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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian deskriptif. Informasi tentang perencanaan 

program dan pelaksanaan layanan individual di sekolah Anak Saleh Malang 

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 Instrument utama. 

Peneliti melakukan penelitian dan menyampaikan hasil penelitian  dilakukan 

sesuai dengan kondisi yang ada tanpa ada pengaruh dari objek lain. Kehadiran 

narasumber seperti wakasek kurikulum, guru kelas, maupun guru pembimbing 

khusus sangat diperlukan untuk memperoleh data. Pada penelitian ini, peneliti 

mengamati langsung proses pembelajaran ABK di SD Anak Saleh Malang. 

Kemudian peneliti sekaligus mengumpulkan data, menyusun intrumen 

penelitian, menganalisis data dan melaporkan hasil penelitian. Proses 

pengamatan yaitu: (1) memahami fenomena yang ada, (2) memasuki kelas yang 

telah 
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diperizinkan untuk melaksanakan studi pendahuluan, (3) mengidentifikasi apa dan 

siapa yang akan diobservasi, (4) menentukan peran sebagai pengamat partisipan 

dengan memperkenalkan diri kepada subjek peneliti yaitu guru dan siswa namun 

bersifat pasif dan menghormati di tempat tersebut, (5) melaksanakan observasi dari 

waktu ke waktu, (6) merancang sarana untuk mencatat dan merekam selama 

observasi, (7) mempertimbangkan informasi yang didapat selama observasi, (8) 

membuat catatan lapang deskriptif dan relektif, (9) setelah mengobservasi 

mengucapkan terimakasih pada objek.  

 

C. Tempat  Dan Waktu Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di SD Anak Saleh Kota Malang. Alasan 

dilaksanakan penelitian di sekolah dasar ini yaitu SD Anak Saleh Kota Malang 

merupakan salah satu sekolah Penyelenggara pendidikan Inklusi di kota malang. SD 

Anak Saleh Kota Malang terletak di Jalan Arumba No. 31, Tulunggul wulung, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Pengambilan data  dilaksanakan pada 

semester genap tahun ajaran  2018/2019. 

D. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini dengan mendeskripsikan cara memperoleh data 

yang meliputi jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian. 

    

1. Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

tujuan atau sasaran yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan dua data, yaitu 

data primer dan data sekunder. Berikut ini penjelasan data yang digunakan oleh 

peneliti:  

a. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung 

berdasarkan hasil observasi dan wawancara. Data yang diperoleh berdasarkan 

hasil observasi, dilakukan oleh peneliti secara langsung dengan melakukan 

pengamatan (observasi) terhadap pelaksanaan pembelajaran anak 
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berkebutuhan khusus pada SD Anak Saleh Malang. Data observasi tersebut 

meliputi strategi, metode, dan penggunaan media pembelajaran, serta penilaian 

hasil pembelajaran. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara 

meliputi penggunaan kurikulum dan program pembelajaran untuk anak 

berkebutuhan khusus.  

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

berupa dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi hasil 

identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, program pembelajaran 

individual, kurikulum yang digunakan, media pembelajaran, kegiatan 

pembelajaran, serta hasil penilaian anak berkebutuhan khusus 

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu wakasek kurikulum inklusi, guru 

pembimbing khusus, guru kelas. Wakasek kurikulum sebagai sumber data terkait 

penggunaan kurikulum serta fasilitas belajar anak berkebutuhan khusus. Sedangkan, 

guru pembimbing khusus dan guru kelas  sebagai sumber data terkait layanan 

pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.   

 

E. Instrumen Penelitian  

Pada penelitian ini, instrumen penelitian atau alat pengumpulan data yang 

digunakan terdiri dari tiga macam, yaitu lembar observasi, pedoman wawancara, dan 

pedoman dokumentasi.     

1. Lembar observasi  

 Lembar observasi sebagai panduan untuk melakukan pengamatan dan 

memperoleh data di lapangan terkait pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus, yang meliputi perencanaan pembelajaran dalam bentuk PPI, pelaksanaan 

program pembelajaran individual, strategi, metode, dan media pembelajaran dan 

pelaksanaan evaluasi pembelajaran bagi ABK serta indikatornya sebagai berikut:  

NO ASPEK INDIKATOR 

1. Perencanaan PPI  1.1.1 identifikasi dan asesmen peserta didik 
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berkebutuhan khusus 

1.1.2 penggorganisasian structural  

2. Pelaksanaan PPI  1.1.1 strategi yang digunakan 

1.1.2 metode yang digunakan  

1.1.3 media yang digunakan  

1.1.4 ketersediaan sarana dan prasarana 

1.1.5 manajemen ruang sumber oleh GPK  

1.1.6 keterlibatan shodow teacher  

1.1.7 respon peserta didik berkebutuhan khusus  

3. Evaluasi PPI  1.1.1 Teknik penilaian untuk evaluasi 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus   

1.1.2 Jenis penyesuaian yang dilakuakan 

untuk penilaian anak berkebutuhan 

khusus      

Tabel 3.1 istrumen observasi Olahan peneliti 2019 

2. Pedoman wawancara   

 Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada 

Wakasek kurikulum Inklusi maupun guru kelas atau guru pembimbing khusus. 

Pedoman wawancara disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun. 

Pertanyaan yang diajukan meliputi perencanan program pembelajaran bagi ABK 

dalam bentuk PPI , pelaksanann pembelajaran bagi anak ABK dan layanan 

pembelajaran dan program pembelajaran individual, serta penilaian hasil 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada SD Anak Saleh Malang serat 

indikatornya sebagai berikut :  

NO ASPEK INDIKATOR 
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1. 

Perencanaan PPI  1.1.1 penerimaan siswa ABK  

1.1.2 asesmen dan indentifikasi  

1.1.3 rancanggan program  

2. 

Pelaksanaan PPI 1.1.1 strategi yang digunakan 

1.1.2 metode yang digunakan  

1.1.3 media yang digunakan  

1.1.4 ketersediaan sarana dan prasarana 

1.1.5 manajemen ruang sumber oleh GPK  

1.1.6 keterlibatan shodow teacher 

1.1.7 respon peserta didik berkebutuhan khusus 

3. 

Evaluasi PPI  1.1.1 Kriteria ketuntasan minimal (KKM) untuk 

anak berkebutuhan khusus 

1.1.2 Teknik penilaian untuk evaluasi 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus    

1.1.3 Jenis penyesuaian yang dilakuakan untuk 

penilaian anak berkebutuhan khusus      

Tabel 3.2 Instrumen pedoman wawancara Olahan peneliti 2019  

3. Pedoman dokumentasi 

 Pedoman dokumentasi sebagai panduan yang digunakan untuk proses 

dokumentasi terkait pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

Pedoman dokumentasi tersebut meliputi perencanaan program pembelajaran bagi 

ABK dalam bentuk PPI , pelaksanaan pembelajaran bagi anak ABK dan layanan 

pembelajaran dan program pembelajaran individual, serta penilaian hasil 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada SD Anak Saleh Malang dengan 

instrument sebagi berikut: 

NO ASPEK INDIKATOR 
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1. 

Perencanaan PPI  1.1.1 data perkembangan pribadi peserta didik  

1.1.2 sistematika penyusunan PPI  

2. 

Pelaksanaan PPI  2.1.1 strategi yang digunakan 

2.1.2 metode yang digunakan  

2.1.3 media yang digunakan  

2.1.4 ketersediaan sarana dan prasarana 

2.1.5 manajemen ruang sumber oleh GPK  

2.1.6 keterlibatan shodow teacher 

2.1.7 respon peserta didik berkebutuhan khusus 

3. 

Evaluasi PPI  3.1.1. kriteri ketuntasan untuk ABK  

3.1.2 teknik penilaian  

3.1.3 jenis penyesuaian penilaian ABK  

Table 3.3  Instrumen pedoman dokumentasi  

Olahan peneliti,2018 

F. Prosedur Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan dengan lima tahapan, yang meliputi studi pendahuluan, 

tahap pra lapangan, tahap lapangan, tahap analisis data, dan tahap penyusunan laporan 

penelitian. Langkah-langkah yang dilakukan pada setiap tahapan sebagai berikut:  

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan sebelum penyusunan proposal maupun pengurusan 

surat ijin penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan survei di SD Anak Saleh 

Malang. Studi pendahuluan berguna untuk memperoleh informasi awal terhadap 
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fokus dan obyek yang dijadikan penelitian, sehingga dapat mendukung 

pelaksanaan penelitian.  

2. Tahap Pra Lapangan   

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa hal sebelum terjun di lapangan, yaitu 

menyusun proposal penelitian, membuat surat ijin penelitian, serta persiapan 

untuk melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus dalam bentuk PPI di ruang sumber .   

3. Tahap Lapangan   

Tahap ini merupakan tahap pengumpulan data secara langsung di lapangan. Pada 

tahap ini, peneliti melakukan proses pengumpulan data dengan cara observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Kegiatan observasi yang dilakukan yaitu dengan 

mengamati perangkat pembelajaran yang digunakan dan proses pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus. Pada kegiatan wawancara, peneliti melakukan 

wawancara dengan Wakasek kurikulum inklusi dan guru kelas sekaligus guru 

pembimbing khusus untuk memperoleh informasi terkait pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan 

mendokumentasikan kegiatan pembelajaran anak berkebutuhan khusus berupa 

gambar maupun video.   

4. Tahap Analisis Data  

Pada tahap analisis data, peneliti melakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh pada kegiatan penelitian. Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap 

ini meliputi: (a) pengolahan data berdasarkan hasil observasi, wawancara, 

maupun dokumentasi, (b) menyajikan data yang telah diolah, dan (c) 

menyimpulkan data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.   

5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian   
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Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian dengan menyusun laporan penelitian 

berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian. 

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat pada bagan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Prosedur Penelitian Olahan peneliti 2019  

 

G. Analisis Data Penelitian  

Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data dan 

setelah pengumpulan data selesai dalam periode tertentu. Analisis data dari empat 

tahapan yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan atau verifikasi. Berikut penjelasan tahap analisis data: Berikut gambar 

analisis data model Miles and Hubberman: 

1. Studi Pendahuluan: melakukan surve langsung di SD Anak Saleh Malang guna memperoleh 

informasi awal terhadap fokus dan objek yang akan dijadikan penelitian 

4. Tahap Analisis Data: Kegiatan yang dilakukan peneliti pada tahap ini meliputi: (a) pengolahan 

data berdasarkan hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi, (b) menyajikan data yang 

telah diolah, dan (c) menyimpulkan data yang diperoleh dengan cara mendeskripsikan tentang 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.  

5.  Tahap Penyusunan Laporan Penelitian: menyusun laporan berdasarkan data yang diperoleh pada 

tahap lapangan dan sudah dilakukan analisis.  

2.  Tahap Pralapangan: melakukan penyususnan proposal, membuat surat ijin penelitian dan serta 

persiapan dalam melakukan penelitian terkait implementasi pendidikan inklusi di SD Anak 

Saleh Malang  

3. Tahap Lapangan: melakukan proses pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara 

dengan kepala sekolah, guru pendamping khusus dan guru kelas, dan dokumentasi pada seluruh 

kegiatan perencanaan,pelaksanaan,dan evalausi pembelajaran ABK berupa gambar maupun 

video.  
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Gambar 3.2 Analisis Data Model Miles and Hubberman 

1. Pengumpulan data       

Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan Wakasek kurikulum Inklusi dan guru kelas 

sekaligus guru pembimbing khusus pada SD Anak Saleh Malang. Pada kegiatan 

wawancara, peneliti dapat melakukan analisis terhadap jawaban hasil wawancara. 

Apabila jawaban wawancara tersebut setelah dianalisis belum memuaskan, maka 

peneliti akan mengajukan pertanyaan sampai tahap tertentu dan diperoleh data 

yang dianggap tepat dan krideable.                      

2. Reduksi data     

Reduksi data sebagai bentuk analisis dengan menggolongkan, membuang data 

yang tidak perlu, serta mengorganisasikan data sehingga dapat ditarik kesimpulan. 

Pada penelitian ini, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, maupun 

dokumentasi pada kelas khusus (kelas sumber) di SD Anak Saleh Malang, 

Pengumpulan 

Data  

Reduksi Data 

Penyajian Data  

Penarikan 

kesimpulan atau 
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sehingga peneliti perlu mencatat secara rinci dan lebih teliti. Peneliti memilah data 

dan merangkum data yang dianggap penting atau pokok terkait pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus di ruang sumber serta membuang data 

yang tidak diperlukan terkait hal tersebut. Untuk mereduksi data diperlukan 

pengkodean data adapun pengkodean data sebagai berikut :  

No Komponen Kode 

1.   Teknik Pengumpulan Data  

 a. Wawancara  WW 

b. Observasi  OB 

c. Dokumentasi  DK 

2.   Sumber Data   

 a. Wakasek kurikulum inklusi  WKI 

b. Guru Pendamping Khusus  GPK 

c. Guru kelas  GK 

3.   Fokus Penelitian   

 a. Perencanaan pembelajaran ABK dalam 

bentuk PPI  

PR 

b. Pelaksanaan pembelajaran ABK dalam 

bentuk PPI 

PL 

c. Evaluasi pembelajaran ABK  EV 

Tabel 3.4 Pengkodean Data 

Olahan peneliti,2018 

3. Penyajian data   

Penyajian data pada penelitian ini berupa deskripsi atau uraian singkat hasil 

reduksi data. Deskripsi tersebut berisi tentang hasil identifikasi dan asesmen anak 

berkebutuhan khusus, layanan pembelajaran anak berkebutuhan khusus, program 

pembelajaran individual, pengelolaan pembelajaran, serta penilaian hasil 

pembelajaran anak berkebutuhan di SD Anak Saleh Malang.  

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi   
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Data hasil penelitian yang telah direduksi dan disajikan, kemudian disimpulkan 

dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas. Penarikan kesimpulan ini merupakan 

hasil penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus di 

SD Anak Saleh Malang.    

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

 Teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini 

yaitu teknik triangulasi. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini diperlukan 

untuk mengetahui bahwa data hasil penelitian merupakan data yang benar. Pengecekan 

keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan trianggulasi 

sumber,trianggulasi teknik, pengkajian dengan rekan sejawat dan catatan lapang.  

1. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber dilakukan untuk menguji kredibilitas data dengan 

mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi sumber yang 

dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan hasil observasi, wawancara, 

dan dokumentasi.  Pada teknik observasi, sumber data diperoleh dari siswa 

maupun guru kelas sekaligus guru pembimbing khusus. Wawancara dilakukan 

peneliti dengan Wakesek kurikulum inklusi dan guru kelas sekaligus guru 

pembimbing khusus. Sedangkan, dokumentasi diambil ketika proses 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan mengumpulkan dokumen hasil 

identifikasi serta asesmen anak berkebutuhan khusus, kurikulum yang digunakan 

oleh guru, serta penilaian hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Data 

yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut, selanjutnya dianalisis secara 

kualitatif dengan menyertakan data yang telah  diperoleh.  

2. Triangulasi teknik 

Trianggulasi teknik dilakukan dengan menggunakan sumber yang sama, 

namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama yaitu Wakasek 

kurikulum inklusi dan guru kelas serta guru pembimbing khusus.  Teknik yang 

digunakan yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada Wakasek 
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kurikulum inklusi menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan 

pada guru kelas serta guru pembimbing khusus menggunakan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan 

data yang berbeda tersebut selanjutnya ditrianggulasi teknik untuk memperoleh 

data konsisten, pasti, dan tuntas. 

3. Pengkajian dengan rekan sejawat (peer debriefing)

Penelitian ini menggunakan kajian benar rekan sejawat dilakukan pada Ibu

Bapak dosen hal ini dilakukan untuk mendapatkan saran dan kritik agar kualitas

analisis data yang diperoleh oleh peneliti dilapangan dapat lebih

dipertanggungjawabkan.

4. Catatan Lapang

Catatan lapang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk mencatat peristiwa

yang ditemukan dilapangan baik yang ada pada instrument mamaupun yang tidak

terdapat diinstrument.


