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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif yaitu penelitian tidak disajikan dalam bentuk angka, 

melainkan dalam bentuk paparan data dan kalimat. Penelitian ini termasuk dalam 

jenis penelitian deskriptif, yaitu mendeskripsikan keterlaksanaan pendidikan 

jasmani adaptif bagi anak tunagrahita.  

3.2 Kehadiran dan Peran Peneliti di Lapangan 

Peneliti langsung datang ke lokasi penelitian sebagai pengamat partisipan 

yang bertugas untuk mengamati proses pembelajaran pendidikan jasmani, serta 

sebagai dokumentasi untuk merekam semua kegiatan belajar mengajar pada mata 

pelajaran pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunagrahita. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di SDN Tlekung 1, Jl. Raya 

Tlekung 51 Kecamatan Junrejo Kota Batu. Waktu penelitian dilaksanakan pada 

bulan Januari 2018. 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek utama yang menjadi tujuan penelitian ini adalah guru pendidikan 

jasmani adaptifdi sekolah inklusi SDN Tlekung 1 Kota Batu. Adapun subjek 

pendukungnya yaitu yang mengenal dan memahami subjek utama yakni kepala 

sekolah, dan guru pendamping khusus. 

 



39 

 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data 

primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data 

utama yang digunakan untuk menganalisis, sedangkan sumber data sekunder 

merupakan sumber data pendukung untuk memperkuat sumber data primer. 

Adapun sumber data adalah sebagai berikut : 

1. Sumber data primer yaitu hasil observasi dan wawancara terhadap guru 

pendidikan jasmani di sekolah inklusi SDN Tlekung 1 Kota Batu, serta 

wawancara terhadap kepala sekolah dan guru pendamping khusus. 

2. Sumber data sekunder yaitu arsip atau dokumen pendukung. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti meliputi 

observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. 

1. Observasi 

Observasi merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan untuk 

memperoleh data. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi 

Nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan peneliti tidak ikut melakukan apa 

yang dikerjakan oleh sumber data, melainkan peneliti hanya sebagai pengamat 

independen.Peneliti mengamati secara langsung untuk mengumpulkan data 

tentang keterlaksanaan pendidikan jasmani bagi anak tunagrahita di SDN Tlekung 

1 Kota Batu. Observasi dilakukan pada saat guru mengajar pendidikan jasmani 

serta saat mengumpulkan sumber-sumber yang mendukung penelitian seperti 

RPP, data siswa, data guru dan lingkungan sekolah. 
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2. Wawancara ke guru pendidikan jasmani adaptif 

Wawancara menjadi teknik pengumpulan data yang perlu dilaksanakan. 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan menanyakan sesuatu kepada 

seorang responden dengan bertatap muka langsung dengan responden. Responden 

yang akan digunakan adalah guru pendidikan jasmani adaptif. Peneliti melakukan 

wawancara secara langsung ke guru pendidikan jasmani adaptif untuk mengetahui 

kegiatan pembelajaran penjas bagianak tunagrahita yang ada di SDN Tlekung 01 

Kota Batu.  

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Wawancara 

terstrukturdigunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam 

prakteknya peneliti membawa instrumen sebagai pedoman wawancara. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini yang dimaksud adalah data-data yang 

diperoleh dari hasil kegiatan pengumpulan data sekolah untuk kelengkapan 

penelitian. Perolehan data melalui teknik dokumentasi ini berupa RPP pendidikan 

jasmani adaptif bagi anak tunagrahita, serta dokumen-dokumen resmi sekolah. 

4. Triangulasi 

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang 

telah ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber 

data.Selain mendapatkan informasi dari guru penjas, peneliti juga melakukan 

observasi, wawancara dan mencari dokumen dari kepala sekolah dan guru 

pendamping khusus untuk melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Miles and Huberman (1984) dalam Sugiyono (2013:337) mengemukakkan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitataif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi data 

atau penarikan kesimpulan. Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada gambar 

berikut. 

         Periode pengumpulan 

   ............................................... 

Reduksi data 

Antisipasi Selama   Setelah 

Display data     ANALISIS   

Selama   Setelah 

Kesimpulan/verifikasi 

Selama   Setelah 

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Flow Model) 

 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan. 
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Pada tahap ini penulis mengumpulkan data dan mengelompokkan semua 

data yang dibutuhkan dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, triangulasi 

dan catatan lapang sesuai dengan rumusan masalah mengenai Keterlaksanaan 

program pendidikan jasmani adaptif bagi anak tunagrahita di SDN Tlekung 1 

Batu. 

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

dan hubungan antar kategori. Menurut Miles dan Huberman (1984) yang 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks 

yang bersifat naratif. 

c. Verifikasi Data 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualilatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang 

dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-

bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

3.8 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Triangulasi sumber yang dilaksanakan 

pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dari guru penjas dengan hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi dari kepala sekolah dan guru pendamping khusus. 


