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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti di SMP Muhammadiyah 2 Malang. Penelit ian 

ini memiliki kata kunci yaitu implementasi. Implementasi bersifat 

kualitatif deskriptif, dimana tidak bisa dilakukan pengukuran dengan 

angka-angka, akan tetapi mengkaji fenomena- fenomena yang sifatnya 

alami (natural). Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

kualitatif, yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian yang 

berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena 

orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar. 

Prosedur pendekatan kualitatif akan menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang 

dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima akal 

sehat manusia.25 

Secara khusus kurikulum 2013 belum mengatur terkait 

pembelajaran terhadap anak yang berkebutuhan khusus, sehingga perlu 

adanya informasi secara detail dan mendalam tentang implementas i 

kurikulum 2013 khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti terhadap anak berkebutuhan khusus baik 

25 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hal 2. 
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perencanaan pembelajaran, pelaksanaan maupun evaluasi. Pengkajian 

terhadap fenomena dilakukan secara mendalam dan multi sumber, agar 

dapat diperoleh informasi yang komperhensif. Untuk mendapatkan 

informasi yang komperhensif maka digunakanlah jenis penelitian studi 

kasus..Studi kasus menurut Robert k.Yin adalah suatu penelit ian 

sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan 

nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak 

dengan tegas, dan dimana multisumber bukti dimanfaatkan. 

B. Lokasi Penelitian 

       Tempat yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah SMP 

Muhammadiyah 2 Malang yang beralamat Jl. Soekarno Hatta No. A-

394, Lowokwaru, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. Alasan 

peneliti memilih sekolah tersebut adalah: 

a. SMP Muhammadiyah 2 Malang menerapkan kurikulum 2013 pada 

kelas VII, VIII dan IX.  

b. SMP Muhammadiyah 2 Malang menerima Anak Berkebutuhan 

Khusus (ABK) yang ketika proses pembelajaran disetarakan 

dengan siswa normal lainnya. 

c. Peserta didik ABK mengikuti pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam dan Budi Pekerti. 

C. Sumber Data 

Berkenaan dengan data, maka yang menjadi sumber data dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Wakil kepala kurikulum, karena wakil kepala kurikulum adalah 

pengkaji dari pelaksanaa dari kurikulum.  

b. Guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, 

karena guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

adalah pelaksana aktif dari proses pelaksanaan kurikulum 2013 

khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti 

di kelas. 

c. Siswa berkebutuhan khusus kelas VII A dan VII B, karena siswa 

berkebutuhan khusus adalah penerima aktif dari pelaksanaa 

kurikulum 2013. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah: 

a. Wawancara  

Wawancara atau interviu (interview) merupakan salah satu 

bentuk teknik pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan 

dalam pertemuan tatap muka secara individual maupun secara 

kelompok.26 Pendapat lain mengatakan bahwa wawancara atau 

interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal dengan 

percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi  yang 

diinginkan. 27 

                                                                 
26 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal 216 
27 S. Nasution,  Metode Research: Penelitian Ilmiah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), hal 

113  
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Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi informasi secara 

individual yang mewakili lembaga terhadap komponen tertentu. 

Agar hasil data yang didapatkan bisa dipertanggung jawabkan 

secara kelembagaan. 

b. Observasi  

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan pengindraan. Tujuan observasi adalah untuk 

melihat dan mencatat fenomena apa yang muncul yang 

memungkinkan terjadinya perbedaan diantara dua kelompok 

yang sedang diteliti.28 Dengan kata lain, observasi dapat 

diartikan sebagai pengamatan  dan pencatatan dengan 

sistematika fenomena- fenomena yang diselidiki.29 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah observasi 

pasif, karena peneliti terjun langsung ke lokasi penelit ian. 

Namun, peneliti dalam hal ini tidak ikut terlibat  langsung dalam 

kegiatan objek penelitian.30 

c. Studi Dokumenter 

Studi dokumenter (Ducumentary study) merupakan suatu 

teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalis is 

                                                                 
28 Sukardi, Metode Penelitian Pendidikan,  (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), hal 182. 
29 Sutrisno Hadi, Metode Research, (Yogyakarta:  Andi Ofset, 1989), hal 192. 
30 Sugiono, Op. Cit, hal 312 
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dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun 

elektronik.  

Studi dokumenter yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

studi dokumenter gambar, hal ini didasarkan atas pertimbangan 

informan yang akan diambil datanya, yakni siswa inklusi itu 

sendiri. 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur data dari 

penelitian secara sistematis. Data yang disusun secara rapi adalah 

transkip wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain yang menunjang 

data penelitian. Kegiatan analisis dilakukan dengan menelaah data, 

menata, membagi menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola dan 

dipahami, mencari pola, menentukan apa yang bermakna dan 

menentukan apa yang akan dilaporkan dalam penelitian secara tepat, 

jelas dan sistematis.31 

Proses analisis data penelitian kualitatif dilakukan seiring dengan 

proses pengumpulan data. Dengan demikian pekerjaan mengumpulkan 

data bagi peneliti ini diikuti dengan menuliskan, mengedit, 

mengklarifikasi, mereduksi, menyajikan dan menarik eksimpulan atau 

verivikasi. 

                                                                 
31Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktis, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), hal 168  
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Berikut adalah langkah- langkah dalam melakukan analisis data 

secara sistematis, yaitu: 

a. Pengumpulan data 

Data yang diperolah dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua 

bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah 

catatan alami, catatan tentang apa yang dilihat, didengar, 

disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya 

pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang 

dialami. 

Catatan reflektif adalah catatan yang berisis kesan, 

komentar, pendapat dan tafsiran peneliti tentang temuan yang 

dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data 

untuk tahap berikutnya. 

b. Reduksi data 

Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menyederhanakan, menfokuskan, mentransformas ikan 

data kasar yang diperoleh dari lapangan.32 

 Reduksi data merupakan bagian dari analisis data yang pada 

intinya mempertegas, memilah dan membuang data atau kata 

yang tidak diperlukan pada penelitian, sehingga menghasi lkan 

gambaran pengamatan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih 

                                                                 
32Sugiono, Op. Cit, hal 337  
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dan memisahkan data di lapangan yang sesuai dengan penelit ian 

agar tidak terjadi kerancuan dalam penyajian data nantinya. 

c. Penyajian data 

       Penyajian data diartikan sebagai sekumpulan informas i 

yang tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan 

melihat suatu penyajian data, pada penelitian akan diketahui apa 

yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 

pada analisis atau tindakan lain. Kemudian data yang sudah 

direduksi disajikan dalam bentuk teks naratif,, matriks dan 

gambar. Penyajian data tersebut diupayakan sistematis agar 

mudah dipahami interaksi antara bagian dalam konteks yang 

utuh dan tidak terlepas satu sama lain (tidak rancu). Dengan 

keterpaduan akan memungkinkan bagi peneliti untuk menarik 

kesimpulan.  

d. Kesimpulan  

Setelah semua langkah- langkah sudah dilalui yaitu 

pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data, maka 

langkah selanjutnya adalah menyimpulkan seluruh data 

implementasi kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam dan Budi Pekerti terhadap anak berkebutuhan 

khusus di SMP Muhammadiyah 2 Malang. 
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Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mencari 

persamaan dan keterkaitan dari data yang terkumpul. 

Kesimpulan sementara akan diproses lebih lanjut dengan cara 

verifikasi data agar data yang diperoleh menjadi lebih valid. 

A. Uji Keabsahan Hasil Penelitian 

Keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah 

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data adalah mengga li 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber 

perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, 

peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant 

observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan 

resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu 

masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang 

berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insight) 

yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran handal.33 

Dalam keabsahan data ini banyak metode yang ditawarkan 

oleh triangulasi sumber data, diantaranya adalah wawancara, 

observasi, observasi terlibat (participant observation), dokumen 

tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan 

                                                                 
33 Mudjia Raharjo,Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif, diakses pada tanggal 4 Juni 

2017 dari http:/www.mudjiaraharjo.uin-malang.ac.id/materi-ku liah/270-triangulasi-dalam-

penelitian-kualitatif.html 
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pribadi dan gambar atau foto, namun peneliti hanya menggunakan 

sebagian sumber data diantaranya wawancara, observasi, dokumen 

resmi yang berupa perencanaan pembelajaran dan gambar atau foto 

yang keduanya akan di kolaborasikan menjadi sebuah informasi yan 

lebih akurat. 


