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  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. METODE PENELITIAN 

Secara umum, metode dapat diartikan yakni suatu cara, teknik, strategi 

dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kaitannya dengan penelitian, 

tentu tentang bagaimana cara dan teknik dalam meneliti suatu objek penelitian 

guna menemukan pemecahan masalah yang akan diteliti. Secara lebih luas lagi 

Sugiyono (2009:6) menjelaskan bahwa: 

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data 

yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan 

dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat 

digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. 
 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang berarti penelitian ini mengungkapkan fenomena-

fenomena yang terjadi secara aktual saat ini. Lebih jelasnya, mengutip 

pendapat Bogdan dan Taylor dalam buku yang ditulis oleh Moleong (2012:4) 

bahwa „metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati‟.  

Maka data-data penelitian kualitatif nantinya berupa deskriptif atau 

uraian-uraian yang mengungkapkan peristiwa penelitian yang sedang diamati. 

Penelitian kualitatif tidak akan berkaitan dengan angka-angka, melainkan 

berkaitan dengan naskah wawancara, studi dokumentasi, catatan lapangan, 

dsb. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Bogdan & Taylor dalam Basrowi 

dan Suwandi (2008:23): 
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Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian 

mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati 

dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau suatu organisasi 

tertentu dalam suatu setting konteks tertentu yang dikaji dari sudut 

pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.  

Penelitian dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang bersifat 

merekam suatu situasi atau keadaan tertentu dengan sebenar-benarnya tanpa 

ada perlakuan apapun. Sementara metode penelitiannya menggunakan metode 

deskriptif, yakni yang menurut Best (1982:119), yaitu: „Penelitian deskriptif 

merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan 

menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya‟.  

Oleh karena itu, penelitian deskriptif senantiasa mendeskripsikan suatu 

peristiwa, situasi alami yang sedang terjadi dengan apa adanya tanpa ada 

rekayasa atau perlakuan apapun dari calon peneliti. Desain penelitian kualitatif 

bersifat sementara dan fleksibel, sebab kenyataan yang terjadi di lapangan 

tidak dapat diprediksi oleh peneliti dan sewaktu-waktu bisa terjadi perubahan. 

Dalam hal ini akan diungkapkan dan dideskripsikan mengenai gambaran 

pelaksanaan pembelajaran bina diri dan bina gerak bagi anak cerebral palsy di 

SLBN Cileunyi. Proses penelitian dilakukan melalui 3 tahapan (Moleong, 

2012:127) yaitu: tahapan pra lapangan, tahapan pekerjaan lapangan dan 

tahapan analisis data. Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan dalam bagan 

berikut ini. 
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Gambar 3.1. Tahapan Penelitian 

Sementara objek dalam penelitian ini adalah kegiatan pembelajaran 

bina diri dan bina gerak bagi anak cerebral palsy di SLBN Cileunyi. Kegiatan 

pembelajaran yang diteliti meliputi penyusunan program pembelajaran, 

pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut serta hambatan dan upaya yang 

dilakukan oleh guru selama melaksanakan pembelajaran bina diri dan bina 

gerak. 

 

B. TEMPAT PENELITIAN 

Tempat penelitian ini mendeskripsikan lokasi penelitian yang akan 

dilakukan. Penelitian ini akan dilakukan di SLBN Cileunyi Kabupaten 

Bandung yang beralamat di Jl. Pandanwangi, Cibiru Indah III, Cileunyi, 

Bandung 40393. Sekolah ini mendidik anak berkebutuhan khusus dengan 

karakteristik yang beragam, mulai dari anak tunanetra, tunarungu, tunagrahita, 

tunadaksa dan autis. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, anak-anak 

Pra 
lapangan 

• Menyusun rancangan penelitian 

• Memilih lapangan penelitian 

• Mengurus perizinan 

• Menjajaki dan menilai lapangan 

• Memilih dan memanfaatkan informan 

• Menyiapkan perlengkapan penelitian 

• Persoalan etika lapangan 

Pekerjaan 
lapangan 

• Memahami latar penelitian dan persiapan diri 

• Memasuki lapangan 

• Berperan serta sambil mengumpulkan data 

Analisis 
data 

• Menganalisis data melalui reduksi data, display data, dan penarikan 
kesimpulan 

• Interpretasi data 
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berkebutuhan khusus dibagi ke dalam rombongan belajar sesuai dengan jenis 

kelainannya. 

Untuk jumlah anak tunadaksa yang mengikuti kegiatan pendidikan di 

SLBN Cileunyi yakni berjumlah 28 anak. Sebagian besar anak tunadaksa di 

SLBN Cileunyi termasuk anak cerebral palsy dengan kelainan yang berbeda-

beda. Dengan menerima anak tunadaksa sebagai peserta didik di sekolah ini, 

tentu SLBN Cileunyi juga turut menyelenggarakan program khusus bina diri 

dan bina gerak bagi anak tunadaksa. Program pembelajaran bina diri dan bina 

gerak di SLBN Cileunyi dilaksanakan di dalam ruangan khusus bina diri dan 

bina gerak sehingga kondisi pembelajaran menjadi lebih kondusif. 

 

C. INSTRUMEN PENELITIAN 

Dalam sebuah penelitian, diharapkan data-data yang didapat bersifat 

valid, reliabel dan obyektif. Dalam penelitian kualitatif, instrumen berfungsi 

sebagai alat pengumpul data dalam penelitian. Layaknya tentara yang akan 

berperang, perlu menggunakan senjata dalam melawan musuhnya, begitupun 

peran instrumen bagi seorang peneliti.  

Instrumen penelitian ini yaitu peneliti sendiri yang akan menjadi alat 

peneliti utama. Peneliti yang akan mengungkap sendiri tentang kasus atau 

masalah yang akan ditelitinya dengan melakukan pengamatan dan wawancara 

secara langsung dengan responden. Menurut Sugiyono, instrumen dalam 

penelitian kualitatif deskriptif ini adalah peneliti sendiri sebagai human 

instrument. “Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya” (Sugiyono, 

2009:222). 

Oleh karena peneliti sebagai instrumen utama, maka perlu adanya 

persiapan yang perlu dilakukan peneliti sebelum penelitian dilaksanakan, 

sehingga perencanaan penelitiannya dapat terlaksana dengan baik. Begitupun 
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yang diungkapkan Moleong, (2012:168) bahwa ”Peneliti merupakan 

perencana, pelaksana, pengumpul data, pencatat data, analisis, penafsir data 

dan pada akhirnya menjadi pelopor hasil-hasil penelitian”. 

Responden dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam 

pembelajaran bina diri dan bina gerak bagi anak cerebral palsy di SLBN 

Cileunyi yaitu guru pelaksana serta penanggungjawab pembelajaran bina diri 

dan bina gerak di SLBN Cileunyi yang berinisial ibu YN. Beliau dipilih 

sebagai informan kunci dalam pengumpulan data melalui kegiatan wawancara. 

Sebab dari jumlah 8 guru yang turut mengajar bina diri dan bina gerak, Ibu 

YN yang diberi tanggung jawab oleh Kepala Sekolah khusus untuk 

penyelenggaraan program khusus bina diri dan bina gerak di SLBN Cileunyi. 

Dalam pelaksanaan pembelajarannya, Ibu YN juga turut serta mengajar bina 

diri dan bina gerak sehingga diharapkan data-data penelitian bisa diperoleh 

melalui Ibu YN. 

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data ialah cara-cara yang dapat dilakukan dalam 

mengumpulkan data-data penelitian. Dalam penelitian kualitatif, teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dalam bentuk non tes (tanpa tes), seperti 

observasi, wawancara, studi dokumentasi dan catatan lapangan. Adapun 

penjelasan secara lebih rinci sebagai berikut: 

1. Observasi 

Peneliti akan mengamati proses pembelajaran bina diri dan bina 

gerak yang tengah berlangsung dalam periode waktu tertentu. Pada 

penelitian ini akan dilakukan pengamatan lebih khusus pada anak cerebral 

palsy tipe spastik, athetoid dan ataxia masing-masing 1 anak. Sementara 

untuk jumlah anak cerebral palsy di SLBN Cileunyi berjumlah 13 anak.  

Hal ini dilakukan agar penelitian lebih fokus sehingga pengamatannya 

mampu menghasilkan data-data yang lebih relevan dengan kenyataan di 
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lapangan. Hal-hal yang diamati oleh peneliti yaitu persiapan yang 

dilakukan guru sebelum mengajar, pelaksanaan pembelajaran bina diri dan 

bina gerak bagi anak cerebral palsy tipe spastik, athetoid dan ataxia serta 

evaluasi yang dilakukan oleh guru. 

Untuk melaksanakan proses observasi, sebaiknya disusun pedoman 

observasi terlebih dahulu yang terdiri dari beberapa aspek pengamatan, 

yaitu a) pengamatan saat persiapan sebelum pembelajaran; b) pengamatan 

selama pelaksanaan pembelajaran; c) pengamatan pelaksanaan 

pembelajaran bina diri dan bina gerak bagi anak cerebral palsy spastik, 

athetoid dan ataxia; d) pengamatan evaluasi pembelajaran.  

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

menggali informasi secara lebih dalam tentang pembelajaran bina diri dan 

bina gerak yang akan diteliti. Responden penelitian yang akan diwawancara 

yakni Ibu YN yang diharapkan mampu memberikan informasi secara detail. 

Untuk melaksanakan proses wawancara, sebaiknya disusun pedoman 

wawancara terlebih dahulu.  

Hal-hal yang akan dijadikan pertanyaan dalam proses wawancara 

ini diantaranya a) bagaimana penyusunan program pembelajaran bina diri 

dan bina gerak bagi anak cerebral palsy; b) bagaimana cara guru 

mengajarkan bina diri dan bina gerak bagi anak cerebral palsy yang 

berbeda-beda misalnya tipe spastik, ataxia dan athetoid; c) hambatan apa 

yang ditemui dalam proses pembelajaran bina diri dan bina gerak; d) upaya 

apa yang guru lakukan dalam mengatasi hambatan tersebut dan e) 

bagaimana pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru. 

3. Studi Dokumentasi 

Data-data penelitian harus bersifat valid dan reliabel, oleh karena itu 

dibutuhkan bukti-bukti nyata dalam mengungkapkan keadaan dan peristiwa 

yang tengah diteliti dengan cara menggunakan studi dokumentasi. Studi 
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dokumentasi yaitu cara pengumpulan data dengan cara merekam kejadian 

atau peristiwa yang berupa dokumen atau yang dapat didokumentasikan, 

seperti program pembelajaran individual, foto, video, raport anak, hasil 

asesmen anak, dsb. Misalnya dengan rekaman suara saat wawancara, foto-

foto kegiatan pembelajaran bina diri dan bina gerak, dsb. Teknik ini sangat 

berfungsi pada pengujian keabsahan data sebagai bukti bahwa benar adanya 

suatu kejadian tersebut diteliti dan direkam apa adanya. 

Pada penelitian ini studi dokumentasi akan dikumpulkan data 

seperti format asesmen bina diri dan bina gerak, program pembelajaran 

individual, foto selama pembelajaran berlangsung dan format evaluasi 

pembelajaran bina diri dan bina gerak. 

 

E. ANALISIS DATA 

Pada tahapan ini setelah data terkumpul, peneliti perlu menganalisis 

data untuk memperoleh hasil penelitian yang valid. Menurut pendapat 

Bogdan & Biklen dalam buku Moleong (2012:248) yaitu: 

Analisis data kualitatif (Bogdan & Biklen, 1982) adalah upaya 

yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain. 

  

Untuk itu data yang telah dikumpulkan, lalu direduksi, kemudian 

disajikan. Pada akhirnya data disimpulkan oleh peneliti sesuai hasil data 

akhir yang telah didapat. Berikut penjelasan secara lebih detail: 

1. Reduksi Data 

Hal ini merupakan proses pemilahan dan pemusatan dari data-data 

yang telah terkumpul. Dari awal data masih mentah, maka direduksi 

kembali data-data yang lebih diutamakan dan dibutuhkan dalam proses 

analisis data selanjutnya. Melalui reduksi data, peneliti memilih, 
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menggolongkan, dan merangkum data, juga membuang yang tidak 

diperlukan. Tahapan reduksi data dilakukan peneliti yaitu melalui: 1) 

memilih dan meringkas dokumen yang relevan; 2) pengkodean; 3) 

pembuatan catatan objektif dan faktual; 4) membuat catatan reflektif.  

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan. Proses penampilan 

data secara lebih sederhana dan dalam bentuk naratif. Hal ini dilakukan 

agar data yang telah disusun lebih mudah dipahami. Pada tahapan ini, 

peneliti menyusun data yang relevan hingga menjadi informasi yang 

dapat disimpulkan dan bermakna. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara verifikasi berupa 

pemikiran ulang saat proses penulisan, tinjauan ulang catatan 

lapangan, dan tinjauan kembali data-data yang terkumpul. Apakah 

masalah yang diteliti telah ditemukan pemecahan masalahnya atau 

belum. Ini adalah proses meringkas seluruh kegiatan penelitian dalam 

bentuk pernyataan yang padat dan jelas. 

 

F. PENGUJIAN KEABSAHAN DATA 

Dalam penelitian kualitatif, perlu adanya uji kredibilitas yakni 

pengujian apakah data tersebut dapat dipercaya sesuai dengan fakta yang 

terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini, cara pengujian kredibilitas data 

atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, antara lain 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Triangulasi teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan 

dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 
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yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan hasil observasi, lalu 

dicek dengan menggunakan hasil wawancara, dsb. 

2. Menggunakan bahan referensi 

Untuk membuktikan apakah suatu data sesuai dengan fakta yang 

terjadi yakni dibutuhkan bahan referensi yang lebih nyata. Misalnya 

dengan menggunakan alat-alat pendukung seperti camera, video, dll.  

3. Mengadakan Member Check 

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh 

peneliti kepada pemberi data. Tujuannya adalah agar mengetahui 

seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan 

oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan telah disepakati oleh 

pemberi data, maka berarti data tersebut valid sehingga kredibel (dapat 

dipercaya). 


