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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  artinya  data 

yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berasal dari wawancara, 

observasi,  catatan  lapang  dan  dokumentasi  pribadi.  Jenis penelitian  ini adalah  

penelitian  deskriptif  yang  didalamnya  berupa  kata-kata  tertulis  atau perilaku 

seseorang yang dapat diamati. Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian  

yang  menghasilkan  data  deskriptif  berupa  kata-kata  tertulis  atau lisan  

(menurut Lexy, 2013: 2). 

Pendekatan penelitian  ini  menggunakan  pendekatan  kualitatif  yang  

artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka, melainkan berasal dari 

wawancara, observasi,  catatan  lapang  dan  dokumentasi  pribadi.  Jenis 

penelitian  ini adalah  penelitian  deskriptif  yang  didalamnya  berupa  kata-kata  

tertulis  atau  perilaku seseorang yang dapat diamati. Penelitian  ini  dilakukan  

untuk  mendeskripsikan  fakta  yang  terjadi dilapangan  yang  sesuai  dengan  

keadaan  sebenarnya  di  SDN  Tlekung 02 Batu yang  berkaitan  dengan respon  

dan interaksi sosial siswa slow  learner terhadap  proses pembelajaran di kelas IV. 

Pendekatan ini memudahkan peneliti untuk mengamati tingkahlaku siswa slow 

learner saat proses pembelajaran dikelas dan interksi sosial terhadap teman 

sebayannya saat didalam kelas dan diluar kelas serta melihat tingkah siswa 

terhadap guru kelas dan guru pembimbing khusus GPK.
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B. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Kehadiran penelitian kualitatif peran peneliti sangat penting. Peneliti disini 

menentukan  rancangan  yang  ada  didalam  penelitian.  Saya sebagai peneliti 

yaitu mengumpulkan data dari sekolah tentang anak ABK slow learner .Oleh 

karena  itu,  peneliti  sendiri  yang  terjun  kelapangan  untuk  melakukan 

penelitian dan bertanya langsung kepada guru pendamping khusus (GPK) dan 

bertanya-tanya tentang anak slow learner tentang respon siswanya saat 

pembelajaran di kelas serta interaksi sosialnya anak slow learner terhadap teman 

sebayanya. Serta kehadiran peneliti sangatlah penting karena peneliti bisa 

langsung mengamati tingkah laku siswa slow learner dari proses pembelajaran 

sampai dengan tingkah laku siswa terhadap teman sebayannya dan orang-orang 

terdekat termasuk guru kelas dan guru pendamping khusus serta tingkah laku 

siswa slow learner terhadap orang tua. 

 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat atau waktu pelaksanaan 

penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SDN Tlekung 02 Batu yang berlokasi di Jalan 

Raya Tlekung No.15 Kecamatan Junrejo Kota Batu. SDN Tlekung 02 Batu 

merupakan salah satu sekolah dasar di kota batu yang ditunjuk untuk 

menyelenggarakan pendidikan inklusi. 
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2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada semester ganjil, yaitu pada observasi awal 

tanggal 20 Oktober 2017 untuk meminta izin kesekolah serta melihat kondisi 

siswa dan bertanya-tanya mengenai anak slow learner serta tanggal 9 

November 2017 kembali kesekolahan lagi untuk menyerahkan surat observasi 

dari kampus dan melihat perkembangan anak slow learner saat pembelajaran 

dikelas dan interaksi sosial anak slow learner terhadap teman sebayanya, dan 

peneliti melihat langsung tingkahlaku siswa saat pembelajaran dikelas penetiti 

ikut terjun langsung kedalam kelas dan melihat proses pembelajaran dari apel 

pagi sampai istirahat. Peneliti  melakukan penelitian lagi Tanggal 02 Februari 

2018 Sampai 20 Februari 2018 dan melihat perkembangan anak slow learner 

tersebut dari segi pembelajaran dan interaksi terhadap teman sebayanya. 

 

D. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru kelas 4 siswa kelas 4 di SDN 

Tlekung 02 Batu yang berjumlah 35 siswa khususnya siswa slow learner 2 dan 

anak tunagrahita 1 anak peneliti hanya berfokus kepada anak slow learner. 

Peneliti melihat proses pembelajaran dikelas dan interaksi sosial siswa slow 

learner dengan teman sebaya. 

 

E. Data dan Sumber Data 

Data dan sumber data dalam penelitian ini adalah sasaran yang akan diteliti 

dalam pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan di SDN Tlekung 02 Batu. 
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1. Data 

Data merupakan semua informasi atau catatan atas kumpulan fakta yang 

digunakan dalam proses penelitian yang berupa angka atau kata-kata. Data 

tersebut diperoleh dari awal penelitian sampai dengan akir penelitian, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan bahwa data dalam penelitian ini berupa catatan 

peneliti yang berupa fakta yang didapat oleh peneliti dari pihak sekolah serta 

wawancara terhadap guru pembimbing khusus (GPK) , guru kelas 4 serta 

kepala sekolah yang telah menggambarkan kondisi SDN Tlekung 02 Batu. 

 

2. Sumber Data 

a. Sumber Data Primer  

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh dari 

sumber  data  itu  sendiri yaitu  melalui  observasi, wawancara.  Dalam  hal  

ini, peneliti  melakukan  observasi  langsung  proses  pembelajaran  yang  ada  

di kelas 4, sedangkan wawancara dilakukan peneliti dengan orang-orang yang 

terlibat  dalam  penelitian,  yaitu  wawancara  secara  langsung  dengan  guru 

kelas, guru pembimbing khusus dan kepala sekolah SDN Tlekung 02 Batu. 

b. Sumber Data Sekunder  

Sumber  data  sekunder merupakan  sumber  data yang dibutuhkan  

peneliti  adalah  pendukung  dari  data  primer  yaitu  berupa dokumentasi,  

jumlah  siswa slow  learner yang  ada  di  kelas  4 berjumlah 2 siswa slow 

learner dan 1 siswa tunagrahita,  data  yang diperoleh  dari  sekolah  berupa  

observasi siswa kepada siswa slow learner saat pembelajaran didalam kelas, 

serta tigkah laku siswa dengan teman sebayanya saat dikelas. Peneliti juga 
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mendokumentasikan yang berupa foto-foto kegiatan siswa saat istirahat dan 

proses pembelajaran kelas 4 serta melihat respon anak slow learner saat 

pembelajaran serta melihat cara anak slow learner berinteraksi dengan teman 

sebaya saat didalam kelas serta diluar kelas contohnnya saat olahraga 

dilapangan. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi  adalah  pengumpulan  data  yang  dilakukan  dengan  cara 

melalukan  pengamatan  terhadap  subyek  penelitian yaitu anak slow 

learner. Penelitian  ini  menggunakan  teknik  observasi  partisipatif,  

karena peneliti  terlibat  aktif  di  dalamnya yaitu mendampingi siswa slow 

learner dan ikut terlibat menjadi guru pendamping khusus dan membantu 

proses pembelajaran dan melihat respon pembelajaran anak slow learner 

serta melihat interaksi sosial anak slow learner terhadap teman sebayanya. 

Peneliti mengamati proses pembelajaran  yang  ada  di  kelas  4  mulai  

dari  awal  pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah  percakapan  dengan  maksud  tertentu.  Percakapan 

itu  dilakukan  oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  yang  mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban (Lexy, 

2014:186). 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan 

itu dilakukan oleh  dua  pihak,  yaitu  pewawancara  yang mengajukan 
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pertanyaan dan yang diwawancarai yang harus memberikan jawaban. 

Dalam penelitian  ini,  peneliti  akan  mewawancarai  kepada  pihak 

sekolah seperti kepala sekolah, guru kelas 4, dan guru pembimbing khusus 

(GPK). Peneliti menggunakan  teknik  wawancara bebas dan menayakan 

tentang anak slow learner saat proses pembelajaran serta interaksi sosial 

anak slow learner dengan teman sebayanya,  sebab  wawancara  dilakukan  

secara bebas  namun  sudah  terstruktur  pertanyaan yang  telah  disiapkan.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto diambil selama proses pembelajaran kelas 

4, didalamnya  mencakup  foto-foto  siswa  dalam  mengikuti  kegiatan  

proses pembelajaran  berlangsung.  Dokumentasi  ini  untuk melengkapi 

data Selain  itu, data  atau  informasi  yang  dikumpulkan  dari  bahan-

bahan dokumentasi yang ada dilapangan dapat dijadikan bahan dalam 

pengecekan keabsahan data yang ada dilapangan dan melihat proses 

perkembangan anak slow learner dalam pembelajaran dikelas dan melihat 

interaksi siswa slow learner dengan teman sebayanya. 

4. Angket Tentang Respon dan Interaksi Sosial 

Angket tentang respon dan interaksi sosial ini memudahkan peneliti 

untuk melihat respon dan interaksi anak slow learner angket tersebut 

akandiberikan kepada guru pendamping kelas dan guru pendamping 

khusus untuk melihat perkembangan anak slow learner tersebut dalam 

berinteraksi dengan teman sebayanya itu bagaimana dan melihat 

bagaimana respon saat pembelajaran dikelas apakah anak slow learner 

tersebut memperhatian saat pembelajaran apakah tidak memperhatikan. 
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G. Instrumen Penelitian 

Menurut  Sugiyono  (2011:  222)  dalam  penelitian  kualitatif,  yang  

menjadi instrument  atau  alat  penelitian  adalah  peneliti  itu  sendiri.  Peneliti  

kualitatif sebagai human  instrument,  berfungsi  melakukan  pengumpulan  data,  

menilai kualitas  data,  analisis  data,  menafsirkan  data,  dan  membuat  

kesimpulan  atas penemuannya. Peneliti  mengembangkan  beberapa  instrumen  

seperti  pedoman observasi  dan    pedoman wawancara  untuk  menjalankan  

fungsinya  sebagai instrumen utama penelitian kualitatif. 

1. Pedoman Observasi  

Pedoman  observasi  digunakan untuk  mendapatkan  informasi  tentang tiga  

komponen  pelaksanaan  pembelajaran  anak  lamban  belajar,  dengan masing-

masing aspeknya, yaitu sebagai berikut.  

a. Perencanaan  pembelajaran,  meliputi  bagaiamana  guru  melakukan analisis  

karakter  siswa  lamban  belajar  dan  persiapan  komponen pembelajaran. 

b. Pelaksanaan  pembelajaran,  meliputi  bagaimana  guru  melakukan kegiatan 

awal, inti, dan akhir pembelajaran siswa lamban belajar.  

c. Evaluasi  dan  tindak  lanjut,  meliputi  bagaimana  penilaian,  program khusus 

dan komunikasi individual untuk siswa lamban belajar. 

Tabel 1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi 

Indikator Sub Indikator Nomer Item 

Perencanaan Analisis respon siswa slow learner 

saat pembelajaran 

1-2 

Komponen pembelajaran siswa slow 

learner 

3-11 

Analisis interaksi siswa slow learner 

dengan teman sebayannya saat 

didalam kelas dan diluar kelas 

12-14 

Pelaksanaan  Pembukaan 15-20 

Inti pembelajaran 21-23 

Penutup dan kesimpulan 24 

Evaluasi dan tindak lajut siswa Evaluasi penilaian 25-27 
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slow learner saat 

pembelajaran didalam kelas 

Program khusus 28-30 

Komunikasi individual 31-34 

 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman  wawancara  menjadi  panduan  peneliti  selama  proses wawancara  

yang  dilakukan  terhadap  narasumber. Narasumber dalam penelitian ini meliputi 

guru kelas IV, guru pendamping khusus GPK, kepala sekolah, dan dua siswa 

lamban belajar kelas IV. 

Tabel 2 Kisi-Kisi Pedoman Wawancara 

Indikator Sub Indikator Nomer Item 

Guru Kelas Guru GPK Siswa Slow 

Learner 

Kepala 

Sekolah 

Perencanaan Analisis 

karakteristik 

siswa slow 

learner saat 

proses 

pembelajaran 

didalam kelas. 

1-2 1-2 1  

Komponen 

pembelajaran 

siswa slow 

learner 

 

3-11    

Pelaksanaan  Pembukaan 

pembelajaran 

12-14  2-4  

Inti 

pembelajaran 

15-18  5-6  

Penutup  19-21 3-6 7-8 1 

Evaluasi dan 

tindak lanjut 

siswa slow 

learner 

Evaluasi atau 

penilaian siswa 

slow learner 

saat 

pembelajaran 

25 7  2 

Program 

khusus untuk 

siswa slow 

learner 

 

23-24 8 9 3 

Komunikasi 

siswa saat 

berinteraksi 

dengan teman 

sebaya. 

26-27 9 10-12 4 
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H. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah-langkah pokok penelitian yaitu 

langkah pra penelitian, langkah pelaksanaan penelitian, dan langkah penyusunan 

laporan dan langkah menganalisis respond an interaksi sosial anak slow learner 

yang terdapat di SDN Tlekung 02 Batu. 

1.  Tahap Pra Penelitian/Perencanaan  

Tahap awal yang dilakukan peneliti tentunya adalah tahap persiapan meliputi:  

a. Menyusun rencana penelitian  

b. Menentukan lokasi penelitian  

c. Mengurus perizinan  

d. Studi pendahuluan  

e. Menyusun proposal  

f. Menentukan waktu penelitian  

g. Menyiapkan instrumen penelitian  

h. Menyiapkan alat dokumentasi  

2.  Tahap Kerja Lapang/Pelaksanaan  

a. Melaksanakan observasi awal secara langsung  di  kelas  dan mengumpulkan  

data  yang  dibutuhkan  peneiliti.  Peneliti  melakukan pengamatan  terhadap  

guru  dan  siswa slow  learner  selama  proses pembelajaran  berlangsung.  

Peneliti  juga  melakukan  dokumentasi gambar  untuk  mengetahui  respon  

siswa slow  learner terhadap proses pembelajaran serta peneliti melihat 

interaksi sosial anak slow learner dengan teman sebayanya serta interaksi 

sosial dengan guru kelasnya. 
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b. Melaksanakan wawancara langsung dengan guru kelas  4,  guru pembimbing  

khusus  mengenai  respon  siswa slow  learner  terhadap pembelajaran,  

sumber  belajar  siswa,  metode  dan  media  yang digunakan.  Selain  

dengan  guru,  peneliti  juga  melakukan  wawancara dengan  siswa slow  

learner  mengenai  proses  pembelajaran  yang berlangsung  hari  ini.  

Peneliti juga  mendokumentasikan  saat wawancara  dengan  guru  kelas,  

guru  pembimbing  khusus,  kepala sekolah.  

3.  Tahap Akhir  

Pada  tahap  akhir  penelitian ini  yaitu  mengolah  dan  menganalisis semua  

data yang sudah diperoleh  melalui  observasi,  wawancara  dan  juga dokumentasi  

kemudian  disesuaikan  dengan  tujuan  analisis  yang  ingin dicapai  dengan cara 

dianalisis deskriptif kualitatif.  

4.  Penyusunan Laporan  

Langkah awal peneliti terlebih dahulu menyusun laporan penelitian dengan  

data  yang  telah  diperoleh,  kemudian  data  yang  telah  diperoleh disajikan 

dalam bentuk deskriptif, dan setelah data disajikan peneliti dapat menarik 

kesimpulan dengan baik melalui penelitian yang dilakukan. 

I. Uji Validasi Data 

Uji  validitas  data  adalah  proses  pengujian  data  yang  dilakukan sesuai  

dengan  prosedur  yang  telah  ditentukan  sebagai  seleksi  akhir  dalam 

menghasilkan  temuan  baru.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan 

beberapa  macam prosedur    pengujian  kredibilitas  data  yang  tertuang  dalam 

Sugiono (2014), diantaranya:  
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1. Triangulasi Data  

Peneliti  juga  menggunakan  teknik  triangulasi  untuk  mencari  titik  

tengah informasi  data  dengan  cara  mengecek  data  yang  diperoleh  dari  

beberapa sumber.  Dalam  penelitian  ini,  peneliti melakukan  pemilahan  data  

yang sama  yang  kemudian  dianalisis  kesesuaian  datanya  untuk  mencari  data 

yang  berkesinambungan,  sehingga  data  yang  dihasilkan  dapat  dikatakan 

valid.  

2. Analisis kasus negatif  

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  mencari  data  yang  berbeda  atau  bahkan 

bertentangan  dengan  data  lain  yang  ditemukan.  Bila  tidak  ada  lagi  yang 

berbeda  atau  bertentangan,  berarti  data  yang  ditemukan  sudah  dapat 

dipercaya.  

3. Menggunakan bahan referensi  

Bahan referensi adalah pendukung pembuktian data yang telah ditemukan, 

bahan  yang  dimaksud  dalam  penelitian  ini  dapat  berupa  alat  perekam suara, 

kamera, dan lainnya yang digunakan oleh peneliti. 

 

J. Teknik Analisis Data 

Analisis  data  dalam  penelitian  ini  dilakukan  pada  saat pengumpulan  

data  berlangsung  dan setelah  selesai  pengumpulan  data. Data tersebut akan 

dianalisis oleh peneliti secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode penelitian 

yang bersifat menggambarkan kenyataan atau fakta sesuai dengan  data  yang  

diperoleh  dengan  tujuan  untuk  mengetahui  respon  siswa Slow Learner  pada  
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proses  pembelajaran  di  kelas  4 dan interaksi sosial anak slow learner terhadap 

teman sebayanya dikelas 4 SDN Tlekung 02 Batu. (Sumber: Micheal Hubbermen) 

 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah hasil dari 

penelitian  yaitu  data  hasil  wawancara kepada guru kelas dan guru 

pembimbing khusus (GPK) wawancara tersebut akan dilakukan dua kali 

wawancara diawal dan diakir saat penelitian,  observasi  dan  juga  

dokumentasi ini akan diambil saat pembelajaran dikelas dan saat siswa slow 

learner berinteraksi kepada teman sebayanya atau dengan guru kelas. 

Misalnya data hasil wawancara dengan guru kelas 4 dan dengan guru 

pembimbing khusus (GPK) tentang pembelajaran siswanya saat dikelas serta 

wawancara tentang interaksi dengan teman sebayanya itu bagaimana serta 

menayakan tentang sumber belajar yang digunakan khusus untuk mengajarkan 

siswa ABK slow learner, metode  dan  media  yang  digunakan,  serta  

hambatan  pada  saat  proses pembelajaran anak ABK slow learner mengalami 

kesulitan saat pembelajaran serta daya ingat yag kurang, bagaimana solusi 

guru kelas agar siswa slow learner faham dan tidak lupa dengan materi yang 
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dijelaskan . Serta kendala apa saja yang dihadapi saat pembelajaran dikelas 

khususnya anak ABK slow learner. 

2. Reduksi Data 

Pada  tahap  reduksi  data  peneliti  melakukan  pengolahan  dan 

penyederhanaan  terhadap  data  yang  telah  diperoleh  mulai  dari observasi 

awal dan observasi akhir pengumpulan  data  sampai  penyusunan  laporan  

penelitian.  Kegiatan  ini dimaksudkan  untuk  mendapatkan  informasi  yang  

jelas  sehingga memungkinkan  peneliti  untuk  menarik  kesimpulan  ataupun  

verifikasi saat pembelajaran dikelas untuk memudahkan siswa ABK slow 

learner saat pembelajaran serta melihat interksi sosial anak ABK slow learner 

didalam kelas khususnya saat berinterksi bersama teman sebayanya.  

3. Paparan Data atau Penyajian Data 

Setelah  data  disederhanakan  selanjutnya  data  tersebut  akan disajikan  

dengan  cara  mendeskripsikan dengan jelas tentang bagaimana respon saat 

pembelajaran di dalam kelas dan interksi sosial terhadap teman sebayanya 

khususnya untuk anak ABK slow learner.  Untuk memudahkan peneliti untuk 

menarik kesimpulan tentang anak ABK slow learner saat proses pembelajaran 

serta interksi dengan teman sebayanya dan interaksi dengan guru kelas serguru 

pembimbing khusus (GPK).  

4. Kesimpulan  

Kesimpulan dari teknik analisis data ialah pneliti pengambil dari pengumpulan 

data pengempulan data-data mentah dari hasil dari penelitian  yaitu  data  hasil  

wawancara kepada guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK) 

wawancara tersebut akan dilakukan dua kali wawancara diawal dan diakir saat 
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penelitian,  observasi  dan  juga  dokumentasi ini akan diambil saat 

pembelajaran dikelas dan saat siswa slow learner berinteraksi kepada teman 

sebayanya atau dengan guru kelas. Dan dari reduksi data peneliti melakukan 

pengolahan dan penyederhanaan terhadap data yang telah didapatkan dari 

hasil observasi awal dan akan dilanjutkan dengan observasi akir. Serta 

paparan data atau penyajian data yang akan disederhanakan dengan cara 

mendiskrpsikan dengan jelas tentang bagaimana respon dan interaksi siswa 

slow learner. 

Kisi-kisi tentang analisis respon dan interaksi sosial anak berkebutuhan khusus (ABK) slow 

learner terhadap proses pembelajaran dan interaksi sosial dengan teman sebaya  

No

. 

Analisis respon saat 

pembelajaran didalam kelas 

Analisis interaksi sosial 

dengan teman sebaya 

Abk slow laerner 

1. Analisis proses pembelajaran

anak slow learner saat

pembelajaran dikelas anak

slow learner sering tidak

memperha-tikan guru kelas

dan memilih untuk tidur

dibangku dan bermain sendiri.

Analisis interaksi sosial anak 

slow learner terhadap teman 

sebanyanya kurang begitu baik 

dan bila ada temannya 

mengolok-oleh dengan sebut-

an ‘anak bodoh’ anak slow 

learner selalu diam dan tidak 

mau membalas ejekan 

temannya. 

Anak abk slow learner di SDN 

Tlekung 02 Batu ini masih 

membutuhkan bimbingan khusus 

soal pembelajaran anak slow 

learner lemah dalam pembelajaran 

matematika dan guru pembimbing 

khususnya selalu mendampingi 

dan memberikan arahan tentang 

pembelajaran yang belum 

dipahami. 

2. Respon siswa slow learner

saat diterangkan oleh guru

kelas tentang pembelajaran

matema-tika siswa slow

learner lebih memilih untuk

meninggalkan ruang kelas.

Interaksi sosial anak slow 

laearner dengan teman 

sebayanya kurang begitu baik 

apalagi dengan guru kelas 

selalu mencari perhatian lebih 

saat olahraga diluar kelas. 

Anak abk slow learner di SDN 

Tlekung 02 Batu ini masih sangat 

membutuhkan bimbin-gan khusus, 

apalagi tentang pelajaran 

matematika anak slow learner lebih 

cederung tidak memperhatikan saat 

dijelaskan oleh guru kelas. 


