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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah penelitian yang berfokus pada fenomena sosial yang digambarkan 

secara kompleks dan holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode ilmiah. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif 

dengan desain penelitian studi kasus. Dalam artian penelitian difokuskan dalam 

satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam, dengan 

mengabaikan fenomena-fenomena lainnya (Sukmadinata, 2011:99). Fenomena 

dalam pendekatan kualitatif desain studi kasus ini bisa berupa seorang 

pimpinan sekolah, suatu program, suatu proses atau satu konsep yang akan 

disajikan secara kompleks dengan proses ilmiah yang sah. 

Pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dirasa tepat digunakan 

untuk penelitian ini karena pada penelitian ini mendeskripsikan secara 

mendalam tentang permasalahan pelaksanaan pembelajaran siswa ABK dalam 

kelas reguler yang menggabungkan antara siswa ABK denga siswa normal 

menjadi satu kelas. Hasil dari penelitian akan dideskripsikan sehingga 

memunculkan hasil penjelasan secara rinci dan detail. Penelitian ini termasuk 

kedalam jenis penelitian deskripstif.  

Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk mengetahui jalannya 

pelaksanaan pembelajaran siswa ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) di kelas 

V SDN Sumbersari 1 Kota Malang. Dengan menggunakan penelitian yang ini 
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dipandang cukup sesuai, karena di dalamnya terdapat data dan informasi untuk 

menggambarkan kondisi atau keadaan yang terjadi di lapangan.  

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam proses pengumpulan data dengan menggunakan 

instrumen penelitian, yaitu panduan observasi, pedoman wawancara yang 

semuanya itu digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan penelitian. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengumpul data yang 

utama (Moleong, 2007:9). Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 1 Kota 

Malang karena sekolah tersebut termasuk sekolah inklusi dan di kelas V 

terdapat siswa ABK sebanyak 2 siswa yang memiliki hambatan yaitu autis dan 

Tuna Grahita ringan. Dalam pengumpulan data, kehadiran peneliti sebagai 

pengamat pada saat pengambilan data utama berupa observasi, dokumentasi 

dan wawancara secara langsung dengan Kepala Sekolah, Guru Kelas, Guru 

pembimbing khusus yang terlibat yaitu kelas V, dan melakukan observasi 

dengan siswa-siswi kelas V. Peneliti bertindak sebagai pengamat di lokasi 

penelitian untuk dapat mengungkapkan semua yang terjadi saat proses 

pelaksanaan pembelajaran yang meliputi, perencanaan, pelaksanaan kegiatan 

belajar pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran serta faktor apa yang 

mempengaruhi pelaksanaan pembelajaran dan upaya sekolah dalam mengatasi 

permasalahan atau problematikan selama pelaksanaan pembelajaran. 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian dilaksanakan di Sekolah Dasar Negeri Sumbersari 1 

Kota Malang dengan jumlah siswi perempuan 21 dan jumlah siswa laki-laki 11 

total semuanya 32 siswa. Untuk siswa ABK ada 2 yaitu satu siswa laki-laki dan 
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satu siswa perempuan. Sekolah ini termasuk sekolah inklusi yang ditunjuk oleh 

Dinas Pendidikan Kota Malang. Lokasi SDN Sumbersari ini terletak di Jln. 

Bendungan Sigura-gura I/11 Kec. Lowokwaru, Kab. Malang. Waktu penelitian 

akan dilaksanakan pada bulan Februari jika tidak ada halangan. 

D. Sumber Data 

Pada metode ini peneliti mengkategorikan ke dalam dua jenis, yaitu data 

primer dan data skunder. Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau 

kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang 

dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subjek 

penelitian (informan) yang berkenaan dengan variabel yang diteliti. Sedangkan 

data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (table, 

catatan, notulen rapat, SMS), film, rekaman video, benda-benda dan lainya 

yang daoat memperkaya data primer. 

Data primer ini dikumpulkan dalam penelitian ini, pelaksanaan proses 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Sedangkan sumber data dalam 

penelitian ini adalah guru kelas, guru pembimbing khusus, kepala sekolah dan 

siswa-siswi kelas V SDN Sumbersari 1 Kota Malang. 

Data sekunder diperoleh dari arsip, dokumentasi yang dimiliki oleh SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang, data tersebut digunakan sebagai penguat data 

primer agar lebih akurat atau dapat memperkaya data primer. Data dari sekolah 

berupa profil sekolah yang memuat visi misi sekolah, tujuan sekolah, RPP, 

Silabus, dan sumber data lainnya yang dapat untuk menambah reverensi. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Obseravsi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh 

peneliti dengan cara melakukan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

langsung. Kegiatan observasi akan dilakukan ketika proses pelaksanaan 

pembelajaran anak berkebutuhan khusus kelas V di sekolah SDN 

Sumbersari 1 Kota Malang. Observasi bertujuan untuk memperoleh 

informasi tentang permasalahan-permasalahan guru kelas V yang 

ditemukan peneliti selama proses pembelajaran, yang meliputi perencanaan 

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dari tahap pembuka sampai 

tahap penutup, penilaian selama proses pembelajaran berlangsung, faktor 

penghambat pelaksanaan pembelajaran dan upaya dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan pembelajaran. Observasi akan dilakukan dengan Guru kelas V 

menggunakan bahasa koding O/GK-V dan observasi untuk siswa ABK 

dengan menggunakan bahasa koding O/S-ABK-V. Observasi pada 

penelitian ini menggunakan lembar observasi yang telah disiapkan 

berbentuk check list. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan 

percakapan dengan maksud tertentu. Wawancara ditujukan untuk 

memperoleh data secara mendalam mengenai permaslahan yang ditelti. 

Responden dalam wawancara ini ialah Kepala Sekolah SDN Sumbersari 1 

Kota Malang dengan bahasa koding W/KS, Guru kelas V dengan bahasa 

koding W/GK-V, dan Guru Pembimbing Khusus dengan bahasa koding 
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W/GPK serta beberapa siswa siswi kelas V SDN Sumbersari 1 Kota Malang 

dengan menggunakan bahasa koding W/SS-V. Wawancara yang dilakukan 

ke Kepala Sekolah mencakup latar belakang dari diterapkannya sekolah 

berbasis inklusi dan tentang sistem pendidikan inklusi yang sudah 

diterapkan, untuk Guru kelas mencakup proses pembelajaran yang 

dilakukan di dalam kelas dan upaya dalam mengatasi kendala pembelajaran, 

dan untuk Guru Pembimbing Khusus mencakup ranah pembelajaran ABK 

dan upaya mengatsi kendala pembelajaran, serta untuk siswa-siswi kelas V 

mencakup bagaimana pendapat tentang proses pembelajaran yang telah 

dilakukan oleh guru kelas V dan pendapat tentang teman sejawatnya yang 

mengalami kendala (siswa ABK) pada saat pembelajaran. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan dari apa yang telah diteliti. Dokumen 

bisa berupa tulisan, gambar, atau foto-foto yang diambil selama proses 

penelitian yang nantinya akan membantu kelengkapan data yang diperoleh. 

Dokumentasi ini berupa foto pada saat pelaksanaan pembelajaran, dokumen 

dari RPP, dokumen dari hasil asessmen data siswa ABK, serta data dari 

profil sekolah. 

F. Instrumen Penelitian 

Pengumpulan data sebuah penelitian ini dilakukan berbagai teknik-

teknik penelitian dengan menggunakan instrumen seperti: 

a. Lembar Observasi  

Observasi dilakukan untuk memperoleh data yang akan diteliti berikut 

lembar observasi yang akan diteliti: 
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Tabel 3.1 Lembar Observasi 

No. Aspek penelitian Indikator 

1.  Perencanaan pembelajaran  Menyusun RPP modifikasi 

2.  Pelaksanaan pembelajaran  a. Menyiapkan kondisi kelas untuk siap belajar 

b. Melakukan apersepsi 

c. Menguasai materi dengan baik 

d. Menggunakan strategi, media dan sumber belajar 

yang dapat dipahami oleh ABK 

e. Pembelajaran dapat memicu semangat belajar 

f. Menggunakan bahasa yang baik 

g. Memberikan pelayanan untuk ABK 

h. Memperhatikan kondisi ABK saat kegiatan 

pembelajaran di kelas 

i. Peran GPK 

j. Pengawasan kepala sekolah 

3.  Penilaian untuk ABK a. Penilaian proses siswa ABK 

b. Penialaian Hasil Belajar 

 

b. Pedoman Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh data yang akan diteliti berikut 

pedoman wawancara yang akan diteliti: 

Tabel 3.2 Pedoman Wawancara 

No. Aspek Indikator 

1.  Pendidikan inklusi a. System pendidikan inklusi 

b. Fasilitas pendidikan inklusi 

c. Kendala dalam menyelenggarakan pendidikan 

inklusi 

2.  Perencanaan pembelajaran  Penyusunan RPP modifikasi 

3.  Kegiatan pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

 

 

a. Suasana kelas 

b. Penggunaan strategi, media dan sumber belajar ABK 

c. Pembelajaran dapat memicu semangat belajar 

d. Penggunaan bahasa 

e. Pelayanan untuk ABK 

f. Kondisi ABK saat kegiatan pembelajaran di kelas 

g. Peran GPK 

h. Pengawasan kepala sekolah 

4.  Penilaian untuk ABK a. Penialian proses 

b. Penilaian hasil belajar 

5.  Faktor yang berpengaruh dalam 

pelaksanaan pembelajaran Siswa 

ABK   

 

a. Faktor penghambat dalam kegiatan belajar 

b. Faktor penghambat dalam penilaian 
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c. Dokumentasi  

Dokumentasi dilakukan dengan cara, mengambil data, mengambil gambar, 

dan mendokumentasikan data-data yang dapat mendukung penelitian: 

 

Tabel 3.3 Lembar Dokumentasi 

No. Aspek Indikator 

1.  Perencanaan pembelajaran Foto RPP Modifikasi 

2.  Pelaksanaan  pembelajaran a. Foto suasana kelas 

b. Foto perilaku ABK 

c. Foto penggunaan strategi, media dan sumber 

belajar 

3.  Penilaian untuk ABK Foto hasil belajar siswa ABK 

4.  Data pribadi siswa ABK a. Hasil Asessmen 

b. Rapot hasil belajar siswa ABK 

 

  

No. Aspek Indikator 

6.  Upaya dalam mengatasi kendala 

pelaksanaan pembelajaran siswa 

ABK 

a. Upaya mengatasi dalam penggunaan media 

b. Upaya mengatasi suasana kelas 

c. Upaya mengatasi pelayanan siswa ABK 

d. Upaya untuk mengatasi kendala penilaian ABK 
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G. Prosedur Penelitian 

Penelitian kualitatif harus menjelaskan prosedur atau tahapan-tahapan 

yang dilalui dalam penelitiannya. Berikut tahapan-tahapan dalam penelitian 

yang akan dilakukan ini: 

a. Tahap Menentukan Lokasi Penelitian 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan agar memperoleh kepastian 

penelitian ini akan dilakukan dimana. Sehingga dalam pembuatan surat 

ijin penelitian tidak mengalami kesulitan. Dan penelitian bisa dilakukan 

sesuai dengan persetujuan dari pihak sekolah. 

b. Tahap Penyusunan Proposal Penelitian 

Tahap ini dilakukan dengan tujuan agar peneliti dapat menyusun 

proposal dengan baik dan sistematis. Beberapa hal yang dilakukan dalam 

menyusun proposal diantaranya, memilih lokasi penelitian, 

permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian, waktu penelitian, dan 

menyusun proposal penelitian. 

c. Tahap Menyususn Instrumen Penelitian 

Tahap ini dilakukan pembuatan instrumen penelitian, dengan tujuan 

agar mempermudah pada saat melakukan penelitian dan data apa saja 

yang nantinya akan dibutuhkan. Daftar pertanyaan yang digunakan 

adalah pertanyaan yang diperlukan peneliti untuk mendapatkan data yang 

diharapkan. Peneliti menggunakan instrumen lembar observasi dan 

pedoman wawancara. 
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d. Tahap Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yang 

dilakukan di lapangan dan wawancara menggunakan pedoman 

wawancara yang sudah dipersiapkan. Pada tahap observasi, peneliti 

melakukan observasi pada saat proses pembelajaran, apa saja 

permasalahan yang terjadi dan bagaimana pembelajaran itu 

dilaksanakan. Selain itu peneliti juga mengambil sumber dari 

dokumentasi berupa RPP, Silabus, dan hasil belajar siswa ABK. 

e. Tahap Analisis Data 

Tahap ini semua data yang telah didapatkan pada tahap 

pengumpulan data harus diolah dan diuraikan secara sistematis sehingga 

menjadi kesimpulan yang sesungguhnya. 

f. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 

Tahap ini merupakan tahap akhir dari penelitian. Kegiatan yang 

dilakukan pada tahap ini adalah menyusun laporan penelitian, melakukan 

konsultasi, melakukan perbaikan, dan menyusun laporan akhir.  

H. Analisis Data 

Analisis data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam penelitian. 

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian akan diolah menjadi 

insformasi hingga menghasilkan kesimpulan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode Miles & Huberman (1984) model interkatif (dalam 

Sugiyono, 2010:338-345). Adapun tahapan analisis data menurut model ini, 

antara lain: 

 



45 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data hasil penelitian sebanyak mungkin melalui berbagai 

teknik. Pada penelitian ini pengumpulan data diperoleh melalui observasi 

lapang, wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, GPK dan siswa-

siswi kelas V serta mengumpulkan RPP yang dibuat guru sebelum 

melakukan pembelajaran. 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak sehingga perlu dicatat 

secara teliti dan rinci. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari polanya, dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. Pada penelitian ini proses reduksi data dengan cara 

merangkum hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi kegiatan 

pembelajaran kelas V SDN Sumbersari 1. 

  

Penyajian Data 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan 
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c. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data yaitu menyajikan data. 

Dalam penelitian ini penyajian data dialkukan dalam bentuk uraian 

deskriptif sesuai dengan aspek yang diamati. Penyajian data akan 

memudahkan peneliti dalam memahai apa yang sedang terjadi dana pa 

yang harus dilakukan lebih jauh berdasarkan atas pemahaman yang 

didapat dari penyajian-penyajian.  

d. Penarikan Simpulan dan Verifikasi 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi (pemerikasaan tentang kebenaran laporan 

penelitian). Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat dan 

mendukung. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimppulan yang credible (dapat dipercaya). 

Adanya kesimpulan pada penelitian kualitatif diharapkan dapat menjadi 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan baru tersebut 

dapat berupa deskripsi berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis 

atau bahkan teori.  

I. Pengecekan Keabsahan Data   

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Jika 

terdapat data yang tidak relevan maka akan dilakukan penyaringan data satu 

kali lagi dilapangan, sehingga data tersebut memiliki kadar validitas yang 
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tinggi. Untuk memperoleh keabsahan data, perlu diteliti tingkat kredibilitasnya 

dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 

a. Triangulasi data 

Triangulasi data merupakan teknik untuk pengecekan keabsahan 

data yang diperoleh. Triangulasi data yang digunakan ada dua yaitu 

triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui pengajuan berbagai macam pertanyaan. Triangulasi 

teknik merupakan pengolahan dari teknik-teknik yang sudah digunakan 

untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan sah.  

b. Pemeriksaan Teman Sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau 

hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-

rekan sejawat. 


