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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif ini sering disebut sebagai penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, sehingga dapat 

memberikan kejelasan terhadap keadaan atau realitas. Sedangkan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan menggambarkan sesuatu yang menjadi sasaran penelitian secara 

mendetail atau mendalam. Dalam arti, penelitian tersebut dilakukan untuk 

mengungkap segala sesuatu atau berbagai aspek dari sasaran penelitian. Oleh 

karena itu, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan Metode 

pembelajaran pendidikan agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di 

YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) Malang. 

Penelitian ini dikatakan kualitatif deskriftif karena prosedur penelitiannya 

mempunyai tujuan untuk menguraikan fakta yang ditemukan dilapangan, bersifat 

verbal, kalimat-kalimat, dan tidak berupa angka. Jenis data yang dikumpulkan dan 

hasil penelitian ini menekankan pada aspek mutu dan kualitas, analisisnya lebih 

bersifat kualitatif yang dideskripsikan dalam bentuk narasi. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di YPAC (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) 

Malang. Lokasi tersebut sangat mempermudah peneliti karena letaknya tidak 
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terlalu jauh dari pusat kota Malang. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut 

karena YPAC merupakan salah satu organisasi sosial yang menyediakan 

pelayanan rehabilitas secara terpadu bagi anak-anak penyandang cacat dan 

berkebutuhan khusus. 

 

C. Informan Penelitian  

Informan penelitian adalah subjek atau orang yang memahami informasi 

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitiannya. Pada informan penelitian ini melalui key person, yaitu peneliti 

sudah memahami dari awal tentang objek penelitian maupun informasi 

penelitian, sehingga ia membutuhkan key person untuk memulai wawancara atau 

observasi. Key person ini adalah tokoh formal dan informal.
49

 

Jadi, informan merupakan subjek penelitian yang akan digali sumber 

datanya, proses ini berlangsung secara verantai dari responden satu 

keresponden berikutnya dan berhenti setelah data yang diperlukan dipandang 

cukup memadai. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Guru Pendidikan Agama Islam SMPLB Yayasan Pembinaan Anak 

Cacat Malang 

Guru pendidikan Agama Islam merupakan tokoh utama saat proses 

pembelajaran berlangsung. Disamping itu, guru juga termasuk 

orangtua kedua didalam kelas yang seharusnya membimbing, 

mengarahkan, dan menasehati peserta didiknya agar menjadi anak 

                                                             
49

Burhan, Bungi.Penelitian kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan publik, dan Ilmu sosial 

lainnya. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm.76-77 



65 
 

yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu Wata’alaa. Data yang 

ingin peneliti peroleh dari guru Agama Islam adalah metode apa yang 

diberikan dalam pembelajaran Agama Islam kepada peserta didik yang 

memiliki kebutuhan khusus, bagaimana cara mengimplementasikan 

metode pembelajaran Agama Islam serta faktor pendukung dan 

penghambat dalam memberikan metode pembalajaran Agama Islam. 

2. Kepala sekolah SLB YPAC Malang Malang 

Dasar pertimbangan peneliti bahwasanya kepala sekolah sebagai 

pemimpin tertinggi dalam lembaga sekolah, oleh karena itu, kepala 

sekolah diharuskan melakukan pengamatan terhadap peserta didiknya 

termasuk dalam kegiatan pembelajaran agama Islam, agar dapat 

mengetahui apa yang terjadi sehingga dapat memberikan masukan 

kepada guru jika terjadi kesalahan dalam memberikan metode 

khususnya pada pelajaran agama Islam. 

3. Peserta didik 

Sebagai dasar pertimbangan bahwasanya peserta didik merupakan subyek 

pembelajaran dikelas, oleh karena itu, peserta didik disini  merupakan unsur 

terpenting dalam pelaksanaan metode pembeajaran dikelas. 

4. Kehadiran Peneliti 

Adapun tujuan kehadiran peneliti dilapangan adalah sebagai 

pengamat dan tidak sepenuhnya sebagai pemeran tetapi masih 

melakukan pengamatan terkait dengan fenomena yang terjadi di 

lembaga YPAC, dan menjadi anggota sementara selama penelitian 

berlangsung agar mendapatkan informasi yang lebih akurat terkait 
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dengan metode pembelajaran agama islam pada anak berkebutuhan 

khusus. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari yang memberikan data kepada pengumpul data.
50

Sumber data primer 

ini digunakan untuk mendapatkan data terkait tentang metode 

pembelajaran Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di YPAC 

Malang, melalui observasi dan wawancara dengan informan yang telah 

ditentukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini yaitu: Kepala 

sekolah, dan Guru Agama Islam. 

b. Sekunder 

Sumber data skunder adalah sumber data pendukung atau penunjang
51

 

yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, arsip, karya 

ilmiah, dan dokumentasi kegiatan belajar mengajar. 

c. Data Tersier 

Data tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

tentang definisi konsep, yang diantaranya terdapat dalam ketentuan 

umum perundangan maupun kamus. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang valid, maka dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa prosedur teknik pengumpulan data, yaitu: 

a. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari 

berbagai proses biologis dan pshikologis. Dua di antara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.
52

 

Menurut Romelah, observasi merupakan metode yang digunakan 

untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik atau 

objek lainnya dalam situasi ajar, dilaksanakan dengan berencana, 

kontinyu, sistematis, serta diikuti dengan pencatatan atau perekaman 

secara lengkap. Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan 

pengindraan. 

Peneliti menggunakan metode observasi untuk mengumpulkan 

data tentang bagaimana seorang pendidik menyampaikan pelajaran 

pendidikan agama Islam dan kondisi peserta didik berkebutuhan khusus 

dalam menerima pelajaran agama islam tersebut. Observasi ini dilakukan 

dengan masalah yang diteliti dengan mengadakan pengamatan, 

pencatatan, dan mendengarkan secara cermat. 

Observasi dilakukan dilingkungan YPAC Malang. Hal-hal yang 

di observasikan oleh peneliti adalah pelaksanaan metode pembelajaran 

agama islam. Observasi dimaksudkan untuk dapat mengetahui adanya 
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faktor-faktor yang berpengaruh, baik faktor pendukung maupun faktor 

penghambat dan solusi yang dilakukan dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran agama Islam di YPAC Malang. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
53

Dengan 

metode ini peneliti dapat mengetahui tentang rencana dan evaluasi 

pelaksanaan metode pembelajaran agama islam pada anak berkebutuhan 

khusus serta solusi yang diberikan oleh pendidik dalam mengatasi 

kesulitan-kesulitan anak berkebutuhan khusus dalam belajar agama 

islam. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak yang terkait yaitu: 

Guru Agama Islam. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan 

menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

berupa gambar,tertulis, maupun elektronik.
54

Metode ini banyak 

digunakan pada penelitian sejarah, kemudian ilmu-ilmu sosial lain secara 

serius menggunakan metode documenter sebagai metode pengumpulan 

data.  

                                                             
53

Moleong Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2011), 

hlm.186 

 
54

Sukmadinata, Nana Syaodiah. Metode Penelitian Pendidikan. (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2008), hlm. 221 



69 
 

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini 

antara lain: Data sejarah singkat berdirinya YPAC, data profil lembaga 

YPAC, jumlah peserta didik berkebutuhan khusus, jumlah pengurus dan 

pengajar, data guru pembimbing khusus, dan data-data lain yang 

menunjang penelitian ini. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh, baik dari hasil observasi, wawancara serta dokumentasi. 

Merujuk pada jenis penelitian ini menggunakan kualitatif, maka analisis 

datanya menggunakan deskriftif kualitatif. Deskriftif kualitatif adalah 

mengabstraksikan atau mengorganisir seluruh data yang diperoleh baik 

melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi untuk diidentifikasi ke 

dalam pengelolaan data.
55

 

Pengertian lainnya adalah penelitian yang menggambarkan, meringkas 

berbagai kondisi, situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas 

kepermukaan sebagai cirri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, atau fenomena tertentu. 

Berdasarkan pengertian diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa 

deskriptif kualitatif adalah suatu hal untuk menggambarkan seluruh data baik 

melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi untuk diidentifikasi 

kedalam pengelolaan data terkait dengan tujuan penelitian. Selanjutnya, dari 

                                                             
55

Muhajir. Metode Penelitian Kualitatif. (Semarang: Bina Ilmu, 1989), hlm. 93 



70 
 

hasil penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teori Miles dan 

Huberman, yaitu: 

1. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang muncul dari cacatan-

catatan tertulis dilapangan.
56

 

Proses reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, meringkas, 

merangkum, pemusatan, pemetaan data mentah yang diperoleh dari 

pengumpulan data lapangan dan membuang data yang tidak sesuai 

dengan penelitian. Reduksi data dapat berlangsung secara terus menerus 

selama pengumpulan semua data yang diperoleh dari lapangan atau data 

mentah baik berupa hasil observasi, wawancara (data yang diperlukan 

dalam wawancara yaitu metode yang digunakan, cara 

mengimplementasikan metode, faktor pendukung dan penghambat), 

maupun dokumentasi (presensi, foto kegiatan dan sebagainya), kemudian 

data-data tersebut dipetakan secara sistematis sehingga memudahkan 

peneliti dalam penyajian data. 

2. Penyajian data 

Penyajian data adalah kegiatan sekumpulan informasi yang disusun, 

sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

Pada penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk catatan 

naratif dan uraiuan singkat untuk memudahkan mengidentifikasi upaya 
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apa saja yang dilakukan guru Agama dalam memberikan metode 

pembelajaran Agama Islam pada anak berkebutuhan khusus di YPAC 

Malang. Penyajian data digunakan untuk meningkatkan pemahaman 

sebagai acuan dalam mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan 

analisis data. Data yang disajikan berupa hasil redukasi dari observasi, 

wawancara (data yang diperlukan dalam wawancara yaitu metode yang 

digunakan, cara mengimplementasikan metode, faktor pendukung dan 

penghambat),  maupun dokumentasi (presensi, foto kegiatan dan 

sebagainya). 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Data yang telah disajikan secara naratif disimpulkan secara

jelas, tanpa keraguan, dan memelihara kejujuran atau tanpa adanya

rekayasa dengan menjelaskan kesimpulan sesuai dengan yang diperoleh

peneliti selama proses penelitian berlangsung.

Data yang disimpulkan berupa hasil penyajian dari observasi, wawancara

(data yang diperlukan dalam wawancara yaitu metode yang digunakan,

cara mengimplementasikan metode, faktor pendukung dan penghambat),

maupun dokumentasi (presensi, foto kegiatan dan sebagainya).


