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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini berawal dari masalah nyata yang dialami siswa kesulitan 

belajar SDN Sumbersari 2 Malang yang mengalami kesulitan membaca, menulis, dan 

menghitung. Pendekatan kualitatif untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu 

data yang mengandung makna yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu 

nilai dibalik data yang tampak (Sugiyono, 2014: 9). Oleh karena itu dalam penelitian 

kualitatif tidak menekankan pada generalisasi tetap lebih menekankan pada makna. 

Menurut pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah untuk 

peristiwa-peristiwa yang alami, nyata dengan cara mengumpulkan data yang 

dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui suatu kejadian dilapangan. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif jenis penelitain ini 

dipilih karena bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan guru selama proses 

pembelajaran terhadap siswa kesulitan belajar yang meliputi, menentukan  startegi, 

menetapkan langkah-langkah, menghilangkan kendala, dan mengupayakan. Menurut 

pendapat Sugiyono (2014: 8) penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk 

mendapatkan pemahaman yang luas dan mendalam terhadap situsi sosial yang akan 

diteliti.  

 

B. Kehadiran dan Peran Peneliti 
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Kehadiran peneliti sebagai human instrument untuk mendapatkan data yang 

digunakan sebagai penelitian, maka penelitian hadir dalam proses pelaksana analisis 

peran mengajar guru pada siswa calistung di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. Hal ini 

bertujuan untuk mengathui peran mengajar guru pada siswa yang kesulitan belajar 

membca, menulis, dan menghitung (calistung) di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat di lapangan. Melalui 

pengamatan sendiri kita bisa mengetahuinya dengan langsung dan alami, peneliti 

berusaha untuk mengamati peran mengajar guru pada siswa kesulitan belajar 

membaca, menulis, dan menghitung(calistung) di SDN sumbersari 2 Kota Malang 

dalam proses pelaksanaan mengamati guru mengajar. Peneliti tidak hanya mengamati 

guru, akan tetapi peneliti juga mencacat pokok-pokok dari peran mengajar guru seperti 

apa yang dilakukan kepada anak yang berkebutuhan khusus membaca, menulis dan 

menghitung (calistung), sehingga peneliti bisa mengetahuinya secara alamiah.  

Sebagai peneliti dan pengamat, peneliti harus mengamati pada saat proses 

pembelajaran berlangsung di kelas 4 SDN Sumbersari 2 Kota Malang pada anak yang 

kesulitan belajar  membaca, menulis dan menghitung (calistung) untuk bisa 

mengetahui peran mengajar dari guru tersebut. Disana peneliti berinteraksi dengan 

guru pembimbing khusus (GPK), hingga bisa mengatahui secara langsung tentang 

anak berkebutuhan khusus membaca, menulis dan menghitung (calistung) untuk 

mendapatkan informasi secara langsung dari guru pembimbing kelas (GPK). Oleh 

karena itu, kehadiran peneliti diketahui oleh pihak-pihak yang terkait dengan kepala 

sekolah dan guru pembimbing kelas (GPK) di kelas 4 SDN Sumbersari 2 Kota Malang. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian  
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Penelitian dilakukan di SDN Sumbersari 2 Malang yang berada di daerah kota 

Malang Jl. Bendungan Sutami 1 No.24 telpon (0341) 57499, kode post 65145.  

Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang. SDN Sumbersari 2 Kota Malang 

merupakan SDN Imbas, sekolah ini berdiri pada tahun 1974 kemudian menjadi 

sekolah inklusi pada tahun 2008 sampai saat ini. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

semester ganjil tahun ajaran 2017. Fasilitas-fasilitas yang digunakan siswa hanya buku 

tulis, buku LKS, papan tulis, lab. Komputer, kantin, dan ruang kelas yang rapi di 

dekorasi dengan gambar-gambar yang tertera di dalam kelas dan juga guru kelas 

sebagai mediator dan guru pembimbing kelas (GPK).  

Waktu pelaksanaan penelitian direncakan dilaksanakan pada bulan Februari 

selama kurang lebih 3 minggu sesuai dengan kesepakatan dari guru pembimbing kelas 

(GPK). Penelitian akan meneliti peran mengajar guru pada siswa kesulitan belajar 

membaca, menulis dan menghitung (calistung) setiap mata pelajaran dimulai di kelas 

oleh guru. Diharapkan pembelajaran dimulai peneliti bisa mengetahui peran mengajar 

guru pada siswa kesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung (calistung) 

dengan harapan semua data yang diperlukan dalam penelitian dapat diperoleh secara 

maksimal untuk melancarkan suatu penelitian yang telah dilakukan selama kurang 

lebih 2 minggu pada siswa kesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung 

(calistung) di kelas 4 SDN sumbersari 2 Kota Malang. 

 

 

 

D. Sumber Data 
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Sumber data atau informasi yang digunakan untuk peneliti dalam melakukan 

penelitian terdiri dari: 

1. Kepala sekolah SDN sumbersari 2 Kota Malang  

Pada awal observasi ke SDN sumbersari 2 Kota Malang, untuk meminta izin 

melakukan penelitian di SDN Sumbersari 2 kota Malang, kepala sekolah memberikan 

izin kepada peneliti, dan kepala sekolah menyuruh kami untuk menanyakan anak 

berkebutuhan khusus dalam kesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung 

(calistung) di kelas 4, informasi lebih jelas kepala sekolah menyuruh kami untuk ke 

guru pembimbing kelas (GPK). 

2. Guru pembimbing khusus (GPK) kelas 3 di SDN sumbersari 2 Kota Malang 

Guru pembimbing khusus (GPK) membantu memberikan informasi kepada 

peneliti terkait dengan proses mengajar guru pada siswa kesulitan belajar membaca, 

menulis dan menghitung (calistung). guru pembimbing khusus  langsung memberikan 

izin kepada peneliti untuk menindak lanjutkan pada observasi pertama dan penelitian 

untuk selanjutnya. Data yang ingin diperoleh dari guru pembimbing khusus (GPK) 

meliputi, 

a. Lembar observasi, lembar penilaian diri, lembar penilaian terhadap teman, lembar 

penilaian sikap, lembar penilaian rapot. 

b. Lembar penugasan  dan tes tulis di kelas untuk mengetahui tingkat dan 

perkembangan siswa kesulitan belajar membaca, menulis dan menghitung 

(calistung) kesesuaian penilaian terhadap guru (GPK). 

c. Dokumentasi portofolio untuk mengetahui penilaian siswa yang dilakukan oleh 

guru pembimbing khusus (GPK). 
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d. Dokumentasi asesmen dan silabus khusus pada siswa kesulitan belajar membaca, 

menulis, dan menghitung (calistung) untuk mengetahui tingkat dan 

perkembangan dari siswa tersebut dalam proses pembelajaran dan perencanaan 

penilaian. 

 

E. Instrument Penelitian  

Dalam penelitian ini instrument yang digunakan berupa lembar observasi, 

wawancara, dokumentasi untuk mempermudah dan mengarahkan penyusunan bantu 

instrument dilapangan untuk mempermudah peneliti. 

1. Pedoman Observasi  

Observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan dengan fakta-fakta 

mengenai hasil yang diperoleh dari hasil observasi.Observasi awal secara langsung ke 

dalam kelas oleh peneliti untuk mengetahui kondisi siswa di dalam kelas.Dari data 

observasi ini diperoleh dari hasil proses belajar mengajar dari guru. 

Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi 

 

 

No. Aspek Sub Aspek Indikator 

1.  

 

Karakteristik siswa 

berkesulitan belajar 

calistung di SDN 

Sumbersari 2 Malang 

a. Kesulitan 

belajar 

membaca  

1. Anak sulit untuk meniru perkataan guru 

2. Anak sulit mengucap kata kalimat 

secara benar 

3. Anak kurang paham dengan huruf abjad 

4. Anak masih bingung dalam persamaan 

kata 

5. Sulit membaca dalam perkalimat 

6. Sering salah dalam membaca 

  b. Kesulitan belajar 

menulis  

1. Penulisan angka dan huruf masih kurang 

sempurna 

2. Kurang benar dalam penulisan kata 

huruf pertama di awal paragraph 

3. Kurang benar cara memegang alat tulis 

4. Kurang rapi dalam penulisan 

5. Tulisan masih sangat jelek kurang rapi 

6. Anak suka berbicara sendiri 

7. Ukuran dan bentuk tulisan masih 

kuranag besar kecil dalam penulisan 
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Lanjutan Tabel 3.1 Kisi-Kisi Observasi 

  c. Kesulitan belajar 

menghitung  

1. Kesulitan dalam menulis angka dan 

huruf 

2. Kesulitan dalam menghitung angka 

bilangan 

3. Kesulitan dalam mengenai konsep 

kombinasi 

4. Kesulitan dalam menyusun angka 

bilangan 

5. Kesulitan dalam mengeporasikan 

matematika (+/-/x/) 

6. Anak kesulitan dalam mengrjakan soal 

menghitung 

2. Peran guru dalam 

mengajar siswa 

berkesulitan belajar 

calistung di SDN 

Sumbersari 2 Malang 

a. Peran guru dalam 

mengajar sisa 

berkesulitan 

belajar calistung  

 

1) Menyusun RPP  

2) Berpartisipasi dalam penjaringan 

asesmen  

3) Melaksanakan tes formal maupun 

informal 

4) Berpartisipasi dalam penyusunan 

program pendidikan yang 

diinduvidualkan 

5) Mengimplementasikan program 

pendidikan  

6) Guru memberikan motivasi untuk 

meningkatkan aktifitas belajar siswa 

7) Guru memberikan jam tambahan seperti 

les 

8) Guru memebrikan fasilitas media 

gambar seperti, poster huruf abjad, 

angka 

9) Guru melakukan evaluasi  

3.  Kendala guru dalam 

mengajar siswa 

berkesulitan belajar 

calistung di SDN 

Sumbersari 2 Malang 

a. Faktor penghambat 

guru dalam 

mengatasi siswa 

berkesulitan belajar 

1) Faktor penghambat guru dalam 

mengatasi siswa berkesulitan belajar 

 

4. Solusi dalam mengatasi 

siswa berkesulitan 

belajar calistung di 

SDN Sumbersari 2 

Malang 

a. Solusi yang 

diberika guru 

dalam mengatasi 

siswa berkesulitan 

belajar 

1) Solusi yang diberika guru dalam 

mengatasi siswa berkesulitan belajar 

 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara dalam penelitian ini berisi tentang pertanyaan yang akan 

diajukan kepada guru GPK dan kepada siswa kesulitan belajar (calistung) dikelas 4  

SDN Sumbersari 2 Kota Malang, untuk menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan 

dengan keadaan dilapangan. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara 
 

 
 

No. Rumusan 

Masalah 

Aspek yang 

Diamati 

Indikator Sumber 

1 Karakteristik 

siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Kesulitan 

belajar 

membaca 

 

1) Anak sulit untuk 

meniru perkataan guru 

2) Anak sulit mengucap 

kata kalimat secara 

benar 

3) Anak kurang paham 

dengan huruf abjad 

4) Anak masih bingung 

dalam persamaan kata 

5) Sulit membaca dalam 

perkalimat 

6) Sering salah dalam 

membaca 

penanggung 

jawab GPK, 

siswa 

  b. Kesulitan 

belajar menulis 

 

1) Penulisan angka dan 

huruf masih kurang 

sempurna 

2) Kurang benar dalam 

penulisan kata huruf 

pertama di awal 

paragraph 

3) Kurang benar cara 

memegang alat tulis 

4) Kurang rapi dalam 

penulisan 

5) Tulisan masih sangat 

jelek kurang rapi 

6) Anak suka berbicara 

sendiri  

7) Ukuran dan bentuk 

tulisan masih kuranag 

besar kecil dalam 

penulisan 

 

  b. Kesulitan 

belajar 

menghitung 

 

1) Kesulitan dalam 

menulis angka dan 

huruf 

2) Kesulitan dalam 

menghitung angka 

bilangan 

3) Kesulitan dalam 

mengenai konsep 

kombinasi 

4) Kesulitan dalam 

menyusun angka 

bilangan 

5) Kesulitan dalam 

mengeporasikan 

matematika (+/-/x/) 

6) Anak kesulitan dalam 

mengerjakan soal 

menghitung. 
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Lanjutan Tabel 3.2 Kisi-Kisi Wawancara 

 

2. Peran guru 

dalam mengajar 

siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a) peran guru 

dalam mengajar 

siswa 

berkesulitan 

belajar  

1)  Menyusun RPP 

2) Berpartisipasi dalam 

penjaringan asesmen 

3) Melaksanakan tes 

formal maupun 

informal 

4) Berpartisipasi dalam 

penyusunan program 

pendidikan yang 

diinduvidualkan 

5) Mengimplementasikan 

program pendidikan  

6) Guru memberikan 

motivasi untuk 

meningkatkan aktifitas 

belajar siswa 

7) Guru memberikan jam 

tambahan seperti les 

8) Guru memberikan 

fasilitas media gambar 

seperti, poster huruf 

abjad, angka 

9) Guru melakukan 

evaluasi 

penanggung 

jawab GPK , 

siswa 

3. Kendala guru 

dalam mengajar 

siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Faktor 

penghambat 

guru dalam 

mengatasi siswa 

berkesulitan 

belajar 

 

1) Faktor penghambat 

guru dalam mengatasi 

siswa berkesulitan 

belajar 

 

Penanggung 

jawab GPK, 

siswa 

4. Solusi dalam 

mengatasi siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Solusi yang 

diberika guru 

dalam mengatasi 

siswa 

berkesulitan 

belajar 

1) Solusi yang diberika 

guru dalam mengatasi 

siswa berkesulitan 

belajar 

Penanggung 

jawab GPK, 

siswa 

 

3. Pedoman Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pada saat penelitian 

berlangsung di SDN Sumbersari 2 Kota Malang. Data tersebut berupa foto atau 

gambar, hasil rekaman wawancara, video hasil potret guru mengajar dan siswa 

kesulitan belajar calistung dalam mengikuti pembelajaran dikelas 4 SDN Sumbersari 

2 Kota Malang. 
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Tabel 3.2 Kisi-Kisi Dokumentasi 

N

o. 

Aspek Sub aspek Indikator Dokumen 

1. Karakteristik 

siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Kesulitan 

belajar 

membaca  

1) Anak sulit untuk meniru 

perkataan guru 

2) Anak sulit mengucap kata 

kalimat secara benar 

3) Anak kurang paham dengan 

huruf abjad 

4) Anak masih bingung dalam 

persamaan kata 

5) Sulit membaca dalam 

perkalimat 

6) Lupa dalam penulisan titik, 

koma 

7) Sering salah dalam membaca 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 

 

  b. Kesulitan 

belajar 

menulis 

1) Penulisan angka dan huruf 

masih kurang sempurna 

2) Kurang benar dalam 

penulisan kata huruf 

pertama di awal paragraph 

3) Kurang benar cara 

memegang alat tulis 

4) Tulisan masih sangat jelek 

kurang rapi 

5) Anak suka berbicara sendiri  

6) Ukuran dan bentuk tulisan 

masih kuranag besar kecil 

dalam penulisan 

 

 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 

 

  c.Kesulitan 

belajar 

menghitung 

1) Kesulitan dalam menulis 

angka dan huruf 

2) Kesulitan dalam menghitung  

angka bilangan 

3) Kesulitan dalam mengenai 

konsep kombinasi 

4) Kesulitan dalam menyusun 

angka bilangan 

5) Kesulitan dalam 

mengeporasikan  

matematika (+/-/x/) 

6) Anak kesulitan dalam 

mengerjakan soal 

menghitung. 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 
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Lanjutan Tabel 3.2 Kisi-Kisi Dokumentasi 

2. Peran guru dalam 

mengajar siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Peran guru 

dalam 

mengajar 

sisa 

berkesulitan 

belajar 

calistung  

 

 

 

1) Menyusun rancangan pogram  

1) Berpartisipasi dalam 

penjaringan asesmen  

2) Melaksanakan tes formal 

maupun informal 

3) Berpartisipasi dalam 

penyusunan program 

pendidikan yang 

diinduvidualkan 

4) Mengimplementasikan 

program pendidikan  

5) Guru memberikan motivasi 

untuk meningkatkan aktifitas 

belajar 

6) Guru menambah jam 

tambahan seperti les 

7) Guru memberikan fasilitas 

media gambar, gambar huruf 

abjad, angka 

8) Guru memberikan evaluasi 

 

 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 

3. Kendala guru 

dalam mengajar 

siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Faktor 

pengham

bat guru 

dalam 

mengatasi 

siswa 

berkesulit

an belajar 

 

1) Faktor penghambat guru 

dalam mengatasi siswa 

berkesulitan belajar 

 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 

4. Solusi dalam 

mengatasi siswa 

berkesulitan 

belajar calistung 

di SDN 

Sumbersari 2 

Malang 

a. Solusi yang 

diberika 

guru dalam 

mengatasi 

siswa 

berkesulitan 

belajar 

1) Solusi yang diberika guru 

dalam mengatasi siswa 

berkesulitan belajar 

a) Penyusunan 

RPP 

b) Buku tulis 

siswa 

 

F. Prosedur Penelitian  

Prosedur penelitian merupakan prosedur yang menggunakan langkah-langkah 

untuk melakukan suatu penelitian dan mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan 

dimodifikasikan oleh Moleong (2012:126), yaitu 1). Pra-lapangan, 2). Kegiatan 

lapangan, 3). Analisis data, 4). Penulisan laporan. Langkah-langkah tersebut yang akan 

dilakukan oleh peneliti sebagai berikut: 
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1. Tahap Pra-lapangan  

Pada tahap ini, kegiatan yang pertama dilakukan oleh peneliti yaitu melihat 

permasalahan yang ada dilapangan yang berkaitan dengan permasalahan guru 

pendamping khusus untuk dijadikan suatu alasan untuk menguatkan peneliti dan 

peneliti menentukan tempat menentukan lokasi penelitian di SDN Sumbersari 2 

Malang 

2. Tahap Kegiatan Lapangan 

Pada tahap dilapangan, peneliti melakukan kegiatan setelah melakukan seminar 

proposal. Pada tahap ini peneliti melakukan beberapa hal untuk pelaksanaan penelitian 

seperti, teknik pengumpulan yang digunakan untuk melakukan wawancara kepada 

guru pembimbing khusus, melakukan kegiatan observasi  yang dilakukan pada guru 

pembimbing khusus, peneliti mengambil gambar selama kegiatan dilapangan untuk 

dijadikan dokumentasi sebagai pelengkap data peneliti di kelas 4 SDN Sumbersari 2 

Malang 

3. Tahap Analisis Data 

Pada tahap analisis data yang dilakukan untuk menganalisis data melalui observasi, 

wawancara, dokumentasi sebagai pelengkap suatu data yang telah dilakukan selama 

penelitian bersama guru pembimbing khusus di kelas 4 SDN Sumbersari 2 Malang.  

4. Tahap Penulisan Laporan  

Pada tahap penulisan laporan meliputi kegiatan penyusunan kegiatan dan 

rangkaian yang dilakukan oleh peneliti, melakukan konsultasi kepada dosen 

pembimbing hasil dari kegiatan selama di lapangan untuk menyempurnakan penulisan 

laporan untuk mendapakan perbaikan saran demi menyempurnakan skripsi. 
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G. Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara pengumpulan data dengan 

memilah menjadi satu data, mencari informasi, mengelola data, menemukan sesuatu 

yang penting untuk dikelola. (Sugiyono, 2014:246). Penelitian ini menggunakan 

teknik analisis data Model Miles dan Huberman. Teknik ini dilakukan dengan cara 

interaktif dan dilakukan secara terus menerus sampai memperoleh data yang akurat. 

Analisis data Model Miles dan Huberman terdiri tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data, Kesimpulan atau Verifikasi. 

1. Reduksi Data  

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari hasil dilapangan, semakin lama 

peneliti dilapangan, maka jumlah data akan semakin banyak oleh di analisis. Untuk itu 

segera dilakukan untuk menganalisis data melalui reduksi data.Dengan merangkum 

data, memilih data yang penting (Sugiyono, 2014: 247). Menurut pendapat tersebut, 

data yang diperoleh selama penelitian dirangkum daan memilih hal-hal yang penting 

yang berkaitan dengan cara mengajar guru GPK pada anak berkebutuhan khusus 

berkesulitan belajar calistung di SDN Sumbersari 2 Malang. Maka dari itu peneliti 

akan lebih mudah untuk mengambil data dan mudah dalam mengumpulan data 

selanjutnya.  

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, data dapat disajika untuk menyajikan data dalam bentuk 

bagan, table, grafik, phie card, pictogram (Sugiyono, 2014: 249). Penyajian data ini 

dilakukan dengan mendapatkan atau mengelolah data dengan bentuk tulisan, informasi 

dari lapangan sesuai dengan masalah yang ada. 
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3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Berdasarkan data yang sudah di reduksi dan disajikan, data selanjutnya akan di 

simpulkan dan verifikasi untuk mengetahui keberhasilan suatu data yang sudah 

direduksi. Keberhasilan suatu data dikemukakan dengan adanya suatu bukti-bukti dari 

pengumpulan data. 

 

 

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Penelitian diperlukan suatu teknik pemeriksaan keabsahan data.Sebagai bukti 

untuk suatu penelitian dan mencari informasi atau mendapatkan informasi dari 

lapangan yang benar-benar mengandung nilai kebenaran. Menurut Sugiyono 

(2014:272) untuk memperoleh keabsahan suatu data dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat diperoleh dengan hasil yang positif dari 

masyarakat. 
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1. Triangulasi 

Menurut Moleong (2014: 332)  Penelitian di perlukan untuk teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Dan peneliti mengumpulkan suatu data dan informasi 

yang sudah terjadi dilapangan dengan kepala sekolah, guru, dan semua tim yang ada 

disekolah. Setelah mendapatkan data,data tersebut dilakukan untuk 

memperbandingkan terhadap data yang sudah diperoleh dilapangan dengan 

penanggung jawab guru pembimbing khusus (GPK) dan kepala sekolah. penelitian ini 

melakukan triangulasi data dan teknik menurut moleong (2014: 332) sebagai berikut: 

a. Triangulasi Sumber merupakan untuk menguji data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang sudah diperoleh dilapangan. Pada penelitian ini sumber yang 

akan diperoleh dari guru pembimbing khusus untuk menganalisis sehingga 

menghasilkan kesimpulan dari data yang sudah diperoleh. 

b. Triangulasi Teknik merupakan menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan 

cara mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Apabila 

teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka penelitian ini melakukan 

diskusi lebih lanjut pada sumber data yang bersangkutan atau pada yang lainnya.  

 


