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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk 

mengetahui secara mendalam dan lebih detail tentang objek yang diteliti. 

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneiti pada kondisi obyek yang alamiah, 

(sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci, 

pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi (Sugiyono, 2010: 15). Jadi pendekatan kualitatif merupakan 

kebalikan dari pendekatan eksperimen, dengan peneliti sebagai kunci utama.  

Dari judul penelitian dan objek penelitian, penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian fenomenologi atau naturalistic. Menurut Mukhtar (2013:37) 

penelitian naturalistik ini adalah penelitian deskriptif yang mengungkap 

realitas secara alamiah apa adanya, sekalipun demikian dia tetap saja 

memberikan makna dibalik peristiwa alamiah yang ditunjukkan subyek. 

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif adalah peneliti ingin menggali 

data tentang pelaksanan pembelajaran dengan menggunakan sistim pendidikan 

inklusif di Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede Malang secara deskriptif. 
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B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif, peneliti merupakan kunci utama dalam 

pendekatan penelitian ini. Peneliti bertindak sebagai human instrument dan 

dengan teknik pengumpulan data participant observation (operasi berperan 

serta) dan in depth interview (wawancara mendalam), maka peneliti harus 

melakukan tatap muka secara langsung. Dengan demikian, peneliti kualitatif 

harus mengenal betul orang yang menjadi informan. Kehadiran peneliti juga 

harus bersifat eksplisit, dan peneliti hanya sebagai pengamat partisipan saja.  

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Sekolah Dasar Negeri Ketawanggede 

Malang. Tepatnya berada di Jalan  Kerto Leksono Nomor 93, Kelurahan 

Ketawanggede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Alasan memilih SD 

Ketawanggede adalah karena di SD tersebut sudah menerapkan pendidikan 

inklusif, serta secara geografis SD tersebut dekat dengan domisili peneliti. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 8-24 Agustus 2017. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, data dan sumber data yang diambil adalah sebagai 

berikut: 

1. Kebijakan penerapan pendidikan inklusif yang bersumber dari Kepala 

SDN Ketawanggede Malang dan dokumen terkait, 

2. Proses pelaksanaan pembelajaran yang bersumber dari Guru kelas dan 

Guru Shadow/GPK kelas 2 A SDN Ketawanggede Malang, 
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3. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan pembelajaran 

inklusif yang bersumber dari Guru Kelas dan GPK/Shadow kelas 2 A 

SDN Ketawanggede Malang, dan 

4. Upaya-upaya dalam mengatasi masalah pelaksanaan pembelajaran 

inklusif di kelas 2 A yang bersumber dari Guru Kelas maupun 

GPK/Shadow kelas 2 A SDN Ketawanggede 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam prosedur penelitian ini, dilakukan dengan teknik pengumpulan 

data sebagai bahan acuan penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang peling utama dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian 

adalah untuk mendapatkan data. Adapun beberapa teknik pengumpulan data 

kualitatif sebagai berikut: 

1. Teknik Observasi 

Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti dalam melihat 

situasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan oleh peneiti meliputi pengamatan 

pelaksanaan pendidikan inklusif di SDN Ketawanggede Malang beserta faktor 

pendukung dan pemnghambatnya dan juga upaya untuk mengatasi hambatan 

tersebut di kelas II A SDN Ketawanggede Malang. Teknik observasi yang 

digunakan yaitu teknik observasi terus terang atau tersamar. Dalam hal ini, 

peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada 

sumber data, bahwa ia akan melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti 

mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas si peneliti. Tetapi dalam 

suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi, hal ini 
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untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih 

dirahasiakan. Kemungkinan kalau si peneliti menyatakan terus terang maka 

peneliti tidak akan diijinkan untuk melakukan penenlitian. 

2. Teknik Wawancara 

Wawancara merupakan alat rechecking atau pembuktian terhadap 

informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara mendalam (in-depth interview) yaitu proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di 

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan social yang relatif 

lama (Sutopo 2006: 72). Jenis wawancara yanh digunakan peneliti adalah bebas 

terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview terpimpin. Dalam 

penelitian ini, proses wawancara yang digunakan yaitu wawancara terpimpin 

dengan skrip atau daftar pertanyaan yang menjadi panduan atau alur wawancara 

kepada Kepala Sekolah SDN Ketawanggede, Guru Kelas dan GPK/Shadow kelas 

2 A SDN Ketawanggede. Beberapa hal yang perlu diperhatikan seorang peneliti 

saat mewawancarai responden adalah intonasi suara, kecepatan berbicara, 

sensitifitas pertanyaan, kontak mata, dan kepekaan nonverbal. Beberapa tips saat 

melakukan wawancara adalah mulai dengan pertanyaan mudah, mulai dengan 

informasi fakta, hindari pertanyaan multiple, jangan menanyakan pertanyaan 

pribadi sebelum building raport, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi, berikan 

kesan positif, dan kontrol emosi negatif. 
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3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen-

dokumen yang dianggap penting bagi penelitian. Dokumentasi adalah catatan-

catatan administrasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian yang 

dilakukan, yang berupa surat keputusan, foto, rpp, data siswa, nilai rapor 

siswa dan lain sebagainya. Alasan peneliti menggunakan metode dokumentasi 

adalah untuk memeriksa dokumen sekolah, seperti program sekolah inklusi 

maupun kurikulum, data siswa inklusi, notulensi rapat berkaitan dengan 

program inklusi, maupun surat-surat mengenai kebijakan penerapan sekolah 

inklusi. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Alat pengumpul data atau instrumen utama dalam penelitian kualitatif 

adalah peneliti sendiri, selanjutnya akan dikembangkan instrumen penelitian 

untuk menghasilkan data yang jelas, bermakna dan mendalam. Menurut 

Sugiyono (2014) peneliti kualitatif harus peka dan dapat bereaksi terhadap 

segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakan bermakna tidaknya 

dalam penelitian, dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan dan 

dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus, tiap situasi adalah 

keseluruhan, tidak ada instrumen tes atau angket yang dapat menangkap 

keseluruhan situasi kecuali manusia, diperlukan memahami, merasakan dan 

menyelami situasi dan kondisi, dapat segera menganalisis dan memunculkan 

hipotesis awal untuk menentukan arah penelitian kemudian mengetes 

hipotesis tersebut, serta dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data dan 
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menggunakan segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, 

perubahan, perbaikan maupun pengelakan. Dengan demikian, instrument 

penelitian di sini adalah peneliti yang meneliti pelaksanaan pendidikan 

inklusif di SDN Ketawanggede Malang beserta faktor pendukung dan 

pemnghambatnya dan juga upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.  

Berikut beberapa bentuk instrumen penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini, antara lain: 

a. Lembar Panduan Observasi 

Instrumen penelitian pertama yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah lember observasi, yang mana instrumen ini sebagai acuan dalam 

pengamatan saat penelitian. Adapun kisi-kisi dari lembar observasi antara 

lain: awal pembelajaran, inti pembelajaran, akhir pembelajaran, peran unsur 

pembelajaran inklusif, pembelajaran yang diberikan kepada ABK, hambatan 

dalam pembelajaran, faktor pendukung pembelajaran dan upaya mengatasi 

hambatan pembelajaran. 

b. Lembar Panduan Wawancara 

Penelitian ini juga menggunakan instrumen lembar panduan 

wawancara, hal ini berguna untuk mengecek data-data yang diperoleh dari 

temuan dilapangan dengan berbagai instrumen lain. Adapun sumber 

informasi/informan wawancara di sini adalah Kepala Sekolah, Guru Kelas 2 A 

serta Guru Shadow/GPK kelas 2 A SDN Ketawanggede Malang. 

c. Lembar Panduan Dokumentasi 

Instrumen yang paling penting lainnya adalah okumen-dokumen terkait 

dengan pembelajaran inklusif, hal ini merupakan landasan dari berbagai 
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temuan-temuan penelitian di lapangan. Tanpa adanya dokumen yang 

mendukung hasil temuan lapangan, maka hal tersebut bisa dikatakan kurang 

valid. Dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain kebijakan sekolah terkait 

pendidikan inklusif, rpp, data siswa ABK, hasil notulensi rapat dll.  

 

G. Teknik Pengolahan Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah di lapangan. Namun 

dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan lebih fokus pada saat 

selama proses di lapangan. Analisis data yang dilakukan dengan 

menggunakan model interaktif.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data interaktif Miles dan Hubberman 

 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data, peneliti melakukan proses pengumpulan 

data di kelas 2 SDN Ketawanggede Malang. Peneliti mengumpulkan berbagai 

informasi yang diperlukan dalam proses penelitian dengan menggunakan teknik 

observasi, wawancara dan dokumentasi menggunakan intrumen penelitian berupa 
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panduan wawancara, panduan observasi dan panduan dokumentasi. Data yang 

dikumpulkan berupa hasil wawancara, hasil pengamatan serta hasil dokumen 

pendukung data penelitian. 

 

2. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema 

dan polanya. Data yang direduksi yaitu berupa data hasil wawancara, hasil 

pengamatan serta hasil dokumen pendukung data penelitian. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, 

seperti komputer, notebook, dan lain sebagainya. 

 

3. Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Huberman, (Sugiyono, 2010: 341) yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat 

naratif. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman menyarankan agar 
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dalam melakukan display data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa 

grafik, matrik, dan network (jaringan kerja). 

 

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman adalah penarikan 

kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan 

yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, maupun hipotesis atau teori. 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa pihak peneliti adalah instrument 

utama dalam penelitian ini, oleh karena itu uji validitas dan releabilitas instrument 

yang seringkali digunakan adalah triangulasi. Melalui prosedur triangulasi maka 

diharapkan temuan-temuan pihak peneliti mempunyai dasar akurasi dan validitasi. 
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Adapun teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber data 

Di dalam menguji keabsahan data digunakan juga triangulasi sumber, dengan cara 

membandingkan kebenaran dan fenomena berdasarkan data yang diperoleh oleh 

pihak peneliti, baik ditilik dari dimensi waktu maupun sumber yang lainnya. 

Misalnya membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara dengan data 

yang diperoleh dengan pengamatan langsung maupun dari dokumen-dokumen 

terkait. Kualitas sumber data haruslah selalu dicermati karena akan berdampak 

pada hasil temuan penelitian.  

Di samping itu untuk menguji keabsahan (kebenaran) data yang 

dikumpulkan , peneliti juga melakukan : (a) pengecekan kebenaran informasi 

yang di tulis dalam rencana laporan penelitian kepada para informan (memberi 

check). Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan mendatangani setiap informan 

untuk memeriksa secara bersama temuan yang telah dirumuskan guna 

menyamakan persepsi terhadap temuan yang diperoleh . (b) Diskusi dengan teman 

sejawat (peer debriefing). Cara ini dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk 

mendapatkan kesamaan pendapat dan penafsiran mengenai temuan temuan yang 

diperoleh melalui penelitian ini. 


