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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif dan jenis penelitian kualilatif. 

Penelitian kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang dalam penjabaran 

datanya menggunakan kalimat deskriptif berupa kata yang tertulis, lisan dari 

manusia dan perilaku yang dapat diamati. Peneliti menngambil penelitian 

menggunakan kualitatif untuk memperoleh data atau informasi dari lapangan 

secara langsung yang cenderung memerlukan penjelasan deskriptif secara natural 

atau apa adanya sesuai dengan  yang terjadi dilapangan. Pandangan peneliti 

tertuju pada Analisis Kesiapan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di SDN 1 

Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, 

dengan memperhatikan keabsahan data dan tidak mengesampingkan keadaan 

dilapangan agar data yang dikumpulkan tetap data natural. 

  

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peniliti berperan sebagai instrumen penelitian, sebagai instrument, 

partisipan dan pengumpul data. Kehadiran peneliti diketahui oleh informan atau 

pihak-pihak yang terkait seperti guru dan kepala sekolah. Peniliti hadir dan terjun 

langsung ke tempat penelitian yaitu di SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten 

Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah, dengan membawa instrument 

penelitian, teks wawancara dan observasi langsung serta dokumentasi sebagai 

bukti adanya penelitian.  
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C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat atau lokasi yang dijadikan tempat penelitian berada di SDN 1 Tanjung 

Harapan, beralamatkan di Jl. Galam no. 36, Desa Tanjung Harapan, Kecamatan 

Telaga Antang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. 

Penelitian dilaksanakan selama 2 minggu setara dengan 14 hari. Tempat penelitian 

dilakukan di SDN 1 Tanjung Harapan karena merupakan sekolah yang belum 

menjadi sekolah inklusi namun menerima siswa berkebutuhan khusus. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh oleh peneliti ada dua yaitu, data primer dan data 

sekunder. Data primer yang diperoleh peneliti berupa hasil observasi dan 

wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti selama peneilitian berlangsung. 

Data primer didapat dari wawancara bersama kepala sekolah, guru kelas dan 

siswa. Data sekunder yang diperoleh peneliti berupa dokumentasi (foto), data 

siswa dan data sekolah dimana data ini dapat mendukung keakuratan data yang 

telah dihasilkan oleh penelitian selama penelitian berlangsung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang hal utama dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian merupakan mendapatkan data. Pengumpulan 

data dapat dilakukan dalam berbagai aturan, berbagai sumber, dan berbagai cara. 

Sugiyono (2010: 309) dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara (interview), kuisisoner 
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(angket), dokumentasi, dan gabungan keempatnya. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan ada 3 macam yaitu : 

1. Observasi 

Observasi secara langsung dilaksanakan di SD Negeri 1 Tanjung Harapan. 

Pengambilan data dengan teknik observasi bertujuan unutk mengambil data 

secara langsung dari obyek yang akan diteliti. Menggunakan teknik observasi 

dapat menjadi acuan peneliti untuk mendeskripsikan obyek yang akan diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara memiliki tujuan untuk menemukan data secara langsung dari 

narasumber atau yang bersangkutan, sasaran wawancara dalam penelitian ini 

yaitu  Kepala Sekolah, dan guru.. 

3. Dokumentasi 

Informasi mengenai data yang diperlukan dalam penelitian selain 

bersumber dari observasi dan wawancara, peneliti juga menggunakan 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik untuk mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya yang dapat mendukung 

kevalidan data. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data dokumentasi 

dari dokumen dokumen yang berupa profil sekoloh, program semester guru, 

soal ulangan, dan data siswa. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Peneliti berperan sebagai instrument penelitian yang didukung dengan adanya 

pengumpulan data yang dilakukan peneliti ada tiga yaitu, : 
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1. Observasi  

Observasi dilakukan sebelum ada penelitian. Peneliti terjun langsung 

dalam pengambilan data dari pengamatan dan dijadikan berupa catatan-catatan 

kecil yang nantinya dijadikan bahan pengumpulan data selanjutnya. Berikut 

kisi-kisi instrument obervasi : 

Tabel 3.1. Kisi-kisi Instrumen Observasi 

No. Subyek Aspek 
Indikator 

1. Guru  
Pemahaman yang dimiliki guru 

tentang ABK 

1. Pengidentifikasian 

2. Asesmen 

2. Guru 
Pengalaman guru dalam 

menangani ABK 

1. Pengoptimalan 

pembelajaran ABK 

3. 
Kepala Sekolah dan 

Guru 
Kesiapan guru menghadapi ABK 

1. Latar belakang  guru 

2. Penyiapan 

pembelajaran ABK 

5. 
Kepala Sekolah dan 

Guru 

Kesiapan sekolah dalam 

penyelenggaraan pendidikan 

inklusi 

1. Kurikulum 

2. Manajemen sekolah 

3. Pengelolaan sarana 

prasarana 

 

2. Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusi. Wawancara ditujukan kepada narasumber yaitu kepala 

sekolah dan guru kelas. Berikut kisi-kisi instrumen wawancara : 

Tabel 3.2. Kisi-kisi Instrumen Wawancara Kepala sekolah 

No. Subyek Aspek 
Indikator 

1. Kepala Sekolah 

1. Pemahaman tentang sekolah 

inklusi 

2. Sarana penunjang ABK 

3. Bantuan Pemerintah 

1. Kurikulum 

2. Manajemen sekolah 

3. Pengelolaan sarana 

prasarana 

2. Kepala Sekolah 

1. Pemahaman guru tentang 

ABK dan pengalaman guru 

tentang ABK 

1. Penyiapan 

pembelajaran ABK 

2. Pengoptimalan 

pembelajaran ABK 
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Tabel 3.3. Kisi-kisi Instrumen Wawancara Guru 

No. Subyek Aspek 
 

1. Guru 

1. Pemahaman guru tentang ABK 

dan pengalaman guru tentang 

ABK 

1. Pengidentifikasian 

2. Asesmen 

3. Penyiapan pembelajaran 

ABK 

4. Pengoptimalan 

pembelajaran ABK 

2. Guru Sarana penunjang ABK 1. Manajemen pengelolaan 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan sebagai pelengkap data yang telah ada, yang telah 

didapatkan melalui observasi dan wawancara. Data ini berupa data pendukung 

dari penyelenggaraan pendidikan. Berikut kisi-kisi instrument dokumentasi : 

Tabel 3.4. Kisi-kisi Instrumen Dokumentasi 

No. 
Subyek 

Aspek 
Indikator 

1. Guru 

Kelengkapan 

perangkat 

pembelajaran 

1. RPP 

2. Promes 

3. Bahan Ajar 

4. Buku Siswa 

2. Kepala Sekolah Data Sekolah 1. Profil sekolah 

 

G. Prosedur Penelitian 

Setiap penelitian memiliki prosedur penelitian yang telah ditentukan atau 

dipersiapkan terlebih dahulu agar memudahkan peneliti dalam menjalankan 

proses penelitian. Tahapan prosedur penelitian antara lain : 



41 
 

  
 

  

1. Tahap Persiapan 

Observasi awal dilakukan pada saat persiapan guna mendapatkan informasi 

yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Peneliti 

sebelum melanjutkan ke tahap pelaksanaan diawal-awal peneliti menyiapkan 

proposal penelitian sebagai langkah awal, dalam penyusunan proposal awal 

penelitian berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

dari penelitian, definisi istilah, kajian-kajian teori, hasil penelitian yang relevan, 

jenis desain penelitian, kehadiran peneliti, lokasi berlangsungnya penelitian, 

sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, instrumen penelitian dan 

pengecekan keabsahan data yang telah diperoleh. Proposal disetujui terlebih 

dahulu oleh dosen pembimbing lalu melakukan pengajuan penelitian ke sekolah 

SDN 1 Tanjung Harapan Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan 

Tengah. 

3.1 Tahapan pelaksanaan penelitian 
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2. Tahap Pelaksanaan 

Peneliti melakukan penelitian secara langsung di SDN 1 Tanjung Harapan 

Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah. Tahap-tahap 

pencarian data dimulai melalui wawancara dengan kepala sekolah, dan guru 

selanjutnya data dilengkapi diperkuat melalui data dokumentasi berupa profil 

sekoloh, program semester guru, soal ulangan, dan data siswa. 

3. Penemuan Hasil 

Data yang telah didapat kemudian diolah dan dicocokkan dengan rumusan 

masalah dan data yang sesuai dengan rumusan masalah adalah hasil dari 

penelitian. Data tersebut dikumpulkan jadi satu, dianalisis dan ditarik kesimpulan. 

 

H. Analisis Data 

Tiga tahap analisis data penelitian kualitatif menurut model Miles dan 

Huberma didalam buku sugiyono (2017 : 247) menyebutkan tiga tahap analisis 

data : 

3.2 Tahapan Analisis Data 
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1. Reduksi Data 

Perolehan data dari lapangan cukup banyak sehingga sulit untuk 

menganalisisnya. Saat mengumpulkan semua data yang berkaitan dengan proses 

penyelenggaraan pendidikan inklusi di SDN 1 Tanjung Harapan, pengelompokan 

data dilakukan pemilahan antara data yang digunakan dan data yang tidak 

digunakan. 

2. Display Data 

Data yang telah melalui pemilahan selanjutnya dilakukan penyajian dalam 

bentuk deskripsi, yang didalamnya terdapat penjabaran yang saling berkaitan 

dengan penelitian sehingga bentuknya sistematis. 

3. Kesimpulan (Drawing/Verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah melakukan pemilihan data dan 

penyajian data dalam bentuk deskripsi, selain itu dilakukan dengan tidak merubah 

data yang telah diperoleh. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan uji kredibilitas yang mencakup tiga tahapan yaitu 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan triangulasi. Perpanjangan 

pengamatan dilakukan untuk mengecek kembali data yang telah didapat 

dilapangan, Peningkatan ketekunan berkaitan dengan peneliti untuk tetap tekun 

dalam pencarian data, dan triangulasi untuk mencarian data melalui beberapa 

sumber. 

Peneliti melakukan perpanjangan pengamatan terhadap sumber data untuk 

pengamatan ulang atas data yang diperoleh dalam penelitian sehingga tidak 
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terdapat kembali data yang terbaru, peneliti akan meningkatkan ketekunan dalam 

mencari data penelitian, peniliti tekun dan rajin datang ketempat penelitian 

(sekolah) unuk mendapatkan data yang benar-benar tepat dan peneliti 

menggunakan pengecekan data melalui triangulasi dimana pengecekan kebenaran 

data dilakukan melalui triangulasi sumber yaitu berupa kepala sekolah, guru dan 

orang tua siswa, selain itu pengecekan dari triangulasi teknik yang dilakukan 

peneliti berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. 


