4, dan guru pembimbing khusus (GPK). Hasil dari uji 

kredibilitas kepada ketiga sumber selanjutnya akan dideskripsikan serta 

dikategorikan untuk melihat mengenai dimana pandangan yang sama, berbeda, 

dan yang spesifik. Tahap selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari data yang 

telah dianalisis dan kemudian meminta kesepakatan dengan ketiga sumber data 

tersebut terhadap penarikan kesimpulan yang telah dibuat. 

Uji kredibilitas data selanjutnya menggunakan triangulasi teknik, dimana 

triangulasi teknik merupakan teknik yang berguna untuk menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Maksud pernyataan tersebut adalah menguji kredibilitas data yang telah 

diperoleh melalui teknik wawancara, dengan menggunakan teknik observasi, 

dokumentasi serta catatan lapangan. Jika dengan teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka perlu dilakukan diskusi kepada 

sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar. 


