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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian adalah data tentang 

proses berpikir siswa autis dalam memahami konsep matematika di kelas pada 

sekolah inklusi. Informasi yang dikehendaki adalah suatu informasi dalam bentuk 

deskripsi. Informasi didapat dengan cara tes tulis dan wawancara. Ungkapan 

konsep tersebut lebih menghendaki makna yang berada di balik deskripsi data 

tersebut, karena itu penelitian ini lebih sesuai menggunakan penelitian kualitatif.  

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi 

kasus. Analisis yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

sebuah penelitian riset yang sifatnya deskripsi, cenderung menggunakan analisis 

dan lebih menampakkan proses maknanya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

memahami secara luas dan mendalam terhadap suatu masalah secara detail pada 

suatu permasalahan yang sedang dikaji. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau 

saat yang lampau. Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan 

pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka 

(Sukmadinata, 2006:5). Penelitian ini mendeskripsikan suatu permasalahan 

berdasarkan dengan indikator-indikator yang dijadikan dasar dari ada atau 

tidaknya suatu gejala atau permasalahan yang diteliti tersebut.  
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Pendekatan studi kasus dimaksudkan suatu penelitian yang akan 

mempelajari secara dalam tentang proses berpikir siswa autis dalam memahami 

konsep matematika di sekolah inklusi.  

3.2 Tempat  dan Waktu Penelitian 

Kota Malang merupakan salah satu kota yang ditunjuk pemerintah untuk 

melakukan pemerataan layanan pendidikan dengan menyelenggarakan pendidikan 

inklusi. Kota Malang mendeklarasikan diri sebagai kota pendidikan inklusi pada 

tahun 2012. Kemudian langkah tersebut diikuti oleh sekolah-sekolah yang berada 

di kabupaten Malang pada tahun 2016. 

Penelitian ini dilakukan saat pembelajaran matematika di SMP Pelita Kasih 

Lawang yang merupakan salah satu sekolah inklusi di kabupaten Malang. Waktu 

penelitian pada tanggal 15 juni 2017- 17 juni 2017 saat semester genap tahun 

ajaran 2016-2017. 

3.3 Subyek Penelitian 

Berdasarkan hasil diskusi peneliti dengan guru mata pelajaran matematika 

dan guru BK di SMP Pelita Kasih Lawang,  subjek penelitian adalah siswa 

berkebutuhan khusus pada kelas VII yaitu AV, MG dan DA. Hal ini karena 

berdasarkan hasil tes yang dilakukan sekolah dengan suatu lembaga menunjukkan 

bahwa ketiganya merupakan anak dengan penyandang autis. Siswa yang dipilih 

sebagai subjek wawancara ini akan dianalisis proses berpikir matematikanya, 

yang sebelumnya telah melakukan tes tulis. 

Tes tulis akan dianalisis dan disesuaikan dengan indikator. Setelah itu akan 

dilakukan wawancara untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah salah satu hal yang penting dalam 

penelitian, bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini,  

digunakan dua teknik pengumpulan data yaitu teknik tes dan teknik wawancara  

Tes bertujuan untuk mengukur hasil belajar yang dicapai siswa selama 

kurun waktu tertentu (Sukmadinata, 2009:223). Menurut Arikunto (2010:226) tes 

digunakan untuk mengukur kemampuan dasar dan pencapaian atau prestasi objek 

yang diteliti. Pada penelitian ini digunakan tes untuk mengukur proses berpikir  

siswa berkebutuhan khusus dalam memahami konsep matematika. Menurut 

Sukmadinata (2009:216), wawancara dilakukan secara lisan dalam pertemuan 

tatap muka secara individual maupun kelompok. Pedoman wawancara yang 

digunakan yaitu pedoman wawancara semi terstruktur menanyakan serentetan 

petanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam 

mengorek informasi lebih lanjut (Arikunto, 2010:270). Dalam penelitian ini akan 

menggunakan metode wawancara kombinasi di antara metode bebas dan 

terstruktur sehingga memperoleh informasi yang semaksimal mungkin dari siswa. 

Wawancara dilakukan setelah hasil tes siswa diperoleh dan dianalisis.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah alat yang dibutuhkan peneliti dalam 

mengumpulkan data. Mustafa (2009: 93) menjelaskan bahwa instrumen 

merupakan segala macam alat bantu yang digunakan peneliti untuk memudahkan 

dalam pengukuran variabel. Instrumen yang akan digunakan dalam penelitian ini 

adalah lembar soal dan pedoman wawancara. 
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Jenis tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes subjektif atau tes 

uraian dengan jumlah  4 soal. Pembuatan soal ini disesuaikan dengan kemampuan 

siswa berkebutuhan khusus, sesuai dengan kurikulum dan tidak melampaui 

batasan artinya sesuai dengan soal-soal yang selama ini diterima siswa di sekolah. 

Maka untuk memperoleh data proses berpikir siswa autis dalam memahami 

konsep matematika, dilakukan penskoran terhadap jawaban siswa.  Kriteria 

penskoran yang digunakan adalah skor rubrik yang dimodifikasi dari Suryabrata 

(2014) pada Tabel 3.1  
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Tabel 3.1 Pedoman Penskoran Proses Berpikir Siswa dalam Memahami Konsep 

Matematika 

 

Pedoman wawancara berisi inti-inti pertanyaan mengenai hal-hal yang 

akan digali mengenai proses berpikir siswa dalam mengerjakan lembar soal yang 

telah diberikan. Pedoman wawancara ini sangat penting agar pada saat wawancara 

No. 

Langkah-

Langkah 

Proses Berpikir 

Indikator 

Proses 

Berpikir 

Indikator 

Pemahaman 

Matematik 

Respons 

 
Skor 

1. Pembentukan 

Pengertian 

Menganalisis 

ciri-ciri dari 

sejumlah objek 

sejenis 

Membedakan 

ciri-ciri tersebut 

dan 

mengabstraksik

annya 

Pemahaman rasional, 

fungsional,relasional, 

mengidentifikasi 

kaitan antar 

konsep/prinsip, 

melaksanakan perhi-

tungan disertai 

dengan alasan 

terhadap proses 

matematika 

Tidak ada jawaban  

0 

Mengidentifikasi 

data/konsep/prinsi

p yang termuat 

dalam informasi 

yang diberikan  

0-2 

2. Pembentukan 

Pendapat 

Meletakkan 

hubungan 

antara dua buah 

pengertian atau 

lebih 

 Mengkaitkan 

konsep/prinsip 

yang satu dengan 

yang lainnya dan 

menyatakannya 

dalam simbol 

matematik  

0-2 

Melaksanakan 

perhitungan 

terhadap proses 

matematika yang 

dilakukan disertai 

dengan 

menyertakan 

konsep/ prinsip/ 

aturan yang 

digunakan pada 

tiap langkah 

pengerjaan  

0-2 

3. Penarikan 

Kesimpulan 

Sebagai hasil 

perbuatan akal 

untuk 

membentuk 

pendapat baru 

berdasarkan 

pendapat-

pendapat yang 

telah ada 

  

Menetapkan solusi 

akhir disertai 

alasan  

0- 2 
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tidak keluar dari topik pembicaraan. Wawancara yang akan dilakukan yaitu 

wawancara bebas dan terstruktur dimana peneliti bisa mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan keadaan yang ada pada saat melakukan wawancara. 

Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi lebih jelas 

mengenai proses berpikir siswa autis dalam memahami konsep matematika, guna 

melengkapi hasil tes tulis siswa. Peneliti menggunakan alat bantu perekam suara 

dan alat tulis untuk merekam dan mencatat hasil wawancara. 

3.6 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan rancangan keterlaksanaan jalannya 

penelitian. Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah tes 

tulis dan wawancara. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi 

menjadi 3 tahap, yaitu : 

1. Tahap Pendahuluan 

Tahap ini dilakukan sebelum penelitian dilakukan, untuk mengetahui 

gambaran langsung tentang siswa ABK di tempat penelitian. Peneliti melakukan 

observasi dengan bertemu dengan kepala sekolah, guru BK dan guru matematika 

di SMP Pelita Kasih Lawang. Tahap ini bertujuan untuk mengenal lingkungan 

sekolah inklusi dan mengetahui karakterisktis siswa ABK dengan 

mempertimbangkan beberapa aspek dan mengambil keputusan untuk melakukan 

penelitian di sekolah tersebut. Setelah melakukan observasi di tahap awal, peneliti 

menentukan pedoman yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian 

dengan menyususn rencana penelitian berupa petunjuk dalam pengumpulan data, 

analisis data dan lain sebagainya. Sebelum terjun ke lapangan, peneliti 

mempersiapkan atau menyususn instrumen penelitian yaitu berupa soal tes, 
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pedoman wawancara, lembar validasi soal dan wawancara. Selanjutnya pengujian 

validitas instrumen, peneliti melakukan validasi lembar soal dan pedoman 

wawancara. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data 

yang diperlukan secara mendalam dan dilanjutkan dengan pengecekan hasil 

penelitian tersebut. Pelaksanaan tindakan yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberikan tes tulis terlebih dahulu kepada 3 orang siswa ABK yang 

diteliti, kemudian melakukan pengamatan atau observasi dengan 

menggunakan instrumen yang sudah disiapkan. 

2. Melakukan wawancara berdasarkan hasil tes terhadap tiga orang siswa 

ABK tersebut. Analisis data menggunakan penskoran terhadap instrumen 

yang sudah dibuat. 

3. Melakukan verifikasi data dan pengelompokan data yang telah 

dikumpulkan, sehingga akan memudahkan dalam penafsiran. 

3. Tahap Akhir 

Pada tahap akhir ini peneliti akan menyusun data hasil penelitian untuk 

menjadikan laporan penelitian secara sistematik. Hasil penelitian didapatkan dari 

hasil tes tulis dan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap objek penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dari hasil pengumpulan data melalui tes tulis 

dan wawancara, selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam penelitian ini adalah 

analisis deskriptif  kualitatif.  Analisis data berguna untuk mengetahui proses 



25 
 

berpikir siswa ABK dalam memahami konsep matematika. Penelitian ini mengacu 

pada penelitian terdahulu Suryabrata yang menjelaskan bahwa proses berpikir ada 

tiga tahapan yaitu pembentukan pengertian,pembentukan pendapat, dan penarikan 

kesimpulan. 

Adapun cara perhitungan nilai persentase adalah sebagai berikut : 

                 
               

              
       

Maka untuk mengetahui proses berpikir siswa dalam memahami konsep 

matematika yang diperoleh dari perhitungan kemudian dikategorikan sesuai 

dengan tabel 3.2 berikut. 

Tabel 3.2 Kategori Persentase Proses Berpikir Siswa dalam Memahami 

Konsep Matematika 

Persentase Kategori 

                       Tinggi 

                         Sedang 

                     Rendah 

 


