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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Menurut Mukhtar (2013:10) menyatakan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif adalah sebuah penelitian yang dimasudkan untuk mengungkapkan 

sebuah fakta empiris secara objektif ilmiah dengan berlandasan pada logika 

keilmuan, prosedur dan di dukung oleh metodologi dan teoretis yang kuat sesuai 

disiplin keilmuan yang ditekuni.  

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian ini berusaha untuk mengungkapkan dan mendeskripsikan 

tentang pelaksanaan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

pembelajaran), kendala guru pendamping pada pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus jenis autis, dan upaya yang dilakukan oleh guru pendamping khusus dalam 

menghadapi kendala  pda pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada kelas IV-

A di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti berperan sebagai pengelola 

instrumen. Peneliti sebagai pengelola instrumen mengandung arti bahwa peneliti 

sebagai pengamat yang mengamati langsung proses belajar mengajar pada anak 

berkebutuhan khusus dengan jenis autis pada materi uang yang dilakukan di ruang 

khusus bersama guru pendamping khusus, pewawancara yang dilakukan pada 

guru pendamping khusus, kepala sekolah, pengumpul data, analisis data, penafsir 
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data dan pelapor hasil penelitian yang dilakukan di sekolah inklusi SDN Bunul 

Rejo 03 Malang.  

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Ada tiga teknik yang digunakan oleh peneliti dalam pengumpulan data 

penelitian ini, yaitu: (1) teknik wawancara; (2) teknik observasi; (3) teknik 

dokumentasi. 

1. OBSERVASI 

Observasi adalah proses keterlibatan peneliti dalam situasi sosial, 

kemudian dia mengungkapkan seluruh apa yang dilihat, dialami dan dirasakan 

langsung oleh peneliti (Mukhtar, 2013:109).  

Pada saat observasi peneliti melakukan pengamatan langsung secara 

sistematis terhadap fenomena yang diselidiki pada saat penelitian. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan 

pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi) pada anak berkebutuhan 

khusus. Selain itu observasi ini dilakukan untuk mengetahui kendala guru 

pendamping pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di ruang khusus dan 

upaya yang dilakukan guru pendamping khusus dalam menghadapi kendala pada 

pembelajaran anak berkebtuhan khusus di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 

Malang. 

2. WAWANCARA 

Wawancara adalah proses tanya jawab antara peneliti dengan subjek 

penelitian atau informen dalam satu situasi sosial (Mukhtar, 2013:118). Data 
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wawancara digunakan untuk melengkapi data observasi yang diperoleh langsung 

oleh peneliti dalam situasi sosial.   

Sumber data yang dimaksud adalah guru pendamping khusus kelas IV-A 

dan kepala sekolah di SDN Bunul Rejo 03 Malang. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan data tentang pelaksanaan pembelajaran (perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi), kendala guru pendamping khusus pada pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus,  dan upaya yang dilakukan guru pendamping khusus dalam 

menghadapi kendala pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus pada saat 

penelitian. 

Peneliti menggunakan pedoman wawancara, pedoman wawancara yang 

sudah disiapkan menyangkut pelaksanaan pembelajaran pada pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus, kendala guru pendamping khusus pada pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus, dan uapaya yang dilakukan  guru pendamping khusus 

dalam menghadapi kendala pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus. 

Kegiatan wawancara tentang pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan 

khusus meliputi kurikulum yang digunakan pada pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus, perencanaan pembelajaran (Pelaksanaan Pembelajaran Individual), 

pelaksanaan pembelajaran (kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup) dan penilaian atau evaluasi yang digunakan untuk mengukur 

kemampuan anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran di sekolah 

inklusif.  

3. DOKUMENTASI 

Dokumentasi adalah data pendukung  yang dikumpulkan sebagai 

penguatan data observasi dan wawancara (Mukhtar, 2013:119). Dokumentasi 
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digunakan untuk mengumpulkan data-data saat penelitian berlangsung, data-data 

tersebut meliputi foto belajar mengajar di dalam ruang khusus, pembelajaran anak 

berkebutuhan khusus di kelas reguler, hubungan antara anak berkebutuhan khusus 

dengan teman lainnya. 

 

D. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SDN Bunul Rejo 03 Malang yang beralamat 

di Jl. Sebuku no 14 Malang. SDN Bunul Rejo 03 Malang ini merupakan SD 

negeri yang di tunjuk oleh pemerintah Kabupaten Malang untuk menjadi SD 

inklusi. 

 

E. Sumber Data 

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti 

mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah 

penelitian, baik data primer maupun data skunder (Mukhtar, 2013:107). Menjadi 

sumber data penelitian ini adalah guru pendamping khusus kelas IV-A dan kepala 

sekolah di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah pokok penelitian yaitu persiapan 

pengumpulan data, pelaksanaan pengumpulan data, pengolahan data dan 

penyusunan laporan. Persiapan pengumpulan data meliputi kegiatan penyusunan 

rencana penelitian, mengurus perizinan, studi pendahuluan, penyusunan proposal, 
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penentuan jadwal penelitian, dan menyiapkan instrument penelitian. Pelaksanaan 

pengumpulan data meliputi kegiatan pengumpulan data terhadap sumber data 

dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu teknik observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Pengolaan data meliputi kegiatan mereduksi dan 

analisis data, penyajian data, mengambil kesimpulan. Penyusunan laporan 

meliputi kegiatan penulisan hasil pengumpulan data, membahas hasil berdasarkan 

teori yang ada dan menyimpulkan penelitian. 

Teknik pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan wawancara langsung 

pada guru pendamping khusus kelas IV-A dan kepala sekolah yang ada di SDN 

Bunul Rejo 03 Malang. Peneliti melakukan proses wawancara dengan 

menyiapkan pedoman wawancara. Selama proses wawancara peneliti berada di 

samping atau depan subjek supaya proses wawancara berhasil secara optimal dan 

memudahkan peneliti dalam menganalisis hasil data penelitian.  

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Alur Prosedur Penelitian 
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G. Analisis Data 

Pada bagian ini menjelaskan teknik atau cara dalam menganalisis data 

secara kualitatif. Pada bagian ini menjelaskan teknik atau cara dalam menganalisis 

data secara kualitatif. Sebagai penelitian kualitatif, analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan selama proses penelitian berlangsung, yaitu saat melakukan 

wawancara. Bungin (2011:144) menyatakan bahwa analisis data dalam penelitian 

kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Proses analisis 

data ini dilakukan melalui tiga tahap model air, yaitu dengan reduksi data, 

penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Proses Analisis  (Bungin, 2011:144) 

Gambar analisis data di atas maka dapat dijabarkan lagi sebagai berikut: 
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disiapkan, guna memperolah hasil informasi data melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi (Mukhtar, 2013:135). Hasil wawancara tersebut disalin menjadi 
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data dilakukan mulai dari awal pengumpulan data, penyusunan laporan sampai 

diperoleh kesimpulannya dari keseluruhan hasil penelitian. Reduksi data 

penelitian ini meliputi. 

a. Bagimana pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

b. Apa kendala guru pendamping khusus pada pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan guru pendamping khusus dalam 

menghadapi kendala pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

 

2. PENYAJIAN DATA 

Penyajian data merupakan usaha merangkai informasi yang terorganisir 

dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan (Mukhtar, 

2013:135). Peneliti menyajikan data dengan cara menyusun hasil reduksi yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta dokumentasi penelitian. Sehingga 

dapat memudahkan peneliti dan pembaca dalam memahami isi dari hasil 

penelitian. Penyajian data pada penelitian ini meliputi. 

a. Bagimana pelaksanaan pembelajaran pada anak berkebutuhan khusus di 

sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

b. Apa kendala guru pendamping khusus pada pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 



42 

 

 
 

c. Bagaimana upaya yang dilakukan guru pendamping khusus dalam 

menghadapi kendala pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah 

inklusi SDN Bunul Rejo 03 Malang. 

 

3. PENARIKAN KESIMPULAN DAN VERIFIKASI DATA 

Verifikasi dan menarik kesimpulan merupakan aktivitas analisis, dimana 

pada awal pengumpulan data, seorang analis mulai memutuskan apakah sesuatu 

bermakna, atau tidak mempunyai kateraturan, pola, penjelasan, kemungkinan 

konfigurasi, hubungan sebab akibat, dan proposisi (Mukhtar, 2013:135).  

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan gunanya untuk memberikan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kurikulum yang 

digunakan pada anak berkebutuhan khusus adalah jenis kurikulum modifikasi dan 

omisi, pelaksanaan pembelajaran terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pembelajaran yang dilakukan pada anak berkebutuhan khusus jenis autis 

disesuaikan dengan kemampuan dan karakteristik anak. Kendala yang dihadapi 

oleh guru pendamping adalah dalam pembuatan program pembelajaran individual 

(PPI) dan pembuatan media pembelajaran pada pembelajaran anak berkebutuhan 

khusus di sekolah inklusi, serta upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala 

pada pembelajaran anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi SDN Bunul Rejo 

03 Malang. 

 


