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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian dan perumusan masalah yang dikaji, maka 

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini 

mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis karangan. Berdasarkan fokus 

penelitian tersebut, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan 

penelitian deskriptif. Penelitian yang dilakukan ini menggambarkan tentangcara 

guru melakukan assessment membaca kata sederhana anak tuna grahita sedang 

SDN Tlekung 01.Adapun penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

kualitatif.Jenis penelitian kualitatif ditujukan untuk menggambarkan fenomena 

sosial yang terjadi dari sudut atau perspektif partisipan. Pada penelitian ini tidak 

melibatkan perhitungan, maka hasil yang diperoleh berupa data yang berwujud 

kata-kata tertulis atau lisan orang yang diamati. 

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti 

Kehadiranpenelitisangatdiperlukan dan utamauntukmengumpulkan data-

data yang diperlukangunamelengkapiinformasi yang dibutuhkandalampenelitian. 

Kehadiranpenelitibertindak sebagai human instrument pencari pengumpul data 

yang kemudian data tersebut dianalisis. Dalam penelitian ini peneliti bekerja sama 

dengan guru kelas untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam hal ini 

terkait dengan cara guru melakukan assessment membaca kata sederhanaanak 

tuna grahitasedang SDN Tlekung 01. Peneliti hadir langsung ke sekolah dalam 
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rangka menghimpun data, peneliti menemui dan mengamati secara langsung 

proses kegiatan belajar mengajar dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Tlekung 01 Kota Batu yang dilakukan 

pada bulan Agustus 2018. 

3.4 Sumber Data 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan cara guru untuk melakukan 

assessment membaca kata sederhana anak tuna grahita sedang. Oleh karena itu 

sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data diperoleh. 

Padasumber data tersebut, peneliti akan mengamati kegiatan pembelajaran yang 

dilakukanoleh guru kelas. Dengan demikian, peneliti bisa mengetahui proses 

bagaimana kegiatan belajar mengajar terjadi secara lebih nyata dengan melihat 

pembelajaran secara langsung.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang valid dan obyektif, maka diperlukan 

beberapa metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Adapun metode 

pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi (Pengamatan) 

Observasi digunakan peneliti sebagai bahan secara langsung obyek yang 

diteliti sehingga melalui metode inilah penulis memperoleh data tentangcara guru 

melakukan assessment membaca kata sederhana anak tuna 

grahitasedang.Observasidilakukanuntukmendapatkaninformasiterkaitdenganaktivi

taspembelajaran yang dilakukan. Dalam melakukan observasi maka peneliti akan 
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secara langsung melakukan pengamatan terkait dengan proses assessment 

membaca kata sederhana anak tuna grahitasedang SDN Tlekung 01. 

2. Wawancara 

Alat pengumpul data informasi dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan secara lisan dan dijawab dengan lisan pula. Responden pada penelitian 

ini adalah guru kelas 5. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data mengenai 

cara guru melakukan assessment membaca kata sederhana anak tuna grahita 

sedang. Wawancara dilakukan kepadaorang guru yang secara langsung melakukan 

assessment membaca kata sederhanaanak tuna grahitasedang. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi penulis gunakan dalam rangka untuk mendapatkan data 

tentang kondisi pelaksanaan aktivitas belajar siswa mengenai proses pembelajaran 

menulis karangan.Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan informasi terkait 

dengancara guru melakukan assessment membaca kata sederhana anak tuna 

grahita sedang. Dalam penelitian ini, peneliti memanfaatkan dokumen yang di 

dapat dari lokasi penelitian untuk kemudian dipelajari dan memasukkannya 

kedalam hasil penelitian apabila memiliki keterkaitan dengan hal yang sedang 

diteliti (Sugiyono, 2010). Bentuk dokumentasi tersebut yaitu mengenai 

pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan disekolah. 

3.6 Instrumen Penelitian 

Sugiyono (2010:8) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif 

instrumennyaadalah orang atauhuman instrument, yaitu peneliti sendiri. Untuk 

dapat menjadi instrumen, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang 

luas sehingga mamp ubertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi 
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situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Sesuai dengan 

pendekatan yang digunakan, maka instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan 

data adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai alat pengumpul data utama. Oleh 

karena itu kehadiran peneliti di lokasi penelitian mutlak diperlukan. Karena 

peneliti berperan sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data dan akhirnya 

menyajikan hasil penelitian. Instrumen penelitian ini dilengkapi dengan lembar 

observasi, catatan lapangan, panduan wawancara. Untuk dapat menjadi instrumen, 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga mampu 

bertanya, menganalisis, memotret, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti 

menjadi lebih jelas dan bermakna. Adapun instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

3.6.1 Pedoman observasi 

Observasi yang dilakukan adalah mengamati cara guru melakukan 

assessment membaca kata sederhana anak tuna grahita sesang SDN 

Tlekung 01. Sebelum melaksanakan, peneliti telah membuat indikator 

yang akan digunakan dalam mengamati guru melakukan assessment 

membaca kata sederhana.  

Tabel 3.1 Kisi-kisi pedoman observasi 
Pokok 

Masalah  

(Variabel 

penelitian) 

Rincian 

(Indikator 

Penelitian) 

Deskripsi Butir  Sumber 

Informasi Soal 

Assessment 

membaca kata 

sederhana anak 

tuna grahita 

sedang 

Aspek 

sensori 

Kemampuan untuk 

memahami simbol- 

simbol tertulis yang 

sederhana. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

Kepala 

Sekolah 

dan Guru 

Aspek 

perseptual 

Kemampuan 

menginterpresentasikan 

apa yang dilihat sebagai 

simbol sederhana. 

Aspek 

Skema 

Kemampuan 

menghubungkan 

informasi tertulis dengan 

struktur pengetahuan 
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yang telah ada  

 

4 
Aspek 

Berfikir 

Kemampuan membuat 

inferensi dan evaluasi dari 

materi yang dipelajari 

Aspek 

Afektif 

Berkenaan dengan minat 

membaca kata sederhana 

dan berpengaruh terhadap 

kegiatan membaca 

5 

 

 

3.6.2 Pedoman wawancara 

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang peneliti 

menggunakan pedoman wawancara yang ditujukan oleh Kepala 

Sekolah, dan Guru. Wawancara kepada Kepala Sekolah yaitu 

mengenai bentuk-bentuk kebijakan yang ditetapkan kepada siswa 

mengenai pelaksanaan kegiatan belajar mengajar membaca 

khususnya bagi anak tunagrahita. Wawancara kepada guru 

digunakan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan 

pembelajaran yang meliputi tujuan, materi, strategi, metode, media, 

dan evaluasi yang dilakukan oleh guru.  

Tabel 3.2 Kisi-kisi pedoman wawancara 
Pokok 

Masalah  

(Variabel 

penelitian) 

Rincian 

(Indikator 

Penelitian) 

Deskripsi Butir Sumber 

Informasi Soal 

Assessment 

membaca kata 

sederhana 

anak tuna 

grahita sedang 

Aspek 

sensori 

Kemampuan untuk 

memahami simbol- 

simbol tertulis yang 

sederhana. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

Kepala 

Sekolah 

dan Guru 

Aspek 

perseptual 

Kemampuan 

menginterpresentasikan 

apa yang dilihat sebagai 

simbol sederhana. 

Aspek 

Skema 

Kemampuan 

menghubungkan 

informasi tertulis dengan 

struktur pengetahuan 

yang telah ada 

Aspek 

Berfikir 

Kemampuan membuat 

inferensi dan evaluasi dari 

materi yang dipelajari 

Aspek 

Afektif 

Berkenaan dengan minat 

membaca kata sederhana 
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dan berpengaruh terhadap 

kegiatan membaca 
 

 

 

 

3.7 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus  ditempuh 

peneliti dari awal hingga penelitian berakhir. Peneliti melakukan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Tahap Perencanaan 

Menyusun rancangan penelitian, yaitu mengidentifikasi dan merumuskan 

permasalahan, mengurus surat izin penelitian, pemilihan dan interaksi subjek 

penelitian, menyiapkanalat, data instrument yang meliputi lembar observasi, 

lembar wawancara dan lembar dokumentasi, serta alat yang akan digunakan 

dalam mendokumentasikan proses pembelajaran yang berupa kamera HP. 

2. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data peneliti memulai mengumpulkan data 

dengan observasi lapangan, melakukan analisis, dan wawancara. Pada saat 

pelaksanaan pembelajaran peneliti mengamati kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang telah disusun.. 

Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan dengan mengisi lembar pengamatan 

yang telah disiapkan oleh peneliti. 

3. Tahap Penyelesaian  

Dalam tahap ini setelah mengumpulkan data, peneliti melakukan analisis 

data, peneliti mengelompokkan beberapa pembahasan sesuai dengan rumusan 

masalah yang telah diajukan. Sehingga peneliti dapat mengetahui dan 
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mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran menulis dikelas. Selanjutnya 

dilakukan penyajian data dan kemudian dilakukan penyimpulan hasil penelitian. 

Hasil penelitian di analisa dan disusun secara sistematis berbentuk laporan skripsi 

sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan karya ilmiah. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data penelitian ini, peneliti dapat menganalisis data yang telah 

dikumpulkan dengan teknik analisis kritis. Teknik ini dapat mencakup kegiatan 

untuk mengetahui cara guru melakukan assessment membaca kata sederhana anak 

tuna grahita sedang SDN Tlekung 01. Secara umum, data yang diperoleh 

dianalisis melalui deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2010:337) analisis data 

kualitatif dilakuakan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 

pengumpulan data. Analisis dilakukan melalui tiga tahap yaitu: 

 

1. Reduksi Data 

Reduksidata dilakukan untuk penyederhanaan yang dilakukan melalui 

seleksi, memfokuskan, dan pengabstraksian data mentah menjadi informasi yang 

bermakna. Hasil dari reduksi data berupa uraiansingkat yang telah dilakukan melalui 

hasil wawancara yang dilakukan kepada kepala sekolah, dan guru kelas. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, 

penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya sebagai dasar dalam penyusunan 

kesimpulan. Penyajian data ini mengenai menguraikan dari hasil wawancara yang 

dilakukan dengan kepala sekolah, guru dan siswa. 
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3. Penyimpulan 

Penyimpulan adalah hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal  yang berdasarkan dari hasil analisis data yang 

disajikan dalam bentuk deskriptif. Oleh karena itu, penelitian ini menggambarkan 

atau mendeskripsikan  mengenaicara guru melakukan assessment membaca kata 

sederhana anak tuna grahita sedang SDN Tlekung 01. 

3.9 Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2010:268-277), pengujian keabsahan data dalam 

penelitian ini yaitu menggunakan uji kreadibilitas (creadibility). Uji kreadibilitas 

data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain 

dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam 

penelitian, triangulasi atau pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai 

cara (baik triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

triangulasi waktu), dan diskusi dengan teman sejawat. Dalam penelitian 

mengggunakan teknik triangulasi sumber artinya membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi teknik untuk menguji 

kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu di 

cek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut, menghasilakan data yang berbeda-beda, maka peneliti 

melakukan diskusi lebih lanjut ke pada sumber data yang bersangkutan atau yang 
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lain, untuk mestikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya 

benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 


