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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di sekolah dasar reguler yang menyelenggarakan 

pendekatan pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Bandung, yaitu SD 

Negeri Cangkuang 12, Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, 

Kabupaten Bandung. Pemilihan tempat penelitian didasarkan pada kebutuhan 

data penelitian.  

Sekolah Dasar Negeri Cangkuang 12 merupakan sekolah inklusif dimana 

setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan. ABK 

dapat belajar bersama-sama dengan siswa lainnya, mereka menerima setiap 

perbedaan. 

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang bersedia memberikan 

berbagai informasi berisi keterangan dan data penting yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini. Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru 

reguler di SD Negeri Cangkuang 12 yang memiliki siswa ABK di kelasnya. 

Ada tiga orang guru reguler yang menjadi subjek penelitian, yaitu : 

a. Nama   : TJ (Subjek1) 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 52 tahun 

Jabatan  : Kepala Sekolah 

b. Nama   : SA (Subjek2) 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 35 tahun 

Jabatan  : Guru Reguler (Guru Kelas) 

c. Nama   : YF(Subjek3) 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Usia   : 26 tahun 

Jabatan  : Guru Reguler (Guru Kelas) 
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Ketiga subjek dalam penelitian ini bertindak sebagai responden 

penelitian. 

 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis 

deskriptif. Sugiyono (2008 :15), menyebutkan bahwa metode penelitian 

kualitatif adalah : 

Metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, 

digunakan untuk meneliti obyek yang alamiah, dimana peneliti sebagai 

instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara 

purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

Pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif merupakan salah 

satu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif 

dan hasil penelitiannya lebih menekankan pada makna. Dalam penelitian ini 

obyek yang alamiah artinya obyek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti, sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki obyek, setelah berada 

di obyek dan setelah keluar dari obyek relatif tidak berubah. Penelitian 

kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena peneliti ingin memahami, 

mengungkap dan menjelaskan berbagai gambaran dan fenomena yang ada di 

lapangan mengenai kompetensi guru reguler dalam melayani ABK di sekolah 

dasar inklusif, oleh karena itu agar data lebih jelas dan terperinci maka 

digunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif.  

 

C. Penjelasan Konsep 

1. Konsep Kompetensi Guru Reguler 

Kompetensi guru reguler dalam penelitian ini adalah kompetensi 

tambahan yang harus dimiliki oleh guru reguler guna meningkatkan 



47 

 

 
Ema Rahmawati, 2014 
Kompetensi guru reguler dalam melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

layanan pembelajaran kepada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). 

Kompetensi tambahan yang dimaksud adalah kompetensi melaksanakan 

penerimaan peserta didik baru yang mengakomodasi semua anak yakni 

kompetensi memahami ABK dan cara mengetahui kebutuhan ABK, 

kompetensi melaksanakan kurikulum yang fleksibel dan akomodatif, 

kompetensi merancang bahan ajar dan kegiatan belajar mengajar yang 

ramah anak, kompetensi menata kelas yang ramah anak, kompetensi 

pengadaan dan pemanfaatan media adaptif, dan kompetensi 

melaksanakan evaluasi pembelajaran dalam setting pendidikan inklusif. 

2. Konsep Melayani Anak Berkebutuhan Khusus 

Konsep melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dalam 

penelitian ini adalah layanan pembelajaran yang diberikan kepada ABK, 

meliputi lingkungan fisik yang mudah djangkau, lingkungan sosial yang 

nyaman dan ramah, adaptasi kurikulum dan kegiatan belajar mengajar 

yang fleksibel dan akomodatif, melaksanakan program pembelajaran 

individual, melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dan melaksanakan 

program khusus bagi ABK. 

3. Konsep Sekolah Dasar 

 Sekolah Dasar dalam penelitian ini adalah sekolah dasar yang 

menyelenggarakan pendekatan pendidikan inklusif. 

 

D. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Dalam penelitian kualitatif, menurut Marshall dan Rossman (Sugiyono 

2012:70) teknik pengumpulan data dilakukan pada “… natural setting 

(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), 

wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi.” 
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Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara 

triangulasi (gabungan), yaitu wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

 

1. Wawancara 

Menurut Esterberg (Sugiyono,2012:72) bahwa “wawancara 

merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu.” Wawancara yang mendalam dilakukan dalam bentuk 

tanya jawab dan diskusi, dalam hal ini peneliti meminta informan 

memberikan informasi sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, 

perasaan dan indera yang berkaitan dengan kebutuhan guru reguler dalam 

memberikan layanan pendidikan kepada ABK di sekolah dasar inklusif.  

Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik, dan peneliti 

memiliki bukti telah melakukan wawancara dengan informan, maka 

peneliti menggunakan bantuan alat-alat seperti buku catatan (net book), 

camera digital, dan/atau handphone. 

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara yang bersifat 

terstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara yang berstruktur dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan wawancara. Wawancara tidak 

berstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersistematis untuk 

pengumpulan datanya. Wawancara tidak berstruktur ini digunakan dalam 

penelitian pendahuluan dan juga penelitian yang lebih mendalam tentang 

subjek penelitian. 

2. Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah suatu teknik untuk 

mengumpulkan data dengan cara melakukan pengamatan terhadap aspek 

yang relevan dengan masalah dan tujuan penelitian dalam suatu kegiatan 

yang sedang berlangsung. Dalam hal ini yang akan diobservasi adalah 
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kegiatan pengelolaan pembelajaran guru, mulai dari persiapan, proses 

pembelajaran dan setelah pembelajaran kepada ABK. Penelitian ini 

menggunakan observasi partisipatif, dimana pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, dan observasi nonpartisipatif, dimana 

pengamat hanya berperan untuk mengamati kegiatan. 

Obyek penelitian dalam penelitian kualitatif yang diobservasi 

menurut Spradley (Sugiyono, 2012:68) dinamakan “situasi sosial, yang 

terdiri dari tiga komponen, yaitu tempat, pelaku dan aktivitas.” Dalam 

penelitian ini tempatnya adalah lingkungan fisik sekolah, pelakunya 

adalah guru dan aktivitasnya adalah kegiatan belajar mengajar. 

3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik 

dokumen tertulis, dokumen gambar maupun dokumen karya. Dalam 

penelitian kualitatif studi dokumentasi merupakan pelengkap dari 

penggunaan metode observasi dan wawancara karena hasil penelitian 

akan lebih dipercaya. Dokumen yang akan dteliti adalah silabus, 

kurikulum, Program Pembelajaran Individual (PPI) ABK, Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) bagi ABK, sertifikat, dan dokumen 

yang berupa gambar atau foto atau film. 

 

E. Pengujian Keabsahan Data 

Menurut Sugiyono (2012:120), “Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji depenabilitas dan uji 

konfirmabilitas.“ 

1. Uji kredibilitas, dalam penelitian ini dilakukan dengan perpanjangan 

pengamatan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, diskusi teman 

sejawat dan member check. 

a. Perpanjangan pengamatan 
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Perpanjangan pengamatan difokuskan terhadap data yang 

diperoleh, apakah data yang diperoleh itu setelah dicek kembali ke 

lapangan benar atau tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek 

kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel. 

 

b. Triangulasi 

Terdapat 3 triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan mengecek data kepada sumber yang sama 

dengan teknik yang berbeda, dalam penelitian ini dengan metode 

wawancara, observasi, dokumentasi. Triangulasi waktu dilakukan 

dengan beberapa teknik dalam waktu atau situasi yang berbeda. 

c. Menggunakan bahan referensi 

Menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, 

hasil wawancara, hasil observasi untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. 

d. Diskusi Teman Sejawat 

Adanya pengamat di luar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, dosen pembimbing 

bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap 

hasil pengumpulan data. 

e. Member check 

Pengecekan data dilakukan agar informasi yang diperoleh dan 

digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang 

dimaksud sumber data. 

2. Uji Tranferabilitas 

Peneliti harus membuat laporan dengan memberikan uraian yang 

rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya sehingga pembaca laporan 
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penelitian dapat memahami sehingga dapat memutuskan dapat atau tidak 

untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 

3. Uji depenabilitas 

Uji depenabilitas dapat dilakukan oleh pembimbing untuk mengaudit 

keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Mulai dari 

menentukan fokus masalah, memasuki lapangan, menentukan sumber 

data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. 

4. Uji Obyektivitas 

Uji obyektivitas dilakukan dengan menguji hasil penelitian dikaitkan 

dengan proses yang dilakukan.  

 

F. Analisis Data 

Menurut Bogdan ( Sugiyono, 2012:88), bahwa : 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.  

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Proses analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada proses analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2012:91) bahwa : 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. 

1. Reduksi Data 

Sugiyono (2008:338) menyatakan bahwa “mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.“ Data 



52 

 

 
Ema Rahmawati, 2014 
Kompetensi guru reguler dalam melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

yang diperoleh direduksi yaitu dengan menajamkan, menggolongkan 

mengarahkan, membuang isi yang tidak perlu dari data, kemudian 

dilakukan pengkodean dengan menggunakan analisis konten, dan 

diorganisasikan sedemikian rupa dengan menggunakan analisis 

komparatif dengan melakukan cek silang diantara kedua data tersebut. 

Setiap sumber dicek silang dengan sumber data lainnya, sehingga 

validitas data yang ada dapat dipertanggungjawabkan. 

2. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data. Tujuannya adalah agar data terorganisir, tersusun dalam pola yang 

berhubungan sehingga lebih mudah dipahami dan memberi kemungkinan 

untuk dilakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono,2012;95) bahwa “yang paling 

sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif“. Selain teks naratif dapat juga 

berupa grafik, matrik, network dan chart. 

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari arti benda-

benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab-akibat. 

Setelah didapat kesimpulan-kesimpulan sementara, kemudian menjadi 

lebih kuat dengan adanya bukti dan data. Kesimpulan diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul diuji kebenarannya, 

kekokohannya dan kecocokannya sebagai validitas dari data itu sendiri. 

 

G. Tahap-tahap Penelitian 

Menurut Moleong (2010:127-158) bahwa “tahap penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti dimulai dari tahap pra lapangan, tahap pekerjaan 

lapangan, sampai tahap analisis data.” 

1. Tahap Pra Lapangan 

a. Menyusun rancangan penelitian 
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Kegiatan ini berupa penyusunan rancangan penelitian dalam 

bentuk proposal penelitian yang diajukan kepada Dewan Skripsi 

Departemen Pendidikan Khusus Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Pendidikan Indonesia, kemudian melaksanakan seminar 

proposal penelitian tersebut. 

b. Memilih Lapangan Penelitian 

Proses pemilihan tempat penelitian dalam penelitian ini adalah 

perbincangan dengan salah satu dosen tentang masalah yang 

ditemukan, kemudian mengumpulkan data di SD Negeri Cangkuang 

12, Jalan Palasari, Sayati Kabupaten Bandung. 

c. Mengurus Perizinan 

Perizinan yang bersifat adminstratif, dilakukan mulai dari 

tingkat departemen, fakultas, universitas, Badan Kesatuan Bangsa 

Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat, sampai Dinas 

Pendidikan Kabupaten Bandung. 

d. Menyiapkan Peralatan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti mempersiapkan instrumen penelitian 

yang terdiri dari pedoman wawancara dan pedoman observasi. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

a. Memahami Latar Penelitian 

1) Pembatasan penelitian 

Latar penelitian ini dibatasi hanya pada lokasi dimana penelitian 

dilakukan, yaitu SD Negeri Cangkuang 12 Kabupaten Bandung 

2) Penampilan 

Peneliti berpenampilan rapi, sopan dan formal. 

3) Pengenalan hubungan peneliti di lapangan 

Peneliti berusaha menjalin hubungan penuh keakraban di lokasi 

penelitian, tanpa mengubah situasi yang terjadi pada latar 

penelitian. 

4) Jumlah waktu penelitian 



54 

 

 
Ema Rahmawati, 2014 
Kompetensi guru reguler dalam melayani anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

Peneliti mengalokasikan waktu penelitian di lapangan selama 

tiga minggu. Dengan waktu yang terbatas diharapkan berbagai 

data yang diperlukan dapat terkumpul dengan baik 

b. Memasuki Lapangan 

1) Keakraban hubungan 

Peneliti berusaha menjaga keakraban hubungan dengan seluruh 

warga sekolah agar mempermudah peneliti untuk memperoleh 

data yang diperlukan. 

 

2) Peranan peneliti 

Peneliti melaksanakan observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi di sekolah tersebut dan setelah itu membantu 

kegiatan pembelajaran ABK. 

c. Berperan serta dan mengumpulkan data 

1) Pengarahan batas studi,  

Batasan studinya adalah masalah pada fokus penelitian yang 

akan diteliti, yaitu kompetensi guru reguler dalam melayani 

ABK di SD Negeri Cangkuang 12, Kabupaten Bandung. 

2) Mencatat data 

Pencatatan data dilakukan pada saat melakukan observasi, 

wawancara dan studi dokumentasi, dan setelah kegiatan 

pengumpulan data. 

 

3. Analisis Data 

a. Reduksi data 

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal-hal yang penting, kemudian mencari pola dan membuang 

data yang tidak perlu dari data yang telah ditemukan di lokasi 

penelitian. 

b. Penyajian Data 
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Penyajian data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif 

dan tabel 

c. Menarik kesimpulan dan verifikasi 

Sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna, 

mencatat keteraturan pola, alur sebab-akibat lalu menarik 

kesimpulan dari semua data tersebut. 


