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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif 

yang berhubungan tentang individu, kelompok, institusi dan 

sebagainyadidalam waktu tertentu (Sugiyono, 2017:12). Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan dan memahami objek yang akan diteliti  sebagai 

suatu kasus. Penelitian dilakukan dengan melihat langsung subjek yang 

diteliti sehingga mendapatkan data yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan 

untuk mengetahui  yang sedang terjadi dilapangan, sesuai dengan keadaan 

yang sebenarnya di SDN Sumbersari 01 Malang yang berkaitan dengan gaya 

belajar anak tuna grahita.  

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sebagai key instrumen (Sugiyono, 

2015: 15) dengan menggunakan instrumen penelitian berupa observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang digunakan sebagai alat bantu dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini menganalisis gaya belajar anak 

tunagrahita yang dilaksanakan di SDN Sumbersari 01 Malang. 

 

C. Tempat Dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sumbersari 01 Malang yang berlokasi 

di Jl. Sigura-gura I No. 11, Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Kota 

Malang. Pemilihan lokasi di sekolah ini karena SDN Sumbersari 01 Malang
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merupakan sekolah dasar yang  menerapkan sekolah inklusi. Penelitian akan 

dilakukan pada bulan februari sampai bulan maret tahun 2020.  

 

D.  Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang diambil dan bersumber 

dari subjek yang akan diteliti. Penelitian ini memperoleh sumber data yang 

terbagi menjadi dua sumber yaitu primer dan sekunder. Sumber data primer 

diperoleh melalui informan yang mengetahui secara detail dan jelas mengenai 

penelitian. Informan tersebut diantaranya Kepala sekolah, Guru kelas, dan 

Guru pembimbing khusus. Sedangkan sumber data sekunder diperoleh 

melalui observasi dan dokumentasi yang meliputi gaya belajar pada anak 

tunagrahita.  

 

E. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, instrumen atau alat penelitian yaitu peneliti itu 

sendiri. penelitian  ini memudahkan peneliti mencari data dengan memberikan 

beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan data yang akan dianalisis, dari 

hasil pertanyaan yang ditanyakan peneliti kepada informan atau narasumber 

kemudian diolah untuk mendapatkan hasil yang tepat sehingga dapat 

mendukung penelitian dalam mengumpulkan data.  

Instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah : 

1. Lembar Observasi  

Lembar observasi merupakan teknik dalam pengumpulan data digunakan 

untuk mengamati gaya belajar pada proses belajar anak tunagrahita SDN 
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Sumbersari 01 Malang. Observasi bertujuan untuk memperoleh informasi 

tentang permasalah yang ditemukan peneliti selama proses belajar anak 

tunagrahita. Observasi pada penelitian ini menggunakan lembar observasi 

yang disiapkan dalam berbetuk check list. 

2. Pedoman Wawancara  

Pedoman wawancara berisi tentang berbagai daftar pertanyaan yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Adapun aspek pertanyaan 

yang akan diajukan kepada kepala sekolah, guru, GPK dan shadow. Adapun 

aspek pertanyaan kepada kepala sekolah meliputi latar belakang 

diterapkannya pendidikan inklusi, untuk guru kelas dan shadow mencakup 

proses belajar mengajar yang dilakukan didalam kelas, dan untuk GPK (Guru 

Pembimbing Khusus) mencakup bagian dari pembelajaran dan cara belajar 

anak tunagrahita.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang dikumpulkan melalui 

observasi dan wawancara. Selain itu, data atau informasi yang dikumpulkan 

dari bahan-bahan dokumentasi yang ada dilapangan dapat dijadikan bahan 

dalam pengecekan keabsahan data. Dokumentasi yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : (a). data diri anak tunagrahita; (b). perangkat 

pembelajaran yang digunakan guru; (c) foto-foto yang terkait dengan proses 

belajar anak tunagrahita. 
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F. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian meliputi langkah pokok penelitian yaitu tahap pra 

lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data, dan tahap 

penyusunan laporan. 

1. Tahap Pra Lapangan 

Tahap awal yang dilakukan peneliti adalah tahap persiapan yang meliputi 

menyusun rencana penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menilai lapangan, memilih dan memanfaatkan informasi dan 

menyiapkan perlengkapan penelitian. 

2. Tahap Pekerja Lapangan 

a. Memahami Latar Belakang dan Persiapan Diri 

Penelitian dalam memahami latar belakang penelitian terlebih dahulu 

dengan mempersiapkan berbagai strategi dengan pengumpulan data yang 

efektif. Selain mempersiapkan strategi pengumpulan data yang efektif, 

peneliti juga menentukan pembagian waktu dalam penelitian. 

b. Memasuki Lapangan  

Dalam penelitian ini peneliti memasuki lapangan untuk mempelajari 

keadaan dan situasi seseorang yang akan dijadikan subjek agar pengumpulan 

informasi penelitan lebih mudah. 

c. Mengumpulkan Data 

Pengumpulan data ini dilakukan melalu berbagai cara observasi, 

wawancara serta dokumentasi untuk mendapat kan berbagai data yang 

berhubungan dengan proses gaya belajar anak tunagrahita. 
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3. Tahap Analisis Data 

Dalam mengelola dan menganalisis semua data yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi kemudian di sesuaikan dengan tujuan 

analisis yang ingin dicapai untuk mengetahui gaya belajar anak tunagrahita.  

4. Tahap Penyusunan Laporan 

Tahap akhir dari penelitian, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan ialah 

menyusun laporan penelitian, melakukan konsultasi, melakukan perbaikan, 

dan menyusun laporan.  

G. Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung. Data penelitian dikumpulkan dan dianalisis untuk mencari 

dan menyususn data secara sistematis. Ada beberapa tahap analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan model analisis dari 

Miles and Huberman. Dalam Sugiyono (2015: 246) dimana analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data 

yaitu,  

1. Reduksi Data 

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

pada hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan.  
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2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, 

dalam penelitian kualitatif penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, 

grafik, dan sejenisnya. Melalui penyajian data maka data tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.  

3. Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah ketiga dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi 

bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel.  

H. Pengecekan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan penelitian ini adalah 

teknik Triangulasi. Menurut Moleong (2017:330) tringulasi teknik untuk 

pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik tringulasi sumber dan tringulasi teknik.  

a. Tringulasi sumber berarti menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam 

penelitian ini tringulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah 

diperoleh melalui wawancara dengan kepala sekolah, guru kelas, dan GPK di 
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SDN Sumbersari 01 Malang. Peneliti membandingkan hasil wawancara dari 

beberapa informan sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran informasi 

yang diperoleh.  

b. Tringulasi teknik adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek  data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Peneliti melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan 

data yang berbeda yaitu dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.
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