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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

fenomenologi deskriptif, karena pada penelitian ini menggambarkan kondisi 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas inklusi. Sedangkan jenis 

penelitian yaitu menggunakan penelitian kualitatif. Penyajian pada penelitian ini 

secara deskriptif atau menggunakan kata-kata dan gambar. Pada penelitian ini, 

peneliti secara langsung mengumpulkan data tentang pelaksanaan pembelajaran 

anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota 

Batu. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk kata-kata 

secara tertulis sesuai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berdasarkan 

kondisi dan situasi yang ada pada kelas IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu.     

  

B. Kehadiran Peneliti     

Pada penelitian yang dilakukan di SDN Junrejo 1 Kota Batu ini, kehadiran 

peneliti sebagai peneliti utama dan tidak dapat diwakilkan. Peneliti melakukan 

penelitian dan menyampaikan hasil penelitian sesuai kondisi yang ada tanpa 

memengaruhi subjek penelitian. Kehadiran narasumber seperti kepala sekolah, guru 

kelas, maupun guru pembimbing khusus sangat diperlukan untuk memperoleh data. 

Pada penelitian ini, peneliti mengamati langsung proses pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu. 

 



64 
 

 
 

C. Tempat dan Waktu Penelitian     

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Junrejo 1 Kota Batu yang beralamat di 

Jl. Hasanudin, No. 140 Junrejo, Kota Batu. Penelitian dilaksanakan di sekolah 

tersebut karena merupakan salah satu sekolah inklusi yang ada di Kota Batu. 

Pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap tahun ajaran 2018/2019 

tanggal 7 Januari 2019 sampai 2 Februari 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 berkebutuhan khusus pada 

kelas IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu. Data observasi tersebut meliputi penggunaan 

program pembelajaran individual (PPI), layanan pembelajaran, pengelolaan 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan kendala pelaksanaan pembelajaran 

ABK. Sedangkan data yang diperoleh dari hasil wawancara meliputi identifikasi, 
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asesmen, program pembelajaran individual (PPI), layanan pembelajaran, 

pengelolaan pembelajaran, dan penilaian hasil pembelajaran ABK.  

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung yaitu berupa dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini meliputi alat 

evaluasi dan hasil identifikasi serta asesmen anak berkebutuhan khusus, program 

pembelajaran individual (PPI), kurikulum, RPP, bahan ajar, serta penilaian hasil 

belajar anak berkebutuhan khusus.  

2. Sumber Data 

Sumber data pada penelitian ini yaitu kepala sekolah dan guru kelas 

sekaligus berperan sebagai guru pembimbing khusus. Kepala sekolah sebagai 

sumber data terkait penggunaan kurikulum serta fasilitas belajar anak berkebutuhan 

khusus. Sedangkan, guru kelas/ guru pembimbing khusus sebagai sumber data 

terkait layanan pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus.         

 
E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan bermacam-macam cara. 

Namun pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi yaitu:     

1. Observasi   

Observasi yang dilakukan yaitu observasi non partisipan, yaitu peneliti 

hanya berperan sebagai pengumpul data sehingga peneliti tidak ikut terlibat atau 

berperan dalam kegiatan yang dilakukan oleh sumber data. Observasi dilakukan 

untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas 

inklusi, yang meliputi penggunaan program pembelajaran individual (PPI), layanan 
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pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan kendala 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus.  

2. Wawancara 

Pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara semiterstruktur, yaitu 

pertanyaan yang diajukan  ketika wawancara telah disusun dalam bentuk kisi-kisi 

wawancara. Kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala sekolah dan guru kelas 

sekaligus guru pembimbing khusus sebagai narasumber atau sumber informasi.  

Materi wawancara yang diajukan pada kegiatan wawancara yaitu berupa 

pertanyaan mengenai identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, 

penggunaan program pembelajaran individual (PPI), layanan pembelajaran, 

pengelolaan pembelajaran, serta kriteria penilaian untuk anak berkebutuhan khusus.   

3. Dokumentasi  

Teknik dokumentasi  pada penelitian ini dilakukan dengan pengambilan 

gambar dan pengumpulan data. Pengambilan gambar yaitu terkait pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus.  Sedangkan pengumpulan data meliputi 

hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, program pembelajaran 

individual (PPI), RPP, serta penilaian hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus 

pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.     

 

F. 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.   
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1. Lembar observasi  

Lembar observasi sebagai panduan untuk melakukan pengamatan dan 

memperoleh data di lapangan terkait pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus, yang meliputi program pembelajaran individual (PPI), layanan 

pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, dan kriteria penilaian pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.     

2. Pedoman wawancara  

Pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan yang diajukan kepada kepala 

sekolah dan guru kelas atau guru pembimbing khusus. Pedoman wawancara 

disesuaikan dengan rumusan masalah yang telah disusun. Pertanyaan yang diajukan 

meliputi identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus, program 

pembelajaran individual (PPI), layanan pembelajaran,  pengelolaan pembelajaran, 

kriteria penilaian pembelajaran, dan kendala pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.   

3. Pedoman dokumentasi  

Pedoman dokumentasi sebagai panduan yang digunakan untuk proses 

dokumentasi terkait pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

Pedoman dokumentasi meliputi hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan 

khusus, program pembelajaran individual (PPI), layanan pembelajaran,  

pengelolaan pembelajaran, serta kriteria penilaian anak berkebutuhan khusus pada 

kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.      

Lembar observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi 

terdapat pada lampiran 2, 3, 4, dan 5. 
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G. 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 SDN 

Junrejo 1 sebagai salah satu sekolah inklusi di Kota Batu yang menerima berbagai 

jenis anak berkebutuhan khusus. Studi pendahuluan ini sebagai pemerolehan 

informasi awal terhadap fokus dan obyek yang akan dijadikan penelitian, sehingga 

dapat mendukung pelaksanaan penelitian.  

2. Tahap Pra Lapangan   

Pada tahap ini, peneliti melakukan beberapa hal sebelum terjun ke lapangan, 

yaitu menyusun proposal penelitian, membuat surat ijin penelitian, serta persiapan 

untuk melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus pada kelas IIB di sekolah inklusi SDN Junrejo 1 Kota Batu.   

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 kepala sekolah dan guru kelas IIB sekaligus guru pembimbing khusus untuk 
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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 pada kelas IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu.   

5. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian   

Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian dengan menyusun laporan 

penelitian berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian.  

 

H. Analisis Data  

Analisis data pada penelitian kualitatif, dapat 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 gambar analisis 

data model Miles and Hubberman: 
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Gambar 3.1 Analisis Data Model Miles and Hubberman 

1. Pengumpulan data       

Pengumpulan data merupakan tahap awal pada penelitian ini. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara 

dilakukan dengan kepala sekolah dan guru kelas sekaligus guru pembimbing 

khusus pada kelas IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu. 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 kridebel.                      

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 IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu 

cukup banyak, sehingga peneliti perlu mencatat secara rinci dan lebih teliti. Peneliti 

memilah data dan merangkum data yang dianggap penting atau pokok dengan 

menggunakan pengkodean terkait pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan 

Penyajian data 

Kesimpulan/Veri-

fikasi 

Reduksi data 

Pengumpulan 

data 
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khusus pada kelas IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu serta membuang data yang tidak 

diperlukan terkait hal tersebut.               

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, program pembelajaran individual (PPI), layanan 

pembelajaran, pengelolaan pembelajaran, kriteria penilaian, serta kendala 

pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas IIB di SDN 

Junrejo 1 Kota Batu.       

4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi   

Data hasil penelitian yang telah direduksi dan disajikan, kemudian 

disimpulkan dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas. Namun, penarikan 

kesimpulan awal dapat berubah karena ditemukan bukti yang kuat dan mendukung 

tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil 

penelitian tentang pelaksanaan pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas 

IIB di SDN Junrejo 1 Kota Batu.              

 
I. Pengecekan Keabsahan Data   

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 : 

1. Triangulasi 

Triangulasi digunakan untuk mengecek keabsahan data dari beberapa 

sumber dengan bermacam-macam cara. Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan 
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data dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Berikut 

penjelasannya:  

a. Triangulasi sumber  

Triangulasi sumber yaitu 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 kepala sekolah 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, program pembelajaran individual (PPI), RPP, serta penilaian 

hasil pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Data yang diperoleh dari berbagai 

sumber tersebut, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan triangulasi sumber 

untuk mengkroscek data yang telah  diperoleh.   

b. Triangulasi teknik   

Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan sumber yang sama, 

namun menggunakan teknik yang berbeda. Sumber yang sama yaitu kepala sekolah 

dan guru kelas sekaligus guru pembimbing khusus.  Teknik yang digunakan yaitu 

teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada kepala sekolah menggunakan 

teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan pada guru kelas sekaligus guru 

pembimbing khusus menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Data yang diperoleh dengan teknik pengumpulan data yang berbeda tersebut 

selanjutnya ditriangulasi teknik untuk memperoleh data konsisten, pasti, dan tuntas. 
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2. Member Check 

Member check digunakan untuk mengecek data yang telah diperoleh 

peneliti kepada sumber data atau informan, sehingga dapat mengetahui apakah data 

yang diperoleh peneliti sesuai dengan data yang diberikan oleh sumber data. Pada 

penelitian ini, member check dilakukan dengan kepala sekolah SDN Junrejo 1 Kota 

Batu dan guru umum sekaligus guru pembimbing khusus pada kelas IIB sebagai 

sumber data atau informan. Setelah adanya kesepakatan data, maka sumber data 

atau informan dapat memberikan tanda tangan sebagai bukti otentik bahwa peneliti 

melakukan member check.   

 

 

 


