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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

Fonomenologi deskriptif. Sedangkan jenis penelitian menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Karena dalam penyajiannya, penelitian ini menggunakan 

kata-kata dan gambar. Dalam penelitian ini, peneliti secara langsung 

mengumpulkan data tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

di SDN Mojorejo 1 Kota Batu pada kelas awal, yaitu kelas 1,2 dan 3 yang ada di 

kelas khusus. Mulai dari perencanaan, pelakasanaan dan evaluasi yang dilakukan 

guru pendamping khusus kepada anak berkebutuhan khusus. Selain itu, penelitian 

ini dilakukan  untuk mengetahui faktor penghambat dan faktor pendukung 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus menghasilkan data untuk 

dianalisis. Data yang dihasilkan pada penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-

kata tertulis sesuai dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan 

berdasarkan dengan situasi dan kondisi nyata yang ada di SDN Mojorejo 1 Kota 

Batu. 

B. Kehadiran Peneliti

Pada penelitian yang dilakukan di SDN Mojorejo 1 Kota Batu, peneliti 

bertindak sebagai pengumpul data dan observer atau pengamat. Dalam 

mengumpulkan data, membutuhkan alat-alat penunjang seperti instrumen 

wawancara, lembar observasi, dokumentasi dan  alat penunjang lainnya. Selain itu
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kehadiran narasumber seperti kepala sekolah, guru pendamping khusus dan siswa 

sangat diperlukan dalam memperoleh data. 

Sebagai observer atau pengamat, peneliti  mengamati pelaksanaan 

pembelajaran ABK di kelas khusus. Dari pengamatan ini, peneliti mengetahui 

cara guru menyampaikan materi dan mengetahui cara anak menerima materi yang 

disampaikan oleh guru. Selain itu, dari pengamatan ini juga diketahui hambatan 

dan kendala guru dan cara guru mengatasi hambatan tersebut serta faktor 

pendukung yang dapat mendukung guru pada pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di SDN Mojorejo 1 Kota Batu.  

Selain melakukan pengamatan pada pelaksanaan pembelajaran, peneliti 

juga melakukan interaksi dengan guru dan anak berkebutuhan khusus kelas awal 

yang ada di kelas khusus. Melalui kegiatan tersebut, peneliti memperoleh 

informasi tambahan terkait dengan penelitian yang dilakukan. Informasi tersebut 

dicatat dan dijadikan untuk bahan penelitian. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat 

Penelitian ini dilakukan di SDN Mojorejo 1 Kota Batu Kecamatan Junrejo 

Kota Batu yang berjarak ± 5km dari pusat Kota Malang. Penelitian yang 

dilakukan berfokus pada pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

yang terdiri dari anak berkebutuhan khusus kelas 1, 2 dan 3 di kelas khusus. 

2. Waktu 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2017-

2018 tanggal 22 Februari – 6 Maret 2018. 
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D. Data dan Sumber Data 

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan 

sekunder. Berikut penjelasannya : 

1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh  data dari hasil kegiatan 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk data yang diperoleh dari kegiatan 

observasi, peneliti  melakukan observasi secara langsung pada pelaksanaan 

pelaksanaan pembelajaran. Data wawancara diperoleh dari hasil wawancara 

bersama dengan kepala sekolah dan guru pendamping khusus. Sedangkan, data 

dokumentasi diperoleh dari dokumen dari guru pendamping khusus dan kegiatan 

anak berkebutuhan khusus saat mengikuti pelaksanaan pembelajaran. 

2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data tidak langsung yang diperoleh 

berupa dokumentasi untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Data sekunder 

yang diperoleh pada penelitian ini adalah berupa dokumentasi tentang kegiatan 

ABK yang ada diluar kelas khusus, yaitu pada saat anak mengikuti kegiatan 

olahraga dan upacara bersama dengan anak reguler. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi 

dari kegiatan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Pada observasi yang dilakukan peneliti memilih jenis observasi non 

partisipan dan  peneliti ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diteliti. Peneliti 

hanya berperan sebagai pengumpul data. Observasi yang dilakukuan penelitan ini, 
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untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat pada  pelaksanaan 

pembelajaran ABK kelas awal (1,2 dan 3) yang dilakukan oleh guru, serta cara 

mengatasi hambatan tersebut. 

2. Wawancara  

Wawancara yang digunakan menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur. Karena pertanyaan yang diajukan untuk wawancara telah disusun 

sedemikian rupa dalam kisi-kisi wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan 

dengan berbagai narasumber diantaranya, kepala sekolah, guru pendamping 

khusus dan pihak-pihak yang berkenan memberikan informasi tentang 

pelaksanaan pembelajaran ABK pada SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Materi 

wawancara yang diajukan pada penelitian ini berupa pertanyaan tentang 

perencaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran pada pelaksanaan 

pembelajaran serta faktor pendukung dan faktor penghambat  pelaksanaan 

pembelajaran. 

3. Dokumentasi 

Pada teknik dokumentasi ini, peneliti mengumpulkan data melalui 

kegiatan dokumentasi seperti, pengambilan gambar pada saat kegiatan penelitian. 

Selain itu pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini juga untuk 

memperoleh data-data dalam bentuk dokumen tentang perencanaa, pelaksanaan 

dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Mojorejo 1 Kota Batu. 

F. Intrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Dalam pengumpulan data yang diperoleh melalui 

observasi,wawancara, dan dokumentasi  diperlukan rancangan atau kisi-kisi 
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pertanyaan yang akan ditujukan kepada nara sumber yang ditunjuk. Instrument 

yang dibuat berupa pedoman wawancara dan lembar observasi agar pertanyaan 

atau data yang dicari tidak melebar dan tetap terfokus pada perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Mojorejo 1 

Kota Batu. 

G. Prosedur Penelitian 

Agar kegiatan penelitian dapat berjalan dengan baik, maka perlu ada 

tahapan penelitian untuk menggambarkan pelaksanaan penelitian. Berikut adalah 

tahapan penelitian: 

1. Tahap Persiapan 

Pada tahap persiapan ini ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh 

peneliti, yakni : 

a) Pada tahap ini, peneliti melakukan survei ke beberapa sekolah dan 

peneliti memilih SDN Mojorejo 1 Kota Batu untuk dijadikan sebagai 

subyek penelitian. Karena di SDN Mojorejo 1 terdapat data-data yang 

diperlukan dalam penelitian, yaitu ABK (kelas 1,2dan 3) dan guru 

pendamping khusus  sebagai sumber informasi dalam penelitian 

pelaksanaan pembelajaran ABK 

b) Mengurus surat ijin penelitian,  setelah memilih SDN Mojorejo 1 Kota 

Batu untuk dijadikan subyek. Tahap selanjutnya adalah membuat surat 

ijin penelitian yang ditujukan kepada kepala SDN Mojorejo 1 Kota 

Batu  agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan diterima dengan 

baik oleh sekolah yangditunjuk sebagai obyek penelitian  
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c) Melakukan konsultasi atau observasi awal untuk meminta ijin kepada 

kepala sekolah dan melihat kondisi di lapangan. Selain itu, juga 

berkonsultasi kepada guru pendamping khusus untuk meminta data 

awal penelitian.  

d) Menyusun instrumen penelitian berupa lembar wawancara dan 

pedoman observasi, hal ini dapat dijadikan pedoman penelitian dan 

mempermudah dalam pengumpulan data. 

2. Tahap Pelaksanaan 

a) Pada tahap pelaksanaan ini, hal pertama yang dilakukan peneliti 

adalah melakukan wawacara dengan kepala sekolah 

b) Tahap selanjutnya mengamati kegiatan guru dan ABK dalam 

pelaksanaan pembelajaran ABK kelas awal di SDN Mojorejo 1 

Kota Batu, serta melakukan wawancara dengan guru pendamping 

khusus 

c) Peneliti melanjutkan kegiatan wawancara bersama dengan guru 

pendamping khusus untuk mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat dalam pelaksanaan pembelajaran ABK 

d) Peneliti melakukan kegiatan dokumentasi berupa gambar dan 

dokumen  tertulis dalam pelaksanaan pembelajaran ABK 

e) Melakukan pengumpulan data setelah kegiatan observasi, 

wawancara dan dokumentasi selesai dilakukan. Hal ini dilakukan 

untuk memastikan bahwa data tersebut sudah terpenuhi  

 

 



35 

 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data, peneliti menganalisis data yang telah diperoleh 

dari kegiatan penelitian. Berikut kegiatan yang dilakukan dalam mengalisis data : 

a) Mengolah data wawancara, observasi, dan dokumentasi yang 

diperoleh dari hasil penelitian di SDN Mojorejo 1 Kota Batu 

b) Menyajikan data yang telah diolah 

c) Menyimpulkan hasil data yang diperoleh dengan cara deskripsi. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Data yang telah diperoleh pada saat penelitian pelaksanaan pembelajaran 

ABK di SDN Mojorejo 1 Kota Batu, kemudian diolah. Setelah itu, diubah  dalam 

bentuk deskripsi. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data dalam 

bentuk deskripsi tertulis. 

 

H. Analisis Data 

Data yang telah peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

di SDN Mojorejo 1 Kota Batu selanjutnya dianalisis untuk mengetahui hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2015:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Untuk itu, setelah mendapatkan data yang 

diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Mojorejo 1 Kota Batu, 

peneliti mengolah data dari hasil observasi yang kemudian disajikan dalam bentuk 

deskripsi tertulis. Berikut aktivitas yang dilakukan dalam analisis data : 
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1. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data merupakan langkah awal dari penelitian ini.  Selain 

wawancara dengan kepala sekolah dan guru, pengumpulan data juga 

diperoleh dari hasil observasi, dan dokumentasi tentang pelaksanaan 

pembelajaran ABK pada SDN Mojorejo 1 Kota Batu  

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh di lapangan sangat banyak dari yang direncanakan. 

Oleh karena itu diperlukan reduksi data untuk memilah dan memilih data 

yang penting untuk dianalisis. Pemilihan data yang akan dianalisis adalah 

berdasarkan pada kisi-kisi dan rumusan masalah yang telah dipilih. Pada 

kegiatan penelitian, peneliti memperoleh data semua ABK dari kelas 1 

sampai dengan kelas 6 tentang pelaksanaan pembelajarannya di kelas 

khusus. Karena pada batasan penelitian hanya berfokus pada pelaksanaan 

pembelajaran ABK kelas awal yaitu kelas 1,2 dan 3, maka peneliti 

memilih data yang sesuai dengan batasan penelitian. Setelah mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan, selanjutnya adalah mengelompokkan data dan 

menyusun data-data pokok agar mempermudah peneliti melakukan 

analisis. 

3. Data Display (Penyajian Data) 

Pada penelitian ini peneliti akan menyajikan data berupa analisis data 

dilapangan. Bentuk penyajian data berupa bentuk deskriptif yang berasal 

dari data yang telah direduksi dan kemudian ditarik kesimpulannya. Data 

yang telah ditarik kesimpulan tersebut berasal dari data observasi, 

wawancara dan dokumentasi dari berbagai sumber yang telah di dapat 
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dalam penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran ABK di SDN Mojorejo 

1 Kota Batu. 

4. Conclusions Drawing/Verifying (Penarikan/Verifikasi Kesimpulan) 

Data yang telah direduksi dan disajikan, selanjutnya adalah penarikan 

kesimpulan berupa kalimat yang singkat dan jelas.  Penarikan kesimpulan 

ini, merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran ABK di 

SDN Mojorejo 1  Kota Batu. Data yang diperoleh selama penelitian juga 

perlu diuji kebernarannya oleh nara sumber yang telah memberikan 

informasi yaitu kepala sekolah dan guru pendamping khusus agar tidak 

terjadi kesalahpahaman dilain waktu. 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini untuk 

mengetahui bahwa data yang diperoleh dari penelitian adalah data yang benar.  

Untuk mengetahui kebenaran data tersebut, peneliti menggunakan trangulasi 

untuk menguji keabsahan dari data tersebut. Triangulasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan, triangulasi teknik 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 

2015:373). 

Triangulasi sumber pada penelitian ini, yaitu menggunakan hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan peneliti dengan 

kepala sekolah, guru pendamping khusus dan ABK kelas awal. Observasi 
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dilakukan dengan pada kelas awal, yaitu kelas 1,2 dan 3. Dokumentasi pada 

penelitian ini diambil selama melakukan penelitian tentang pelaksanaan 

pembelajaran ABK di SDN Mojorejo 1 Kota Batu. Sedangkan triangulasi teknik 

yang digunakan, yaitu hasil wawancara yang dilakukan dengan guru pendamping 

khusus dicek kembali melalui observasi pada kegiatan pembelajaran. 




