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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan 

kualitatif, dan jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskripsif. 

Bogdan dan Taylor (dalam Ahmadi, 2014:15), metode kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan perilaku 

yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Penelitian ini digunakan 

untuk mengumpulkan informasi tentang perencanaan program pembelajaran dan 

pelaksanaan layanan yang diberikan untuk peserta didik berkebutuhan khusus 

dengan pendekatan individual di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi 

di Kota Malang, yaitu SDN Sumbersari 2 Malang. Informasi tentang perencanaan 

program dan pelaksanaan layanan individual di sekolah penyelenggara pendidikan 

inklusi dideskripsikan secara menyeluruh dalam bentuk kata-kata, gambar, dan 

bahasa secara alamiah atau apa adanya. Penelitian tidak melakukan manipulasi 

terhadap variabel penelitian. Setting penelitian dilakukan secara natural sesuai 

dengan kondisi nyata subjek penelitian.  

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai Human Instrument 

(peneliti sebagai instrument). Sebagai Human Instrument, peneliti berperan 

menetapkan fokus penelitian, sebagai perencana, memilih informan sebagai 

sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis 
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data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 

2015:222). Dalam penelitian yang dilakukan di SDN Sumbersari 2 Malang, 

peneliti berperan sebagai human instrument. Sebagai human instrument, peneliti 

lebih menekankan peran dalam penghimpunan dan menganalisis data serta 

membuat laporan berdasarkan objek yang diteliti. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 2 Malang. Alasan 

dilaksanakan penelitian di sekolah dasar ini yaitu SDN Sumbersari 2 Malang 

merupakan salah satu sekolah dasar rintisan pertama yang ditunjuk oleh 

pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pendidikan inklusi di Kota Malang. 

SDN Sumbersari 2 Malang terletak di Jalan Bendungan Sutami 1 Nomor 24, 

Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145. 

Pengambilan data dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2017/ 2018 

tanggal 15 Januari- 02 Februari 2018. 

 

D. Sumber Data 

 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua 

sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Pertama, 

menggunakan sumber data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh 

peneliti dari sumber pertamanya, yaitu para pihak yang dijadikan informan 

penelitian. Informan penelitian yang menjadi sumber data primer ditentukan 

dengan teknik Purposive Sampling. Menurut Sugiyono (2015:218-219) teknik 

Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 
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pertimbangan tertentu. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian 

ini yaitu Guru Pembimbing Khusus dan Shadow Teacher SDN Sumbersari 2 

Malang. Kedua, menggunakan sumber data sekunder yaitu sumber data yang 

langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber data yang 

pertama, dapat juga disebut data yang tersusun dalam bentuk dokumen. Adapun 

yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu rancangan program 

pembelajaran individual (berupa PPI) dan dokumentasi. 

 

E. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif instrument utamanya adalah peneliti sendiri, 

namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka akan 

dikembangkan instrument penelitian sederhana. Instrument yang akan digunakan 

dalam penelitian analisis pelaksanaan PPI di SDN Sumbersari 2 Malang 

menggunakan lembar observasi, panduan wawancara, lembar studi dokumen, dan 

Lembar Catatan Lapang. 

1. Lembar observasi  

 Lembar observasi digunakan untuk mencatat tingkah laku, peristiwa, dan 

semua hal yang dianggap bermakna dalam penelitian. Lembar observasi 

digunakan peneliti sebagai pedoman selama proses observasi sehingga tidak 

menyimpang dari fokus penelitian. Pada lembar observasi hasil pengamatan 

ditandai dengan tanda “✓”. Lembar observasi berisi indikator-indikator yang 

akan diamati. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati berkenaan dengan 

pelaksanaan program pembelajaran individual (PPI). Lembar observasi ini 
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berisikan 11 indikator untuk observasi umum, 7 indikator untuk kegiatan belajar 

mengajar oleh guru pembimbing khusus di ruang sumber. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Pedoman Observasi Pelaksanaan  PPI pada Sekolah Penyelenggara Inklusi di 

SDN Sumbersari 2 Malang. 

Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data 

Pelaksanaan 

PPI 

Perencanaan Program 

Layanan Individua 

(PPI) 

1. Identifikasi dan 

Assessment Peserta 

Didik Berkebutuhan 

Khusus 

2. Pengorganisasian 

Struktural 

Hasil Pengamatan 

Pelaksanaan PPI 3. Strategi yang 

digunakan  

4. Metode yang 

digunakan  

5. Media yang digunakan  

6. Ketersediaan Sarana 

dan Prasarana yang 

digunakan 

7. Manajemen Ruang 

Sumber Oleh GPK 

8. Keterlibatan Shadow 

Teacher 

9. Respon Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus 

Hasil Pengamatan 

Data yang dihasilkan bisa saja berkembang dari panduan tersebut, data bisa ditambahkan dan 

bisa juga dikurangi. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan 

 

2. Panduan Wawancara 

 Panduan wawancara disusun untuk membantu peneliti agar proses 

wawancara tidak keluar dari fokus penelitian. Dalam panduan wawancara ini, 

peniliti menyusun daftar pertanyaan yang berkenaan dengan perencanaan program 

pembelajaran individual (PPI) dan berkenaan dengan pelaksanaan program 

pembelajaran individual. Pada panduan wawancara ini berisikan 44 pertanyaan 

untuk Guru Pembimbing Khusus, dan 7 pertanyaan untuk Shadow Teacher. 
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Tabel 3.2Kisi-Kisi Panduan Wawancara Pelaksanaan  PPIpada Sekolah Penyelenggara Inklusi di 

SDN Sumbersari 2 Malang. 

Variabel Sub Variabel Indikator Sumber Data 

Pelaksanaan PPI 

 

Perencanaan 

Program 

Pembelajaran 

Individual (PPI) 

1. Penerimaan Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus 

2. Data Perkembangan 

Pribadi Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus 

3. Identifikasi dan 

Assessment Peserta Didik 

Berkebutuhan Khusus 

4. Karakteristik Peserta 

Didik yang Memperoleh 

PPI 

5. Pihak yang Menyusun PPI 

6. Sistematika Penyusunan 

PPI 

Guru Pembimbing 

Khusus 

Pelaksanaan PPI 7. Sistematika Layanan 

Individual  

8. Jadwal Pelaksanaan 

Pemberian Layanan 

Individual 

9. Sistem Penilaian PPI 

10. Pengaruh Pelaksanaan 

Pemberian Layanan 

Individual untuk Peserta 

Didik Berkebutuhan 

Khusus 

11. Kendala Pelaksanaan 

Layanan Individual  

12. Peran Shadow Teacher 

dalam Pelaksanaan 

Layanan Individual 

Guru Pembimbing 

Khusus dan Shadow 

Teacher.  

 

Data yang dihasilkan bisa saja berkembang dari panduan tersebut, data bisa ditambahkan dan 

bisa juga dikurangi. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan 

 

3. Lembar Studi Dokumen 

 Studi dokumen pada penelitian ini berfungsi sebagai pelengkap dalam 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yang berupa data diri subjek 

peserta didik berkebutuhan khusus, identifikasi dan assessment peserta didik 

berkebutuhan khusus, dan Program Pembelajaran Individual (PPI). Selain 

dokumen, dalam teknik dokumentasi ini juga berisikan foto-foto temuan maupun 

foto-foto hasil peneliti yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung. 

 Selain ada tidaknya dokumen dan lampiran foto-foto, dalam studi 

dokumen juga menganalisis isi dari dokumen. Lembar analisis dokumen berisikan 
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daftar indikator yang akan menjadi pedoman dalam menganalisis suatu dokumen. 

Indikator-indikator tersebut berdasarkan kajian teori. Pada lembar analisis 

dokumen menggunakan tanda “” baik untuk muncul atau tidak munculnya 

indikator dalam suatu dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti menyusun lembar 

analisis dokumen yang berisikan indikator-indikator dalam menyusun PPI. Pada 

lembar analisis dokumen ini berisikan 11 indikator untuk penyusunan PPI, dan 6 

indikator untuk foto hasil dokumentasi. 

Tabel 3.3Kisi-Kisi Studi Dokumen Pelaksanaan  PPI pada Sekolah Penyelenggara Inklusi di SDN 

Sumbersari 2 Malang. 

Variabel Sub Variabel Indikaor Sumber Data 

Pelaksanaan 

Ruang Sumber 

Perencanaan 

Pembelajaran pada 

Pelaksanaan Ruang 

Sumber 

 

1. Pra Penyusunan 

PPI 

2. Penyusunan PPI 

Arsip 

Pelaksanaan Ruang 

Sumber 

1. Proses Layanan 

Individual 

(Kelas Reguler 

dan Ruang 

Sumber) 

Foto 

 

 

Data yang dihasilkan bisa saja berkembang dari panduan tersebut, data bisa ditambahkan dan 

bisa juga dikurangi. Disesuaikan dengan kondisi dan situasi di lapangan 

 

4. Lembar Catatan Lapang 

 Lembar catatan lapang berisi rangkaian keadaan atau peristiwa yang 

terjadi di lokasi penelitian yang dicatat dalam suatu format. Catatan lapang 

tersebut digunakan ketika observasi maupun wawancara berlangsung, dengan 

tujuan agar mendapatkan data yang sedetail mungkin. Dalam catatan lapang, 

rangkaian peristiwa dicatat secara keseluruhan.  
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F. Prosedur Penelitian 

1. Observasi  

 Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2015:145), observasi adalah suatu proses 

yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, proses-proses 

pengamatan dan ingatan. Observasi ini digunakan untuk memperoleh informasi 

atau data sebagaimana tujuan penelitian. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data  observasi untuk mengamati pelaksanaan pemberian layanan 

individual. Dalam hal ini, peneliti sendiri sebagai instrument kunci. Peneliti 

memanfaatkan diri sebagai instrument kunci untuk melakukan pengamatan 

mengenai situasi proses pelaksanaan program pembelajaran individual. Jadi, data 

yang diperoleh murni dari hasil pengamatan peneliti sendiri selama proses 

pelaksanaan program pembelajaran individual, bukan data yang direkayasa. 

Observasi dilakukan berdasarkan pedoman observasi yang peneliti susun dengan 

berisikan komponen-komponen yang akan diamati. Pemerolehan data bisa saja 

berkembang, komponen yang akan diamati bisa saja diluar dari pedoman 

observasi, tetapi bisa juga dihilangkan karena komponen tersebut tidak tampak 

pada kondisi di lapangan. Jadi, komponen yang akan diamati di sesuaikan lagi 

dengan kondisi yang terjadi di lapangan. 

2. Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2015:137), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi awal untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga untuk mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/ kecil. Dalam 

penelitian ini, peneliti memilih sumber informasi dari Guru Pembimbing Khusus 
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SDN Sumbersari 2 Malang dan Shadow Teacher. Peneliti memilih informan 

Guru Pembimbing Khusus tersebut, dikarenakan GPK merupakan pihak yang 

bertanggung jawab dalam memberikan layanan secara individual kepada peserta 

didik berkebutuhan khusus berdasarkan tingkat kemampuan peserta didik dalam 

bentuk penyelenggaraan PPI. Sedangkan memilih shadow teacher, karena pihak 

tersebut yang mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus selama 

pelaksanaan program pembelajaran individual. Peneliti menggunakan jenis 

wawancara terstruktur berupa daftar pertanyaan yang peneliti susun tentang profil 

peserta didik berkebutuhan khusus di SDN Sumbersari 2 Malang, perencanaan 

dan pelaksanaan PPI. 

 Penelitian ini juga mengarah kepada teknik pengumpulan data seperti yang 

dikemukan oleh Arikunto (2010:270) bahwa pedoman wawancara digunakan 

yaitu bentuk semi structured. Mula-mula interviewer bertanya serentetan 

pertanyaan yang sudah terstruktur, selanjunjutnya satu persatu diperdalam dengan 

menggali keterangan lebih lanjut. Jadi jawaban yang diperoleh bisa meliputi 

semua variabel. 

3. Studi Dokumen 

 Studi dokumen adalah metode pengumpulan data yang tidak ditujukan 

langsung kepada subjek peneltiian. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan 

data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. 

Teknik pengumpulan data studi dokumen ini dilakukan peneliti untuk 

menganalisis perencanaan program pemberian layanan individual yang meliputi 

profil peserta didik berkebutuhan khusus, penyusunan assessment, dan 

penyusunan PPI. Dari teknik studi dokumen tertulis tersebut, akan diperoleh data 
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tentang assesment dan PPI apakah sesuai antara kebutuhan peserta didik 

berkebutuhan khusus dengan layanan yang diberikan yang tertuang dalam bentuk 

PPI. Selain itu, dengan dokumentasi secara tertulis ini akan terlihat apakah PPI 

yang telah disusun sesuai dengan PPI yang ideal atau tidak.  

 Teknik pengumpulan data secara dokumentasi ini juga dilakukan pada 

pelaksanaan pemberian layanan individual dengan cara mendokumentasikan 

berupa foto-foto temuan maupun foto-foto hasil peneliti yang didapatkan selama 

proses penelitian pelaksanaan pemberian layanan individual. 

4. Catatan Lapang 

 Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Ahmadi, 2014:189), catatan lapang 

adalah catatan tertulis mengenai hal-hal yang peneliti dengarkan, lihat, alami, dan 

pikirkan dalam pengumpulan data serta merefleksikan pada data dalam studi 

kualitatif. Apa yang orang-orang katakan dan lakukan dicatat langsung saat itu 

juga, dan berbagai keadaan atau peristiwa yang terjadi di lokasi penelitian juga 

dicatat. Catatan lapang digunakan untuk mendapatkan data yang sedetail 

mungkin, sehingga proses penelitian dapat berjalan secara efektif dan efisien 

dalam setiap tindakan-tindakan pada saat proses pelaksanaan pemberian layanan 

individual berlangsung. Catatan lapang digunakan untuk merangkum perubahan-

perubahan dalam proses pelaksanaan program pembelajaran individual yang 

tidak terdapat dalam panduan observasi dan wawancara, sehingga catatan lapang 

hanya sebagai pelengkap data.   
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G. Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Ahmadi, 2014:230) yaitu suatu proses 

penyelidikan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan 

lapangan, dan material-material lain. Analisis data dilakukan sejak awal peneliti 

terjun lapangan, yakni sejak peneliti mulai melakukan pertanyaan-pertanyaan dan 

catatan-catatan lapangan. Pihak yang melakukan analisis data pada penelitian 

kualitatif yaitu peneliti yang sejak awal terjun ke lapangan berinteraksi dengan 

latar dan orang (subjek) dalam rangka pengumpulan data. 

Langkah-langkan analisis penelitian kualitatif tidak sama antara satu 

peneliti dengan peneliti yang lain karena pengalaman berlangsungnya penelitian 

tidak sama. Namun demikian, ada langkah-langkah umum dalam analisis 

penelitian kualitatif. Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2015:246) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data display,dan conclusion/ 

verification. 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

 Data yang didapat dari lapangan akan berjumlah banyak, maka dari itu 

perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan rinci. Peneliti ke lapangan semakin 

lama, semakin banyak data yang ditemukan, dan akan semakin kompleks serta 

rumit. Dengan demikian diperlukan analisis data dengan reduksi data. Mereduksi 

data artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal penting, 

dicari tema dan polanya. Jadi, data yang telah direduksi memberikan gambaran 
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jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

 Peneliti melakukan pengumpulan data berdasarkan fokus masalah yang 

sedang dibahas secara mendalam. Data yang didapatkan dari hasil pengumpulan 

data baik melalui studi dokumen, observasi, wawancara, dan catatan lapang akan 

dirangkum dan dikategorikan sesuai dengan jenis datanya. Misalnya data 

mengenai perencanaan program pembelajaran individual, maka akan dirangkum 

dan dikategorikan menjadi satu informasi tentang penyusunan perencanaan 

pembelajaran berupa assessment, penyusunan PPI dan komponen-komponen yang 

dilibatkan dalam penyusunan PPI. Kemudian untuk fokus masalah berikutnya 

mengenai pelaksanaan pemberian layanan individual juga dirangkum 

dikategorikan berdasarkan hasil dari data yang dikumpulkan. Jadi, dirangkum dan 

dikategorikan menjadi 2 pembahasan. 

2. Data Display (Penyajian Data) 

 Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman (dalam 

Sugiyono, 2015:249) untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif. Data yang diperoleh dalam disajikan dalam 

bentuk teks-naratif. Penyajian data merupakan uraian data mengenai perencanaan 

program pembelajaran individual (PPI) dan pelaksanaan PPI di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusi. 

3. Conclusion Drawing/ Verification 

 Menurut Sugiyono (2015:253), kesimpulan dapat menjawab rumusan 

masalah, tetapi juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 
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kualitatif masih bersifat sementara dan akan terus berkembang setelah penelitian 

berada di lapangan. Penarikan kesimpulan berawal dari rumusan masalah, tujuan 

penelitian kemudian diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahan data 

penelitian mengenai perencanaan program pembelajaran individual (PPI) dan 

pelaksanaan program pembelajaran individual di SDN Sumbersari 2 Malang. 

Pengambilan kesimpulan  dari hal-hal yang khusus diarahkan kepada hal-hal yang 

umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini 

(induktif). 

 Langkah ketiga adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut 

dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Bila telah didukung oleh 

data-data yang lengkap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.  

 Dalam analisis data kualitatif langkah-langkah tersebut saling berkaitan 

Analisis data dilakukan dalam 2 tahap, yaitu pada saat pengumpulan data dan data 

terkumpul. Dapat diartikan sejak awal data sudah mulai dianalisis, karena akan 

bertambah dan berkembang. Jadi, ketika data yang didapat belum memadai atau 

masih kurang dapat segera dilengkapi. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menggunakan analisis deskriptif.  
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H. Pengecekan Keabsahan Data 

 Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. 

Teknik triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2015:241). Jika menggunakan teknik 

triangulasi, peneliti juga mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibiltas 

data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan berbagai 

teknik pengumpulan data. Data dalam penelitian ini dinyatakan sah, setelah 

dilakukan pengecekan sesuai dengan hasil wawancara, observasi, catatan lapang, 

dan studi dokumen. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi antara lain: 

1. Triangulasi Teknik 

 Triangulasi teknik adalah mengecek keabsahan data dengan menggunakan 

sejumlah teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian. 

a. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara 

tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 

b. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil catatan lapang 

tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 

c. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil catatan lapang 

tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 

d. Membandingkan data hasil observasi dengan data hasil studi dokumen 

tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 

e. Membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil studi dokumen 

tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 
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f. Membandingkan data hasil catatan lapang dengan data hasil studi 

dokumen tentang pelaksanaan PPIdi SDN Sumbersari 2 Malang. 

2. Triangulasi Sumber 

 Triangulasi sumber yaitu mengecek keabsahan data dengan melalui 

berbagai sumber. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data melalui Guru 

Pembimbing Khusus, Shadow Teacher, Dokumen Tertulis, dan Foto-Foto. 

 


