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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis Penelitian 

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka penelititan ini 

dilaksanakan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan 

kualitatif karena ingin mengetahui secara menyeluruh mengenai kegiatan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, khususnya di kelas khusus SDN Punten 01 

Kota Batu.  

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

menggambarkan kegiatan penelitian pada obyek secara jelas dan sistematis. Data yang 

dikumpulkan lebih berupa bentuk kata-kata atau gambar dari pada angka-angka. 

Penelitian ini menjelaskan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas data 

yang diperoleh di lapangan. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, 

peneliti telah menganalisa tentang kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi, khususnya di kelas khusus SDN Punten 01 Kota Batu. 

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan peneliti terjun langsung 

ke lapangan dan sekaligus bertindak sebagai pengumpul data. Peneliti hadir sebagai 

perencana penelitian, pengumpul data utama yang mengumpulkan data baik primer 

maupun sekunder, melakukan pengamatan dan wawancara untuk memperoleh data 

langsung yang benar-benar akurat. Selain itu, peneliti juga menggunakan pedoman 

wawancara, lembar observasi dan pedomam dokumentasi. Data yang diperoleh tersebut 

dipilah dan diolah langsung oleh peneliti untuk dilaporkan melalui hasil penelitian. 
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Punten 01 Kota Batu yang beralamatkan di Jl. 

Raya Punten No. 24 Punten Bumiaji Kota Batu. Adapun yang menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan lokasi penelitian yaitu SDN Punten 01 Kota Batu sebagai SD yang telah 

menerapkan sekolah inklusi sejak tahun 2014. 

2. Waktu  

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 5 sampai dengan 9 Maret 2018.  

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan subyek dari data yang diperoleh. Sumber data inilah yang 

memberikan informasi yang diperlukan peneliti dalam penelitian. Data disini merupakan 

informasi atau keterangan yang berupa fakta berkaitan dengan kegiatan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. Sumber data 

yang digunakan  dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1. Sumber data Primer 

Sumber Data primer yaitu data yang sumber data yang diperoleh melalui hasil 

observasi dan data wawancara. Data-data tersebut diperoleh melalui observasi 

langsung terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. Selain itu, hasil wawancara diperoleh dari 

subjek penelitian, yaitu kepala sekolah, guru kelas inklusi di SDN Punten 01 Kota 

Batu.  
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2. Sumber data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan sumber yang secara tidak langsung 

diperoleh peneliti. Data yang diperoleh tidak hanya melalui guru pembimbing khusus 

melainkan data dari sekolah untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan peneliti 

sebagai pendukung dara primer, yaitu berupa: data peserta didik berkebutuhan 

khusus, asesmen siswa berkebutuhan khusus dan perencanaan pembelajaran 

individual. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Wawancara 

Wawancara ini terkait dengan berbagai topik yang menjadi pembahasan yang 

berfokus pada pelaksanaan pembelajaran di kelas inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. 

Wawancara dalam penelitian ini telah dilakukan dengan berdialog secara langsung 

dengan subjek penelitian, yaitu guru pembimbing khusus di kelas khusus SDN Punten 

01 Kota Batu yang dianggap menguasai tentang fokus penelitian. Langkah ini 

dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 KotaBatu.  

2. Observasi 

Pengumpulan data dapat diperoleh dengan suatu kegiatan observasi dengan 

mengadakan pengamatan terhadap kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. 

Observasi dalam penelitian ini telah dilakukan pada guru pembimbing khusus saat 



35 
 

melakukan aktivitas di kelas bersama peserta didik berkebutuhan khusus di kelas 

inklusi SDN Punten 01 Kota Batu.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, 

maupun elektronik. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari 

data akademik dan struktur kelas. Dokumentasi ini digunakan untuk melengkapi data 

suatu informasi yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara. 

F. Instrumen Penilaian 

Instrument sebagai alat pengumpul data, oleh karena itu harus dirancang 

sedemikian rupa sehingga menghasilkan data yang akurat instrument yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu lembar observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian 

kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

(Sugiono, 2015 : 305). 

1. Lembar Observasi 

Lembar pedoman observasi merupakan instrument yang digunakan untuk 

memperoleh data proses. Lembar ini digunakan untuk mengetahui pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. Proses 

pembelajaran ABK tersebut meliputi a) perencanaan pembelajaran ABK; b) 

pelaksanaan pembelajaran ABK; c) penilaian ABK. 
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Tabel 3.1 Lembar Observasi 

No. Indikator Deskriptor 
Keadaan 

Keterangan 
Ya Tidak 

1. Pendahuluan a. Adanya silabus dan PPI yang dibuat 

sebelum pelaksanaan pembelajaran 

   

b. Komponen PPI yang dibuat sesuai 

dengan ketentuan 

   

c. Adanya alat evaluasi yang dibuat 

sebelum pelaksanaan pembelajaran 

   

d. Alat evaluasi yang disiapkan sesuai 

dengan materi dan kondisi ABK 

   

e. Merencanakan pengelolaan kelas    

f. Merencanakan strategi pembelajaran    

g. Merencanakan prosedur pembelajaran    

h. Menyiapkan media dan sumber belajar    

2. Pelaksanaan a. Melaksanakan PPI sesuai dengan 

kebutuhan ABK 

   

b. Melakukan apersepsi     

c. Menyampaikan materi     

d. Menggunakan strategi, metode dan 

pendekatan pembelajaran dalam 

pelaksanaan pembelajaran 

   

e. Menggunakan sumber dan media 

belajar  

   

f. Membimbing dan mendampingi ABK 

dalam mengikuti pembelajaran 

   

g. Menghubungkan materi dengan 

kehidupan sehari-hari 

   

h. Memberikan latihan atau tugas dengan 

memperhatikan perbedaan individual 

   

i. Memberi penguatan kepada siswa agar 

terus terlibat secara aktif 

   

j. Menggunakan waktu pengajaran 

secara efektif sesuai dengan yang 

direncanakan. 

   

k. Mengelola ruang kelas sesuai dengan 

karakteristik siswa dan tujuan 

pembelajaran 

   

3. Penilaian a. Melakukan penilaian pada setiap 

pembelajaran 

   

b. Menggunakan berbagai teknik 

penelitian 

   

c. Memberikan remedial bagi siswa yang 

dianggap membutuhkan 
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2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara digunakan untuk menggali lebih jauh informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Adapun wawancara ini dilakukan dengan guru kelas inklusi 

SDN Punten 01 Kota Batu. Selama proses wawancara peneliti menggunakan alat 

perekam suara sebagai alat bantu agar tidak terdapat informasi yang terlewatkan dari 

narasumber. Melalui penggunaan alat bantu tersebut akan menjaga konsentrasi 

peneliti pada perihal yang ditanyakan. 

Tabel 3.2 Lembar Wawancara Kepala sekolah 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. ABK apa saja yang bisa di terima di 

SDN Punten 01 Kota Batu? 

 

2. Ada berapa ABK yang ada di SDN 

Punten 01 Kota Batu? 

 

3. Apakah ada guru pembimbing 

khusus (GPK) di SDN Punten 01 

Kota Batu? 

 

4. Bagaimana kualifikasi GPK di 

SDN Punten 01 Kota Batu? 

 

5. Apakah GPK pernah diikutsertakan 

pelatihan khusus untuk menangani 

ABK? 

 

6. Bagaimana sarana dan prasarana 

yang ada di SDN Punten 01 Kota 

Batu? 

 

7. Adakah asesmen yang digunakan 

untuk menerina ABK? 

 

8. Adakah PPI yang disusun untuk 

setiap ABK? 

 

9. Apakah GPK selalu membuat RPP 

untuk setiap pembelajaran? 

 

10. Adakah evaluasi disetiap akhir 

pembelajaran? 
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Tabel 3.3 Lembar wawancara Guru Pembimbing Khusus 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Apakah latar pendidikan ibu?  

2. Bagaimana ibu melakukan 

identifikasi untuk setiap ABK yang 

akan masuk ke SDN Punten 01 

Kota Batu? 

 

3. Bagaimana ibu melakukan asesmen 

untuk setiap ABK yang akan masuk 

ke SDN Punten 01 Kota Batu? 

 

4. Apakah ibu membuat PPI untuk 

setiap ABK yang ada di kelas ini? 

 

5. Bagaimana penyampaian materi 

untuk masing-masing ABK? 

 

6. Bagaimana penggunaan bahan ajar 

di kelas khusus ini? 

 

7. Bagaimana evaluasi pembelajaran 

yang ibu lakukan terhadap ABK? 

 

8. Apakah faktor penghambat dalam 

melaksanakan pembelajaran ABK? 

 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Adapun aspek dokumentasi meliputi: a) perangkat pembelajaran; 

b) data siswa berkebutuhan khusus; c) data asesmen ABK; d) foto kegiatan selama 

observasi berlangsung.  

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian ini terdiri dari tiga tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Perencanaan 

Perencanaan meliputi fokus masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. 

Langkah selanjutnya  adalah menentukan lokasi yang dipilih untuk penelitian dan 
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mengurus perizinan kepada pihak-pihak terkait. Selain itu peneliti juga menentukan 

sumber data untuk mendapatkan hasil wawancara dan pengamatan. 

2. Pengumpulan Data 

Pada langkah awal pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara kepada 

Kepala sekolah dan guru kelas inklusi SDN Punten 01 Kota Batu terkait dengan 

berbagai topik yang menjadi pembahasan yang berfokus pada pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah khusus SDN Punten 01 Kota 

Batu. Selanjutnya peneliti mulai mengumpulkan data dengan melakukan observasi di 

kelas khusus secara langsung untuk mengamati pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. Selain itu, peneliti juga melengkapi data melalui dokumentasi 

dengan mengambil foto saat pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

oleh guru kelas khusus di kelas.  

3. Analisis Data 

Langkah selanjutnya setelah pengumpulan data yaitu peneliti melakukan  

anaisis data. Analisis data  dilakukan peneliti dengan cara mengelompokkan beberapa 

pembahasan sesuai dengan  rumusan masalah yang telah diajukann sehingga peneliti 

dapat mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung dalam 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan  di sekolah inklusi SDN Punten 01 

Kota Batu.  

4. Tahap penyususnan Laporan 

Pembuatan laporan diawali dengan menyusun data yang diperoleh baik 

observasi, wawancara maupun dokumentasi. Kemudian peneliti menyajikan data 
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tersebut dalam bentuk skripsi, selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dengan baik 

berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.  

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya mencari dan mencatat hasil wawancara 

(interview), observasi dan dokumentasi serta data lainnya dalam rangka meningkatkan 

pemahaman peneliti dalam menyajikan berbagai penemuan tersebut. Pemahaman tersebut 

perlu dilanjutkan dengan cara pencarian makna. Teknis analisis data yang digunakan oleh 

peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu penggambaran secara menyeluruh 

tentang keadaan yang sebenarnya dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan 

faktual.  

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah analisis deskriptif 

kualitatif yaitu penggambaran secara menyeluruh tentang keadaan yang sebenarnya 

dengan cara membuat gambaran yang sistematis dan faktual. Jenis analisis data model 

interaktif menurut Miles & Huberman (dalam Sugiono, 2015 : 337) terdiri atas tiga 

tahapan antara lain sebagai berikut. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Data yang 

telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Reduksi data dilakukan 

apabila data yang diperoleh terlalu banyak dan rumit sehingga dapat membantu 

peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan melakukan pengumpulan 

data selanjutnya.  
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Pada tahap ini  peneliti menyusun semua data yang bersumber dari hasil 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Data-data hasil dokumentasi mengenai 

proses pembelajaran ABK, peneliti mengurutkan hasil dokumentasi mengenai data 

ABK, identifikasi dan asesmen ABK, PPI dan RPP yang di buat oleh guru kelas 

inklusi, serta kegiatan proses pembelajaran dan penilaian untuk peserta didik 

berkebutuhan khusus. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah data direduksi yaitu menyajikan data. Pada 

penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu. Sesuai dengan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi yang telah melalui tahap reduksi data yang telah 

dilakukan pada tahap sebelumnya. Setelah itu, peneliti menyajikan pelaksaan, 

pendukung dan penghambat terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN Punten 01 Kota Batu sesuai dengan hasil wawancara yang telah 

melalui tahap reduksi data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah menarik suatu kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum ada 

sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang tadinya 

belum jelas menjadi jelas. Penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian peneliti 

mengenai proses pembelajaran ABK serta faktor pendukung dan penghambat proses 

pembelajaran ABK di SDN Punten 01 Kota Batu. 
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I. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ditekankan pada uji validitas dan 

reliabilitas, criteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliable dan 

obyektif (Sugiyono, 2012:267). Dalam penelitian kualitatif, untuk mendapatkan data 

yang reliable. 

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk menguji kredibilitas data. 

Menurut Sugiono, (2012:273) mendifinisikan triangulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Peduli menggunakan triangulasi teknik pengumplan data untuk 

mengecek data dari informan.  

Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda dengan menggunakan wawancara, lalu I cek 

dengan observasi dan dokumentasi. 

Gambar 3.1 Pengecekan Keabsahan Data 

Wawancara 

Dokumentasi 

Observasi 




