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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.     Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. 

Sebagai tahap awal menentukan permasalahan penelitian, tujuan penelitian, serta 

merencanakan penelitian. Rencana yang telah disusun dilaksanakan dengan cara 

hadir namun tidak ikut terlibat dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran hanya 

untuk mengamati dan mencatat segala sesuatu yang terjadi pada pelaksanaan 

pembelajaran ABK di SDN Jatimulyo 1 Malang. Jenis penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab permasalahan 

yang ada pada kondisi lapang. Pelaksanaan penelitian deskriptif untuk mencari tahu 

dan mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan, kendala 

serta upaya untuk mengatasi kendala pada proses pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di SDN Jatimulyo 1 Malang. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti sebagai pengumpul data utama yang artinya penelitian tidak dapat 

diwakilkan. Kehadiran peneliti di lapangan mutlak diperlukan dan diketahui 

statusnya oleh sekolah sebagai peneliti. Peneliti melakukan pengamatan dan 

menyampaikan informasi yang didapatkan tanpa mengubah atau mempengaruhi 

subjek penelitian. 
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C.     Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di SDN Jatimulyo 1 Malang yang beralamat di Jl. 

Pisang Kipas No.36 Jatimulyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Pemilihan 

sekolah tersebut sebagai tempat penelitian yaitu karena SDN Jatimulyo 1 Malang 

merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di kota Malang. Pelaksanakan 

penelitian pada semester genap tanggal 12 Februari sampai dengan 21 Februari 

2018 tahun ajaran 2017/2018. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini mendeskripsikan tentang cara mendapatkan 

data yang meliputi jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber data dan 

teknik penjaringan data yang dikumpulkan. 

1. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk memberikan 

informasi mengenai sasaran yang akan diteliti. Data yang dibutuhkan pada 

penelitian ini ada 2, yaitu data primer dan sekunder. Berikut penjelasan dari data 

yang dibutuhkan peneliti : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung. Pada 

penelitian ini, data primer diperoleh dari observasi dan wawancara. Data yang 

diperoleh dari observasi yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran. Kegiatan yang 

dilakukan mencakup kegiatan pelaksanaan pembelajaran siswa ABK di kelas 

khusus, media pembelajaran yang digunakan, strategi, metode, evaluasi 

pembelajaran yang digunakan. Sedangkan data yang diperoleh dari wawancara 

adalah tentang standar kurikulum yang digunakan untuk siswa ABK, 
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pengelompokan siswa ABK dan juga rencana pelaksanaan pembelajaran untuk 

siswa ABK. Peneliti juga memperoleh data dari wawancara berkenaan dengan 

kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pembelajaran, serta solusi atau upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut. 

b. Data Sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti tanpa melihat dan merasakan 

secara langsung. Data yang dimaksudkan adalah dokumentasi. Dokumentasi berupa 

standar kurikulum yang digunakan, pengelompokan siswa ABK yang memuat data 

siswa ABK yang diterima, identifikasi dan assesmen untuk pemetaan siswa ABK, 

rencana pelaksanaan pembelajaran yang memuat kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran siswa ABK, media pembelajaran yang digunakan dan strategi, 

metode, evaluasi pembelajaran yang digunakan. 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu guru pembimbing khusus, guru shadow 

dan siswa ABK. Guru pembimbing khusus dan guru shadow sebagai sumber data 

kegiatan wawancara terkait pelaksanaan pembelajaran ABK, kendala dan solusi 

yang diberikan pada kegiatan pembelajaran. Siswa ABK sebagai sumber data 

pelaksanaan observasi saat pelaksanaan pembelajaran di kelas khusus. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data bisa dilakukan dengan berbagai cara. Namun 

terkait dengan penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh 

data mengenai pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Pelaksanaan 

pembelajaran yang diobservasi meliputi kegiatan pelaksanaan pembelajaran siswa 
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ABK, media pembelajaran yang digunakan dan strategi, metode, evaluasi 

pembelajaran yang digunakan. Wawancara dilakukan kepada kepala sekolah, GPK 

dan guru shadow. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, kendala yang dihadapi pada 

saat pelaksanaan budaya mutu serta upaya yang diberikan. Dokumentasi dilakukan 

untuk mendokumentasikan serta memperoleh dokumen - dokumen terkait 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini ada tiga yaitu panduan observasi, dan lembar wawancara. 

1. Panduan observasi  

Panduan observasi digunakan untuk memperoleh data di lapangan yang 

terdiri dari pelaksanaan pembelajaran ABK aspek yang diamati berupa standar 

kurikulum yang digunakan untuk siswa ABK, program pembelajaran individual, 

media pembelajaran yang digunakan, kendala dan solusi yang dilakukan untuk 

mengatasi kendala tersebut. Panduan observasi ini berkaitan dengan data dari 

panduan dokumen yang telah dikumpulkan. 

2. Lembar wawancara  

Lembar wawancara berupa daftar pertanyaan yang sesuai dengan rumusan 

masalah. Wawancara dilakukan setelah melaksanakan observasi menggunakan 

panduan observasi. Lembar wawancara berisi pertanyaan – pertanyaan yang 

diajukan kepada GPK dan guru shadow. Pertanyaan yang diajukan mengenai 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 
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G. Prosedur Penelitian 

Penelitian ini akan terdiri dari lima tahapan, yaitu studi pendahuluan, tahap 

pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data dan tahap penyusunan laporan 

peneliti. Adapun langkah-langkah dari setiap tahapan tersebut, adalah : 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal dan pengurusan 

ijin penelitian. Studi pendahuluan ini pemahaman awal peneliti terhadap fokus dan 

obyek penelitian untuk menentukan cara masuk yang tepat ke obyek dan 

mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pra Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan sebelum peneliti terjun ke 

lapangan seperti penyusunan proposal penelitian termasuk pengurusan ijin 

penelitian dan persiapan pelaksanaan penelitian di SDN Jatimulyo 1 Malang.  

3. Tahap Lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah pengumpulan data yang 

diperlukan. Proses pengumpulan data tersebut dilakukan dengan kegiatan 

observasi. Observasi dilakukan dengan cara mengisi lembar observasi dan 

mendokumentasi data berupa gambar dan video kegiatan pembelajaran ABK di 

kelas khusus. Kegiatan berikutnya yaitu wawancara pada GPK dan kepala sekolah. 

Kegiatan - kegiatan tersebut di dokumentasikan dalam sebuah video. 

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti membaca, menelaah, menafsirkan, mengklasifikasikan 

serta menginterpretasi data mengenai pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN 

Jatimulyo 1 Malang yang diperoleh untuk mengambil kesimpulan.  
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5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian yang hasilnya berupa laporan 

penelitian. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data terdiri atas 3 tahap kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data, 

penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di 

kelas khusus SDN Jatimulyo 1 Malang jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mengenai pelaksanaan 

pembelajaran ABK di SDN Jatimulyo 1 Malang dan membuang hal-hal yang tidak 

diperlukan.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian ini dalam bentuk uraian singkat. Uraian singkat 

berisi tentang pelaksanaan pembelajaran ABK, kendala serta upaya yang dilakukan 

dalam mengatasi kendala di SDN Jatimulyo 1 Malang. Melalui penyajian tersebut, 

penelitian pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Jatimulyo 1 Malang ini akan 

semakin mudah untuk dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan awal yang dilakukan masih bersifat sementara, dan dapat 

berubah bila tidak ditemukan bukti - bukti yang kuat dan mendukung atau adanya 

tambahan informasi pada tahap pengumpulan data di SDN Jatimulyo 1 Malang 

berikutnya. 
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I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan triangulasi teknik. 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan 

cara mengecek perolehan data melalui beberapa sumber. Pada pengumpulan data 

dengan teknik wawancara, sumber data yang dibutuhkan adalah kepala sekolah, 

GPK, guru shadow. Wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran ABK diberikan 

kepada kepala sekolah, GPK dan guru shadow. Data diperoleh dari berbagai sumber 

tersebut dianalisis menggunakan triangulasi sumber untuk mengkroscek data yang 

diperoleh. 

2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan menguji keabsahan data melalui sumber 

yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama yaitu 

kepala sekolah, GPK dan guru shadow. Teknik yang dilakukan adalah teknik 

dokumen, wawancara, dan observasi. Pada kepala sekolah dilakukan teknik 

wawancara, sedangkan pada GPK dilaksanakan teknik wawancara dan observasi. 

Data yang diperoleh menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut 

ditriangulasi teknik. 

 


