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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang pelaksanaan 

pembelajaran pada peseta didik tunagrahita di kelas tiga SDLB Sumber Dharma 

Malang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendeketakan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk meneliti 

objek pada kondisi alamiah. Menurut Moleong (2007:6), penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian. Fenomena dalam penelitian ini adalah 

pelaksanaan pembelajaran peserta didik tunagrahita kelas tiga di SDLB Sumber 

Dharma Malang. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif, karena bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi apa 

adanya. Menurut Sugiyono (2015:21), jenis penelitian deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Pada penelitian iniuntuk , peneliti 

menggambarkan bagaimana guru melaksanakan proses belajar mengajar bersama 

dengan peserta didik berkebutuhan khusus (tunagrahita) di SDLB Sumber 

Dharma Malang. Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan bagaimana guru 

merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran di kelas tiga 

bersama peserta didik berkebutuhan khusus (Tunagrahita). Kemudian 

memaparkan apa yang terjadi saat observasi ke dalam bentuk laporan penelitian 
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secara lugas dan apa adanya. Hasil penelitian buka berupa angka melainkan 

deskripsi tentang pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita di SDLB Sumber 

Dharma Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini mutlak diperlukan, karena kehadiran 

peneliti sebagai pengumpulan data. Sebagaimana salah satu ciri penelitian 

kualitatif dalam pengumpulan data dilakukan sendiri oleh peneliti. Kehadiran 

peneliti dalam penelitian ini sebagai pengamat partisipan atau turut langsung 

berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan 

pengamatan secermat mungkin sampai pada hal yang terkecil. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan SDLB Sumber Dharma Kota Malang.  

Letak SDLB Sumber Dharma Kota Malang sangat strategis, terletak di perkotaan 

dan di antara pemukiman warga jauh dari jalan raya. SDLB Sumber Dharma 

Malang memiliki 6 ruang kelas. Peneliti melaksanakan penelitian dikelas tiga, 

karena dalam kelas tersebut penanganan proses pembelajaran sangat terstruktur 

serta penanganan kepada peserta didik ABK tersebut juga sangat baik dan 

pembelajaran yang dilaksanakan sudah menggunakan pembelajaran tematik. Oleh 

karena itu peneliti sangat tertarik untuk meneliti kegiatan proses belajara mengajar 

di sekolah SDLB Sumber Dharma Malang yang menggunakan pembelajaran 

tematik. 

Waktu penelitian dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 

2017/2018. Rincian penelitian dibuat  dalam bentuk tabel, adapun penjelasan tabel 

yang telah direncanakan oleh peneliti dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:  



38 
 

Tabel 3.1 Waktu penelitian 

 

D. Sumber Data Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini dibutuhkan sumber data yang memberikan informasi 

kepada peneliti. Peneliti mengumpulkan data berupa dokumen yang didapatkan 

melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru pembimbing khusus, serta 

pengamatan secara langsung yang dilakukan peneliti di SDLB Sumber Dharma 

Malang. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sumber data sekunder. 

Adapun sumber data tersebut adalah: 

1. Sumber data primer merupakan sumber data yang diberikan langsusng kepada 

peneliti. Data yang diperoleh langsusng yaitu berupa data wawancara dengan 

informasi yaitu kepala sekolah, guru pembimbing khusus, guru kelas. Mereka 
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lebih memahami dan mengerti bagaimana memberikan layanan pendidikan 

bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), sehingga informasi yang 

didapat akan sangat membantu peneliti dalam penelitiannya. 

2. Sumber data sekunder meruapakan data penelitian  yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam penelitian ini data 

sekunder diperoleh dari buku, arsip sekolah, dan dokumentasi terkait kegiatan 

proses belajar mengajar. Sumber data ini akan lebih memperkuat data primer 

dan data yang diperoleh valid. 

Subjek dalam penelitian ini adalah peserta didik kelas 3 SDLB Sumber 

Dharma Malang. Sebanyak  5 peserta didik terdiri dari 3 peserta didik perempuan 

dan 2 peserta didik laki-laki yang menjadi subjek penelitian.  

E. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian mempunyai peranan untuk menggambarkan bagaimana 

pelaksanaan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini terdiri dari lima tahapan 

yaitu: studi pendahuluan, tahap pra-lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data, 

serta tahap penyusunan laporan penelitian. Adapun langkah-langkah dari setiap 

tahapan tersebut adalah sebagai berikut:  

1. Studi Pendahuluan  

Studi pendahuluan dilakukan sebelum melakukan penyusunan proposal dan 

pengurusan ijin penelitian di SDLB Sumber Dharma Malang. Pada tahap ini 

peneliti belum memulai pengumpulan data. Kegiatan yang dilakukan peneliti 

dalam tahap ini yaitu, orientasi lapangan di SDLB Sumber Dharma Malang untuk 

pengenalan kondisi objek yang akan diteliti. Studi pendahuluan ini sangatlah 

penting guna untuk pengenalan dan pembentukan pemahaman awal peneliti 
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tehadap fokus pada objek penelitian, agar saat terjun langsung kelapangan dapat 

menentukan cara masuk yang benar ke objek untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan penelitian. 

2. Tahap Pra-Lapangan 

Pada tahap ini dilaksanakan beragai kegiatan sebelum peneliti terjun ke 

lapangan seperti penyusunan proposal penelitiaan, termasuk ijin peneliti dan 

persiapan pelaksanaan penelitian di lapangan. Persiapan penelitian yang dimaksud 

antara lain meliputi berbagai perlengkapan yang digunakan seperti alat tulis, alat 

perekam, dan pedoman penelitian. 

3. Tahap Lapangan 

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan data yang 

diperlukan. Bersama dengan proses pengumpulan data tersebut berlangsung juga 

proses analisis awal. Dalam melakukan tahap lapangan ini peneliti melakukan 

proses pengumpulan data berupa observasi, wawancara, serta pengambilan 

dokumentasi guna untuk memudahkan peneliti dalam mengolah data.  

4. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data peneliti membaca, menelaah, menafsirkan, 

mengklasifikasi, serta menginterprestasikan data yang diperoleh untuk mengambil 

kesimpulan. Analisis yang dilakukan merupakan analisis akhir dimana peneliti 

membandingkan data yang diperoleh dilapangan dengan teori yang relevan. 

Berdasarkan analisis yang dilakukan maka selanjutnya mengolah data dengan 

menarik kesimpulan. 
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5. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap akhir dari penelitan ini yaitu penulisan laporan. Pada tahap ini, 

peneliti memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh dan sudah dianalisis. 

Kemudian disusun dalam bentuk laporan skripsi, selanjutnya peneliti 

mengonsultasikan ke dosen pembimbing untuk memperoleh perbaikan dan 

persetujuan untuk mengikuti ujian akhir. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dalam penelitian bertujuan untuk mengetahui hasil 

dari penelitian. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang valid diperlukan 

teknik-teknik dalam mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah: 

1. Observasi  

Observasi atau pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung. Peneliti menggunakan teknik observasi yaitu untuk memperoleh data 

secara lebih akurat dan valid. Observasi dilakukan ketika kegiatan pembelajaran 

berlangsung dengan tujuan untuk mencari data terkait dengan kegiatan 

pelaksanaan pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita, yakni: perencanaan 

pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita, pelaksanaan pembelajaran bagi 

peserta didik tunagrahita,evaluasi pembelajaran bagi peserta didik tunagrahita, 

serta respon peserta didik tunagrahita dalam pembelajaran. 

2. Wawancara 

Wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam wawancara. Wawancara dalam 
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penelitian ini ditujukan kepada kepala sekolah, guru kelas 3, guru mata pelajaran 

agama, serta peserta didik tunagrahita kelas 3 di SDLB Sumber Dharma Malang 

untuk memperoleh data mengenai pelaksanaan pemebelajaran dikelas maupun 

diluar kelas. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan 

dokumen sebagai data pelengkap dalam penelitian. Dokumentasi yang dilakukan 

peneliti dalam penelitian ini adalah dengan melampirkan foto kegiatan 

pembelajaran, hasil pekerjaan peserta didik tunagrahita selama proses penelitian 

berlangsung, RPP guru kelas tiga, video mengenai pelaksanaan pembelajaran 

dikelas, hasil wawancara dengan guru, serta hasil wawancara dengan peserta didik 

tunagrahita. Dokumentasi dilakukan dengan tujuan mendukung kredibilitas hasil 

penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara. 

G. Instrumen Penelitian 

Instrumen merupakan alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. Pengukuran ini 

dilakukan untuk memperoleh data yang objektif yang diperlukan untuk 

menghasilkan kesimpulan penelitian yang objektif pula. Untuk mempermudah 

dalam menyusun alat bantu instrumen di lapangan, maka peneliti menyusun 

instrumen penelitian. Berikut adalah instrumen penelitian yang akan digunakan 

oleh peneliti. 

1. Pedoman Observasi 

Dalam penelitian ini, teknik observasi digunakan untuk memperoleh data 

tentang pelaksanaan pembelajaran tematik pada peserta didik tunagrahita di kelas 
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3 SDLB Sumber Dhama Malang. Adapun objek yang diamati dalam penelitian 

adalah pembelajaran ruang kelas maupun di luar kelas, dimana peneliti akan 

mengamati peran guru dalam proses kegiatan belajar mengajar. Tabel tersebut 

terlampir pada lampiran. 

2. Pedoman Wawancara 

Sugiyono (2013: 316) mengatakan bahwa wawancara digunakan sebagai 

teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti 

ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Selama 

melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara dengan orang-orang 

yang ada di dalamnya. Jenis wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Pedoman wawancara berisi pertanyaan-pertanyaan 

yang telah disusun oleh peneliti terkait dengan perencanaan pembelajaran, 

pelaksanaan pembelajaran, serta evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru 

dalam pembelajaran tematik. Adapun tabel instrumen wawancara berada pada 

lampiran. 

3. Dokumentasi 

Menurut pendapat Sugiyono (2010: 82) dokumentasi merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan 

untuk melengkapi dan mendukung data dari hasil observasi dan wawancara. 

Adapun dokumentasi yang akan diambil oleh peneliti tertera pada lampiran. 

H. Analisis Data 

Analisis data menurut pendapat Sugiyono (2009:334), adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yan diperoleh dari hasil wawancara, 
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catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Sejalan dengan pendapat dari Sugiyono (2009: 244), analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan 

data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, 

dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun 

orang lain. 

  Miles and Huberman (Sugiyono. 2009: 246) menyebutkan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas yang 

dilakukan dalam analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi 

atau kesimpulan. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis data 

merupakan proses penyusunan data yang diperoleh dari kegiatan observasi, 

wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan lainnya secara sistematis. 

Penyusunan data didasarkan pada kategori-kategori tertentu sehingga dapat 

dengan mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah analisis data model Miles and 

Huberman yang meliputi tiga aktivitas, yaitu: 
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(Sumber: Miles dan Huberman, 1992: 16) 

        Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 
 

1. Pengumpulan Data  

Langkah awal dalam penelitian ini yang akan dilakukan penelitian yaitu 

dengan pengumpulan data terlebih dahulu. Pengumpulan data akan dilakukan di 

SDLB Sumber Dharma Malang kelas 3 tentang analisis pelaksanaan pembelajaran 

peserta didik tunagrahita pada pembelajaran tematik. Pengumpulan data diperoleh 

peneliti melalui kegiatan wawancara guru dengan peserta didik kelas 3 

tunagrahita, observasi di kelas 3 tunagrahita, dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Tujuan dari reduksi data adalah untuk merangkum, memilih hal-hal yang 

penting dari data-data yang telah diperoleh dilapangan, agar memberikan 

gambaran yang lebih jelas. Reduksi data juga akan memudahkan peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data yang selanjutnya.  

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat berupa bagan, uraian 

singkat, hubungan antar kategori, flowchart. Tujuan dari penyajian data ini adalah 
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untuk memudahkan peneliti dalam memahami apa yang telah terjadi dan rencana 

yang akan dilakukan setelah peneliti memahami keadaan yang telah terjadi. 

4. Penarikan Kesimpulan (Verfication) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru berupa 

deskripsi atau gambaran tentang suatu objek yang sebelumnya belum pernah ada 

dan masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori (Sugiyono,2009: 253). 

Dalam penelitian kualitatif penarikan kesimpulan dilakukan setelah data-data di 

lapangan terkumpul dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah. 

Kesimpulan dapat dikatakan valid apabila didukung oleh bukti-bukti yang 

diperoleh selama penelitian berlangsung. 

I. Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data penelitian ini untuk memperoleh tingkat 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian. 

Menungkapkan dan menjelaskan data dengan fakta-fakta yang aktual dilapangan. 

Cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran penelitian ini adalah dengan 

teknik triangulasi. 

Sugiyono (2012:273) menjelaskan bahwa triangulasi diartikan sebagai cara 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi 

waktu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

Triangulasi sumber merupakan triangulasi yang digunakan untuk menguji 

kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa 
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sumber. Dalam penelitian ini, triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek 

apa yang diperoleh melalui wawancara pada beberapa sumber yakni, guru kelas 

III, Kepala Sekolah, Peserta didik Tunagrahita, Guru Mata pelajaran Agama. 

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Triangulasi teknik ini dilakukan dengan menggunakan hasil 

wawancara, yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari 

teknik – teknik tersebut diharapan dapat menghasilkan sebuah kesimpulan terkait 

dengan pelaksanaan pembelajaran bagi tunagrahita di SDLB Sumber Dharma 
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