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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Berdasarkan pengalaman dan tujuan penelitian, maka penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yang 

bertujuan untuk memberikan gambaran atas fenomena atau permasalahan yang 

diangkat, yaitu tentang keterlibatan orangtua dalam pendidikan anak-anak 

berkebutuhan khusus. Adapun pengambilan datanya dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara. 

B. Kehadiran Peneliti 

Peran peneliti di lapangan adalah sebagai pengamat yang mengamati 

proses kegiatan belajar anak berkebutuhan khusus yang ada di ruangan tersendiri. 

Peneliti melakukan pengamatan tanpa memberikan perlakuan terhadap 

pembelajaran tersebut. Namun di luar dari mengamati kegiatan pembelajaran 

tersebut akan melakukan pengamatan dan pendekatan terhadap orangtua yang 

menjadi orang terpenting dan terdekat dengan anak berkebutuhan khusus. 

Peneliti hadir ke sekolah yang hendak diteliti selama proses penelitian dari 

persiapan penelitian, proses penelitian, hingga akhir penelitian. Peneliti berperan 

sebagai perencana, instrument pengumpul data, penganalisis data dan pelapor 

hasil penelitian sehingga kehadiran peneliti secara terus menerus di sekolah yang 

terdapat anak berkebutuhan khusus. 
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C. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang yang berada 

tidak jauh dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang dengan beralamatkan 

di Gadingkulon, Dau, Malang. Penelitian ini telah dilakukan pada tanggal 29 Juli-

3 Agustus 2016 tahun pelajaran 2016-2017. 

D. Subyek Penelitian 

Penelitian ini akan melakukan analisis terhadap sikap dan perhatian dari 

orang tua terhadap anak yang berkebutuhan khusus sehingga mendukung proses 

pembelajaran yang akan dilakukan. Anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, 

slow learner, hiperaktif sampai anak yang mengalami gangguan pendengaran dan 

susah berbicara atau disebut dengan tunarungu wicara akan diberikan proses 

pembelajaran secara khusus sehingga aktivitas belajar dilakukan pada ruangan 

khusus sehingga anak-anak tersebut dapat lebih terfokus dalam melakukan proses 

pembelajaran. Adapun subyek penelitian dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Orangtua dari anak berkebutuhan khusus 

2. Guru kelas yang menangani anak berkebutuhan khusus 

3. Anak berkebutuhan khusus itu sendiri. 

E. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu dari tindakan dan kata-kata 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang 

diperoleh adalah fakta mengenai perhatian orangtua terhadap minat belajar anak 

berkebutuhan khusus yang ada di lokasi penelitian. Sumber data yang digunakan 

dalam penelitian ini yaitu: 



30 
 

1. Sumber data primer 

Sumber data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara 

dengan orangtua dari anak berkebutuhan khusus tersebut serta guru yang 

menangani anak berkebutuhan khusus. 

2. Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari buku-buku dan dokumen mengenai 

subyek penelitian. Sumber tertulis yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

merupakan rujukan yang peneliti ambil dari buku, artikel, skripsi dan lain 

sebagainya. Sedangkan dokumen dapat diperoleh oleh peneliti melalui 

dokumen guru tentang data anak berkebutuhan khusus dan penggunaan foto 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang sedang diamati. 

F. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Pengumpulan data diperoleh dari metode observasi yang dilakukan 

peneliti di SD Muhammadiyah 08 Dau Malang. Pengamatan yang dilakukan 

berkenaan dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas anak berkebutuhan 

khusus, serta melakukan observasi dengan orangtua anak berkebutuhan 

khusus juga berkonsultasi dengan guru kelas anak berkebutuhan khusus. Dari 

segi proses pelaksanaan, peneliti menggunakan pengumpulan data dengan 

metode non participant observation atau observasi non partisipan yaitu tidak 

melibatkan peneliti secara langsung dalam pembelajaran di kelas, peneliti 
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hanya menjadi pengamat. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan 

secara langsung terkait dengan sikap orang tua atas pembelajaran yang dilakukan 

kepada anak dan proses pembelajaran yang dilakukan guru di sekolah.  

2. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yang dapat 

dilakukan melalui pengumpulan bukti berupa data siswa, laporan peningkatan 

anak berkebutuhan khusus, angket untuk orangtua anak berkebutuhan khusus, 

serta bukti foto pada saat pembelajaran berlangsung di ruang anak 

berkebutuhan khusus. Untuk mendapatkan dokumen, peneliti membutuhkan 

alat bantu penyimpan data dan alat mengambil gambar. 

3. Metode Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti melalui tatap muka dengan 

informan. Wawancara dilakukan kepada subyek penelitian yaitu orangtua anak 

berkebutuhan khusus dan guru pendamping anak berkebutuhan khusus serta 

anak berkebutuhan khusus. Data wawancara tersebut yaitu mengenai sikap 

dan perhatian orang tua terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus, 

wawancara yang dilakukan diharapkan dapat memberikan dukungan dalam 

memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. 

G. Teknik Analisis Data  

Pada penelitian ini peneliti melakukan teknik analisis data secara 

kualitatif. Penelitian ini melakukan analisis data sesuai dengan model Miles 

and Huberman. Tahapan analisis data terdiri atas 3 tahapan yang meliputi 

reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi data (data reduction) 

Dari hasil pengumpulan data yang jumlahnya cukup banyak, 

peneliti perlu mencatat secara teliti dan rinci. Pada penelitian ini reduksi 

data yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan cara mencatat hal-hal yang 

penting, memfokuskan pada hal pokok, dan merangkumnya. Proses 

reduksi dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi peneliti untuk 

menyimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu mengenai sikap 

dan peran orang tua terhadap pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

2. Penyajian data (data display) 

Setelah peneliti melakukan reduksi data, selanjutnya peneliti 

menyajikan data. Penyajian data berupa pengelompokan data sesuai dengan 

pokok bahasan yang telah ditentukan berdasarkan rumusan masalah 

penelitian yaitu mengenai persepsi orang tua tentang pendidikan anak 

berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, keterlibatan orang tua dalam 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dan harapan dan 

upaya dari orang tua anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

Pernyajian data disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dan tabel-

tabel sehingga lebih mudah untuk dipahami. 

3. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing) 

Penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh peneliti merupakan 

jawaban dari rumusan masalah yang telah diajukan. Penarikan kesimpulan 

yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan hasil dari pengumpulan data, 

reduksi data dan penyajian data yang tersusun secara sistematis dan logis 
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sehingga dapat disimpulkan mengenai persepsi orang tua tentang 

pendidikan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, keterlibatan 

orang tua dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus dan harapan 

serta upaya dari orang tua anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. 

H. Prosedur Penelitian 

Penelitian yang akan dilakukan melalui beberapa prosedur penelitian yang 

meliputi perencanaan, pengumpulan data dan analisis data. 

1. Perencanaan 

 Langkah awal yang peneliti lakukan adalah mempersiapkan beberapa 

rencana yang terangkum dalam perencanaan. Perencanaan meliputi menentukan 

fokus masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya peneliti 

menentukan situasi penelitian dan lokasi yang dipilih untuk penelitian. Selain itu 

peneliti juga menentukan sumber data untuk mendapatkan hasil wawancara dan 

hasil penelitian. 

2. Pengumpulan data 

Awalnya peneliti akan mengumpulkan beberapa subyek yaitu empat 

pasang orangtua beserta anak berkebutuhan khusus, kemudian peneliti melakukan 

wawancara terhadap anak berkebutuhan khusus yang masih menempuh di sekolah 

dasar. Dari wawancara tersebut peneliti akan mengetahui bagaimana hubungan 

anak dan orangtua bisa berjalan dengan baik sesuai harapan. Dan dari wawancara 

tersebut akan tampak orangtua yang kurang perhatian terhadap anaknya yang 

berkebutuhan khusus. Kemudian peneliti memberikan pengertian dan pendekatan 

agar orangtua dari anak berkebutuhan khusus tidak perlu malu atau minder 
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mempunyai anak yang memiliki kekurangan dan harus memberi penguatan, 

semangat, serta perhatian yang khusus untuk anaknya yang berkebutuhan khusus. 

I. Instrumen Penelitian 

Sebagaimana dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah sebagai key 

instrumen. Instrumen pendukung lainnya adalah pedoman wawancara, 

dokumentasi, dan observasi. Penelitian kualitatif sebagai human instrumen 

berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuannya (Sugiyono, 2008). 

 


