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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

A. Metode penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapat data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu. Metode yang digunakan dalam  sebuah penelitian harus tepat, 

artinya adalah bahwa metode tersebut harus sesuai dengan tujuan penelitian yang 

dirumuskan. Data yang telah diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami 

memecahkan dan mengantipasikan masalah. 

Berdasarkan dari tujuan yang telah dirumuskan, penulis mencoba mengunakan 

metode yang dianggap paling sesuai dengan inti permasalah ini adalah metode deskripsif 

kulalitatif , karena permasalahan yang akan diungkapkan menyangkut peristiwa aktual atau 

situasi yang sedang terjadi di lapangan, serta diharapkan dapat mengambarkan dan 

menganlisis suatu peristiwa yang akan berlangsung agar diambil kesimpulan dari proses yang 

diamati. Mengenai hal ini, Surakhmad (1994 :139) menjelaskan sebagai berikut: 

Metode penelitian deskripsif dengan pendekatan kualitatif adalah merupakan suatu 

istilah umum yang   mencakup berbagai teknik deskripsif, diantarnya penelitian yang 

menetukan, menganalisis, dan mengklasifikasikan penelitian dengan teknik survey, 

teknik interview, angket, observasi atau dan  test, study kasus, study komperatif atau 

operasional. 

Pada prakteknya dengan metode deksirpsif dengan pendekatan kualitatif, penulis 

dapat lebih leluasa untuk mengali berbagai informasi dengan mempergunakan berbagai 

teknik dalam pengumpulan data  tersebut dan menganalisanya sehingga akhirnya 

menghasilkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertagung jawabkan. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dimana tidak tergantung pada data dalam bentuk angka. Hal ini sejalan dengan pendapat 

Moleong (2006:6) yang menjelaskan batasan kualitatif sebagai berikut: 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud dalam  untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku presepsi, 
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motivasi,tindakan, dll. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa suatu kontek khusus yang alamiah dan memanfatkan berbagai metode ilmiah. 

Berdasarkan hasil uraian diatas dapat disimpulkan bahawa pada saat melaksanakan 

penelitian akan terjadi hubungan erat antara penelitian dan pihak yang teliti, sehingga data 

yang diperoleh sesuai dengan data sebenarnya. 

Dengan mengunakan metode deskirpsif melalui pendekatan kualitatif diharapkan 

penulis dapat memperoleh gambaran tentang upaya guru dalam menangani anak 

berkebutuhan khusus di TK Family Fest. 

 

B. Subjek Penelitian  

Agar penelitian ini dapat terlaksana maka penelitian dapat dilakukan secara 

menyeluruh terhadap  subjek  yang di teliti, karena dalam  suatu  penelitian  subjek yang 

diteliti, karena dalam suatu penelitian subjek merupakan langkah yang sangat menunjang 

untuk mendapatkan data yang diperlukan. Dalam usaha  mengumpulan data dari kegiatan 

penelitian ini terlebih terdahulu peneulis menentukan subjek peneltian sebagai yang dijadikan 

sumber data. 

Adapaun subjek untuk peneltian ini adalah guru kelas, kepala sekolah  yang bersedia 

memberiakan infomasi-informasi berisi keteranan data-data penting yang dibutuhkan dalam  

peneltian ini. Informasi langsung yang mengajar orentasi dan mobilitasi (0&M) pada upaya 

guru dalam menangani anak berkebutuhan khsus di TK FAMILY FEST). 

 

 

 

C. Teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian 

1. Teknik pengumpulan data 

Sugiyono (2010 :24) mengumumukan bahwa “teknik pengumpulan data merupakan 

langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan “data”. Selain itu, dalam suatu penelitian suatu teknik pengumpulan data sangat 

diperlukan untuik menjawab hipotesa yang di gunakan  secara objektif. Namun untuk dapar 

menjawab hiporesis yang di gunakan secara objektif tersebut maka diperlukan cara-cara 

tertentu yang tepat dalam pengumpulan datanya. Dengan demikan kata lain, maksud dari 

teknik pengumpulan data yang gunakan dalam penelitian ini adalah cara-cara suatu proses 

yang dipergunakan data yang relefan dalam memecahkan suatu masalah penelitian yang 
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berkaitan dengan instrument yang di gunakan dalam rangka memperoleh data yang di 

perlukan sehingga akan terdapat gambar dari aspek yang akan diteliti. 

Lofland dan lofland ( Moleong 1993:112 ) menjelaskan bahwa sumber utama dalam 

penelitian  deskripsif kulaitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumentasi dan lain-lain, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan 

lain-lain walaupun dikatakan sumber data lain di luar kata-kata dan tindakan adalah data 

tambahan namun sumber data tersebut tidak dapat diabaikan. 

a. Wawancara 

Dalam penelitian wawancara ini dilakukan terhadap informan yaitu guru dan orang 

tua subjek penelitian yang diteliti. Wawancara yang dilakukan bersifat fleksibel dan terbuka 

artinya bahwa wawancara yang dilakukan tidak terbatas dalam bentuk dialog yang teratur 

yang teplah ditentukan, akan tetapi dapat dilakukan wawancara tambahan apabila dianggap 

penting dan dapa menjadi sumber data. 

b. Observasi 

Observasi yang dilakukan dengan teknik non participatory dalam setting natural. 

Teknik observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung kegiatan 

anak selama berada di taman kanak- kanak Family fest. 

c. Studi dokumentasi 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data melalui dokumentasi tertulis berisi tentang 

(RPP, SKH, dll). 

2. Alat bantu pengambilan data 

Dalam alat bantu yang digunakan dalam proses pengambilan data adalah: 

a. Field notes: catatan-catatan tentang hal-hal ditemukan dilapangan. 

b. Kamera foto 

Untuk mendapatkan gambaran yang nayata pada saat subjek melakukan kegiatan anak 

berkebutuhan khusus untuk menjadi data pelengkap data. 

c. Pedoman wawancara 

Pedoman wawancara berisi daftar pertanyaan penting yang harus ditanyakan. Namun 

demikian pedoman wawancara ini bersifat tidak kaku atau fleksibel. 

 

D. Teknik analisis data 
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Dalam penelitian ini, data hasil penelitian akan dianalisis secara kualitatif dengan 

mengunakan tiga tahap yang digunakan secara berulang sejak proses pengambilan data 

dilakukan. Nasuion (1992 :78) mengeklasifikasikan tersebut sebagai berikut. 

1. Reduksi data 

Merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema 

dan pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Adapun data-data yang dimaksud untuk direduksi adalah data-

data dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. 

2. Display data 

Membuat gambaran dari data yang bertumpuk-tumpuk, baik secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu, untuk mempermudah mengambil kesimpulan yang tepat. Dalam hal 

ini, data-dataa yang telah direduksi akan digolongkan berdasarkan pertanyan-pertnyaan 

penelitian. 

 

 

 

3. Kesimpulan dan vertifikasi data 

Data yang sudah diperoleh dianalisis dan disimpulkan lalu vertifikasi ulang selama 

penelitian berlangsung. Adapun proses analisis data penelitian ini, sebagai berikut: 

a. Mencatat hasil-hasil lapangan 

b. Menumpukan data-data yang telah ada 

c. Merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang betkaitan dengan kemandirian dan 

pola asuh orang tua 

d. Membuat gambaran tentang kemandirian anak 

e. Menarik kesimpulan 

 

E. Langkah – langkah penelitian 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menyusun proposal penelitian. Penyusunan proposal ini dilakukan sebagai langkah 

awal dalam melakukan penelitian. Penyusunan ini terdiri dari menentukan topic yang 

akan diteliti. Setelah itu merumuskan masalah yang akan diteliti. Setalah itu 

merumuskan masalah yang akan diteliti 
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2. Memilih lapangan penelitian 

3. Kemudian  mengajukan proposal kepada pembimbinh 

4. Mengurus perizinan, untuk penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutam, seperti: 

a. Pihak kampus 

b. Tempat penelitian 

5. Observasi lapangan untuk mendaptkan data-data yang diperlukan 

6. Menganalisis data 

Menganalisis data dengan stategi analisa data ground theory menciptakan sendiri 

kode-kode mengenai apa yang di lihat pada data (Charms dalam smith,2009, halm. 181). 

Kode tersebut akan di dapatkan dari pengamatan dengan cermat pada data yang telah 

diperoleh. Proses menciptakan kode-kode ini disebut dengan cooding. 

Charmaz (Smith,2009,halm.181) Aktivitas cooding minimal tediri dari dua tahap. Tahap 

pertama adalah fase awal berupa pemberian nama terhadap maisng-masing baris data yang 

paling setting muncul atau paling setting . 

 

 

 

 

 

 


