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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi  dan Subjek Penelitian  

 Lokasi penelitian ini adalah sekolah dasar penyelenggara pendidikan 

inklusif di Kota Jayapura. Sekolah dasar tersebut antara lain: Sekolah Dasar  

Negeri Inpres Waena Permai, Sekolah Dasar YPK Yoka Baru, dan Sekolah Dasar  

Negeri Inpres VIM I sebagai sekolah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai 

sekolah inklusi melalui pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan 

Propinsi Papua (pada saat itu) untuk menyelenggarakan implementasi pendidikan 

inklusif. 

  Subjek penelitian ini adalah guru, anak dan orang tua yang berada di 

Sekolah Dasar penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Jayapura. Penetapan 

pemilihan ketiga subjek penelitian tersebut  atas dasar pertimbangan sebagai 

berikut. 

1. Sekolah dasar tersebut merupakan sekolah dasar yang ditunjuk dan ditetapkan 

oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua sebagai Sekolah Dasar penyelenggara 

pendidikan inklusif  di Kota Jayapura. 

2. Implementasi pendidikan inklusif belum berjalan sebagaimana  diamanahkan 

dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, serta  diperhadapkan pada 

permasalah-permasalahan yang bersifat rumit dan kompleks. 

3. Perlunya difusi yang lebih baik terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif 

di sekolah dasar inklusi Kota Jayapura. 
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B. Desain Penelitian 

 Menurut Suchman (1967) desain penelitian adalah semua proses yang 

diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian (Moh. Nasir, 2009:84). 

Untuk menerapkan metode ilmiah dalam praktek penelitian, maka diperlukan 

suatu desain penelitian yang sesuai dengan kondisi, seimbang dengan dalam 

dangkalnya penelitian yang akan dikerjakan. Sesuai dengan metode penelitian di 

atas, maka desain  penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk meneliti 

Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X, Y, dan Z Kota Jayapura, 

dapat digambarkan pada bagan di bawah ini: 
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Desain Penelitian 
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Gambar 3.1 Desain Penelitian 

INPUT (MASALAH) 
BAGAIMANAKAH IMPLEMENTASI PENDIDIKAN 

INKLUSI DI SD X, Y, DAN Z KOTA JAYAPURA 

PROSES  

(METODE PENELITIAN) 

1. Pendekatan Penelitian 

2. Metode Penelitian 

3. Desain Penelitian 

 

                                                    

OUTPUT 
(HASIL ANALISIS)  

STUDI PENDAHULUAN (EMPERIK) 

STUDI PUSTAKA (RASIO) 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSIF DI SEKOLAH 

DASAR X, Y, DAN Z KOTA JAYAPURA 

Bagaimanakah

penerimaan 

guru, anak dan 

orang tua 

Tentang ABK 
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Pemahaman 

guru, dan 
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tentang PI 
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guru, anak dan 

orang tua 

Tentang PI 

Bagaimanakah

Pemahaman 

guru, dan 

orang tua 

tentang ABK 

 

Bagaimanakah 

pelayanan 

guru, anak dan 

orang tua 

terhadap ABK 

 

Display 

Data 

Wawancara Observasi 

Kesimpulan Rekomendasi dan 

Saran 

Reduksi 

Data 

Verifikasi 

Data 

Studi 

Dokumentasi 

TEKNIK 

KEABSAHAN 

DATATEKNIK 

ANALISIS DATA                                

 

TEKNIK PENGUMPULAN 

DATA DAN PENGEMBANGAN 

INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Apakah  

faktor-faktor    

pendukung dan 

penghambat  

Pelaksanaan PI 
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C. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau cara yang diambil 

untuk menuju sesuatu sasaran. Dalam pengertian yang lebih luas pendekatan juga 

dapat diartikan sebagai to come near to in any sense atau jalan yang diambil untuk 

melakukan sesuatu. Pendekatan-pendekatan yang dipilih biasanya berasaskan 

teori-teori atau generalisasi tertentu.  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (Sugiono, 2010: 9).  Selain itu, 

masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara, tentatif dan akan 

berkembang atau berganti setelah peneliti berada di lapangan (Sugiono, 2007: 

238).  

  Berdasarkan fokus masalah, tujuan, subjek penelitian, dan karakteristik 

data, maka pendekatan penelitian yang dianggap tepat dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pilihan  pendekatan tersebut didasarkan atas alasan bahwa 

peneliti bermaksud memperoleh dan mendeskripsikan data-data dan fenomena-

fenomena tentang ”Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar X, Y, dan 

Z  Kota Jayapura”. 

2. Metode Penelitian 

  Mengingat sifat data dan fokus penelitian ini, maka digunakan metode 

penelitan yaitu metode deskriptif. Menurut Whitney (1960) metode deskriptif 
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adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat (Moh. Nasir, 2009: 54). 

Tujuan dari penelitian deskripsi adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena  yang diselidiki. Dengan metode deskriptif juga dapat 

diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antar 

satu faktor dengan faktor lain. Karenanya, metode deskriptif  juga dinamakan 

metode studi kasus (Moh. Nasir, 2009: 55). 

  Dalam metode deskriptif, peneliti bisa saja membandingkan fenomena-

fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komperatif. Ada kalanya 

peneliti mengadakan klasifikasi terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan 

suatu standar atau norma tertentu. Dengan metode deskriptif peneliti dapat 

menyelidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor-faktor dan melihat 

hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. 

 

D. Definisi Konsep 

1. Implementasi Pendidikan Inklusif 

a. Pengertian Implementasi  

 Dalam Kamus Bahasa Inggris (1996:313), implementation diartikan 

sebagai pelaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi 

adalah pelaksanaan, penerapan pertemuan yang kedua bermaksud mencari bentuk 

tentang hal yang   disepakati dulu (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2005: 

427). Secara sederhana implementasi diartikan pelaksanaan atau penerapan. 

Majone dan Wildavsky (dalam Nurdin dan Usman, 2002), mengemukakan 
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implementasi sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004:70) mengemukakan bahwa ”implementasi adalah perluasan aktivitas 

yang saling menyesuaikan”. Pengertian implementasi sebagai aktivitas yang 

saling menyesuaikan juga dikemukakan oleh Mclaughin (dalam Nurdin dan 

Usman, 2004). Adapun Schubert (dalam Nurdin dan Usman, 2002:70) 

mengemukakan bahwa ”implementasi adalah sistem rekayasa”.  

 Sedangkan menurut Susilo (2007: 174) “implementasi merupakan suatu 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis 

sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan 

maupun nilai dan sikap”. Dalam Oxford Advance Learner Dictionary 

dikemukakan bahwa implementasi adalah put something into effect (penerapan 

sesuatu yang memberikan efek atau dampak). 

  Dari beberapa definisi di atas, maka disimpulkan bahwa implementasi 

adalah suatu kegiatan atau usaha untuk penerapan ide, konsep, kebijakan, dalam 

suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak dalam bentuk perubahan 

pengetahuan, ketrampilan, maupun nilai dan sikap dalam suatu proses interaksi.  

b. Pengertian Pendidikan Inklusif 

 Menurut Permendiknas Nomor 70 tahun 2009 pasal 1 pendidikan inklusif 

adalah: 

 sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada 

semua anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan 

dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran 

dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan anak pada 

umumnya. 

  

 Menurut Tim pendidikan inklusif Jawa Barat, pendidikan inklusif adalah: 
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layanan pendidikan yang mengakomodasi semua anak termasuk anak yang 

memiliki kebutuhan khusus untuk dapat sekolah di sekolah atau lembaga 

pendidikan (diutamakan yang terdekat dengan tempat tinggal anak) bersama 

dengan teman-teman sebayanya dengan memperhatikan kebutuhan dan 

kemampuan yang dimiliki oleh anak ( 2003:4). 

 

 Sementara menurut Juang Sunanto dalam tulisannya yang berjudul 

Pendidikan yang Terbuka Untuk Semua, menyebutkan bahwa pendidikan inklusif 

adalah: 

pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak tanpa terkecuali. 

Pendidikan yang memberikan layanan terhadap semua anak tanpa 

memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis 

kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak 

belajar bersama-sama, baik di kelas/ sekolah formal maupun nonformal yang 

berada di tempat tinggalnya yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan 

masing-masing anak (2004:3). 

  

 Dari kedua definisi tersebut, maka disimpulkan bahwa implementasi 

pendidikan inklusif adalah aktivitas pelaksanaan, penerapan dan evaluasi  

pendidikan yang memberikan pelayanan terhadap semua anak tanpa memandang 

kekurangan dan kelemahan anak agar dapat  belajar bersama-sama, baik di 

kelas/luar kelas sekolah formal maupun nonformal yang berada di tempat 

tinggalnya disesuaikan dengan kondisi, potensi dan kebutuhan masing-masing 

anak. 

2. Sekolah Dasar Inklusi 

  Menurut Soedijarto (2000: 46) bahwa: 

sekolah sebagai pusat pembelajaran yang bermakna dan sebagai proses 

sosialisasi dan pembudayaan kemampuan, nilai, sikap, watak, dan perilaku 

hanya dapat terjadi dengan kondisi infrastruktur, tenaga kependidikan, sistem 

kurikulum, dan lingkungan yang sesuai. 

 

 Pendapat lain dari Semiawan (1999: 22) menyatakan bahwa: 
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sekolah sebagai sarana pendidikan berfungsi juga sebagai lembaga untuk 

menyeleksi dan memilih manusia yang berbakat, terampil dan mampu, 

sehingga masyarakat berkembang ke arah kondisi yang bermanfaat 

(meritocracy), dan dapat memenuhi kondisi masyarakat yang dipersiapkan 

untuk masa depan. 

 

  Dari berbagai pendapat dan teori di atas, disimpulkan  sekolah adalah 

suatu tempat dengan iklim yang dikondisikan untuk belajar dan mempersiapkan 

anak memenuhi perannya di masa sekarang dan masa mendatang. 

 Sekolah dasar inklusi adalah suatu tempat tingkat dasar dengan iklim yang 

dikondisikan untuk belajar dan mempersiapkan anak dan memberikan pelayanan 

terhadap semua anak tanpa memandang kekurangan atau  kelemahan  anak agar 

dapat  belajar bersama-sama, baik di kelas/luar kelas sekolah formal maupun non 

formal yang berada di tempat tinggalnya disesuaikan dengan kondisi, potensi dan 

kebutuhan masing-masing untuk memenuhi perannya di masa sekarang dan masa 

mendatang. 

3. Pemahaman Pendidikan Inklusif  

 Adalah merepresentasikan suatu langkah yang tidak sekedar mengingat 

saja, namun mensyaratkan untuk mentransformasikan informasi ke dalam suatu 

bentuk yang dapat dipahami dengan mengubah atau memanupulasi informasi 

berkaitan dengan pendidikan inklusif. 

4. Pemahaman Anak Berkebutuhan Khusus  

 Adalah merepresentasikan suatu langkah yang tidak sekedar mengingat 

saja, namun mensyaratkan untuk mentransformasikan informasi ke dalam suatu 

bentuk yang dapat dipahami dengan mengubah atau memanupulasi informasi 

berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. 
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5. Penerimaan Terhadap Pendidikan Inklusif 

 Adalah suatu tindakan yang menunjukan tingkat pemikiran terbuka 

terhadap gagasan baru mengenai topik yang kontroversial dalam pendidikan 

inklusif. 

6. Penerimaan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus 

 Adalah suatu tindakan yang menunjukan tingkat pemikiran terbuka 

terhadap gagasan baru mengenai topik yang kontroversial berkaitan dengan anak 

berkebutuhan khusus. 

7. Pelayanan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus 

 Adalah suatu tindakan yang menunjukan minat, keterlibatan dan bahkan 

komitmen berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus. 

8. Faktor Pendukung Implementasi Pendidikan Inklusif 

 Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psihis yang 

mendukung implementasi pendidikan inklusif. 

9. Faktor Penghambat Implementasi Pendidikan Inklusif 

 Adalah suatu cara atau tindakan dalam bentuk fisik maupun psihis yang 

menghambat implementasi pendidikan inklusif. 

 

E. Istrumen Penelitian 

  Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan manusia sebagai instrumen 

utama yaitu peneliti sendiri, karena instrumen manusia dalam penelitian kualitatif 
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dipandang lebih cermat dan teliti. Sebagai instrumen utama dalam menjaring data, 

peneliti juga menggunakan instrumen pengumpulan data berupa pedoman 

wawancara, pedoman observasi, dan pedoman dokumentasi. 

 Landasan penyusunan kisi-kisi penelitian ini adalah buku Pedoman Khusus 

dan Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif  yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa Direktorat Jenderal Manajemen 

Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional tahun 2009. 

Kisi-kisi penelitian  tersebut dapat diuraikan sebagai berikut. 

Tabel 3.1 Instrumen Penelitian 

KISI-KISI PENELITIAN 

 
 

FOKUS 

PENELITIAN 

 

RUANG 

LINGKUP 

 

INDIKATOR 

TEKNIK 

PENGUM-

PULAN 

DATA 

 

INSTRUMEN 

 

INFORMAN 

Implementasi 

Pendidikan 

Inklusif di 

Sekolah Dasar 

X, Y dan Z 

Kota Jayapura 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Pemahaman 

tentang 

Pendidikan 

Inklusif 

 

1. Guru dan orang tua mapu 
menjelaskan konsep 

Pendidikan Inklusif 

 
2. Guru dan orang tua 

mampu menjelaskan 

konsep keberagaman 
anak 

 

3. Guru dan orang tua 
mampu menerangkan 

pengembangan 

pemahaman Pendidikan 

Inklusif 

 

4. Guru mampu 
menjelaskan tentang 

manajemen kurikulum 

dalam Pendidikan 
Inklusif 

 

5. Guru mampu 
menjelaskan tentang 

manajemen proses 

pembelajaran dalam 
Pendidikan Inklusif 

 

6. Guru mampu 
menerangkan manajemen 

sarana prasarana dalam 

Pendidikan Inklusif 
 

7. Guru mampu 

menerangkan tentang 
manajemen pembiayaan 

Wawancara 
 

 

 
Wawancara 

 

 
 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 

 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 
 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 
 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 
 

Pedoman 
wawancara  

 

 
 

 

 
 

 

Pedoman 
wawancara  

Pedoman 

observasi 

Guru 
Orang tua 

 

 
Guru 

Orang tua 

 
 

 

Guru 
Orang tua 

 

 

 

 

Guru 
 

 

 
 

 

Guru 
 

 

 
 

 

Guru 
 

 

 
 

Guru 
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dalam Pendidikan 

Inklusif 
 

8. Guru mampu 

menerangkan tentang 
manajemen lingkungan 

(hubungan sekolah 

dengan masyarakat) 
dalam Pendidikan 

Inklusif 

 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 
 

 

 
 

 

 
 

Guru 

 
 

 

Pemahaman 

tentang Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

 

1. Guru dan orang tua 
mampu menjelaskan  

konsep Anak 

Berkebutuhan Khusus 
 

2. Kemampuan guru dan 

orang tua menerangkan  
jenis-jenis Anak 

Berkebutuhan Khusus 

 
3. Kemampuan guru dan 

orang tua dalam 

menjeaskan  karakteristik 
anak berkebutuhan 

khusus 
 

4. Kemampuan guru dan 

orang tua dalam 
mengembangkan 

pemahaman Anak 

Berkebutuhan Khusus 
 

Wawancara 
 

 

 
 

Wawancara 

 
 

 

 
Wawancara 

 

 
 

 
 

Wawancara 

Pedoman 
wawancara 

Guru 
Orang tua 

 

 
 

Guru 

Orang tua 
 

 

 
Guru 

Orang tua 

Penerimaan 

tentang 

Pendidikan 

Inklusif 

 

 

 

 

 

 

 

Penerimaan 

tentang Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

 

1. Persetujuan guru, anak 

dan orang tua tentang 

penerimaan Pendidikan 
Inklusif 

 

2. Komitmen guru, anak 
dan orang tua untuk 

melanjutkan Pendidikan 

Inklusif 
 

 

1. Persetujuan guru, anak 
dan orang tua tentang 

penerimaan Anak 

Berkebutuhan Khusus  
 

2. Komitmen guru, anak 

dan orang tua untuk 
memberikan kesempatan 

kepada Anak 
Berkebutuhan Khusus 

melanjutkan pendidikan 

di Sekolah Dasar. 
 

Wawancara 

 

 
 

 

 
 

Pedoman 

wawancara 

Guru 

Anak 

Orang tua 
 

 

 
 

Pelayanan 

terhadap 

Anak 

Berkebutuhan 

Khusus 

 

1. Guru, anak dan orang tua 

mampu menjelaskan 

tentang konsep 
pelayanan Anak 

Berkebutuhan Khusus 

 
2. Menjelaskan bentuk 

pelayanan yang sudah 

diberikan kepada Anak 
Berkebutuhan Khusus 

 

3. Menerangkan bentuk 

Wawancara 

 

 
 

 

 
Wawancara 

Observasi 

 
 

 

 

Pedoman 

wawancara 

Guru 

Anak  

Orang tua 
 

 

 
Guru 

Anak 

Orang tua 
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dukungan pelayanan 

Anak Berkebutuhan 
Khusus di sekolah dasar 

inklusi: 

a. Pengembangan 
jaringan kerja 

b. Sumber penilaian 

c. Tinjauan terhadap 
penerapan strategi 

inklusi 

d. Pengembangan 
evaluasi 

e. Sumber daya 

(personal) bagi anak 
 

 

 
 

 

Wawancara 
 

 

 
 

 

Guru 
 

 

Faktor 

pendukung  

dan 

penghambat 

Implementasi 

Pendidikan 

Inklusif 

1. Menjelaskan kebijakan-

kebijakan yang berkaitan 

dengan implementasi 
pendidikan inklusif 

antara lain: hukum dan 

perundang-undangan. 
 

2. Menjelaskan kerjasama 

guru dan orang tua dalam 
kaitan dengan 

implementasi pendidikan 
inklusif 

 

3. Menjelaskan manajemen 
sekolah dalam kaitan 

dengan implementasi 

pendidikan inklusif  
antara lain: 

a. Kepesertadidikan 

 
 

 

 
 

 

b. Kurikulum 
 

 

 
 

c. Proses pembelajaran  

 

 

 

 
d. Tenaga pendidik dan 

kependidikan 

 
 

 

 
 

e. Sarana-prasarana 

 
 

 

 
 

 

f. Pembiayaan 
 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 

Domunentasi 
 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 
Dokumentasi 

 

 
 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 

 

 

 
Wawancara 

Observasi 

Dokumentasi 
 

 

 
 

Wawancara 

Observasi 
Dokumentasi 

 

 
 

 

Wawancara 
Observasi 

 

 
 

Pedoman 

wawancara 

Pedoman 
Observasi 

Pedoman 

Dokumentasi 
 

Pedoman 

wawancara 
Pedoman 

Observasi 
 

 

 
 

 

 
 

Pedoman 

wawancara 
Pedoman 

Observasi 

Pedoman 
Dokumentasi 

 

Pedoman 
wawancara 

Pedoman 

Observasi 
 

Pedoman 

wawancara 

Pedoman 

Observasi 

 
Pedoman 

wawancara 

Pedoman 
Observasi 

Pedoman 

Dokumentasi 
 

Pedoman 

wawancara 
Pedoman 

Observasi 

Pedoman 
Dokumentasi 

 

Pedoman 
wawancara 

Pedoman 

Observasi 
 

Guru 

Orang tua 

 
 

 

 
 

Guru 

Orang Tua 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Guru 

Laporan 
Bulanan 

 

 
 

 

Guru 
 

 

 
 

Guru 

 

 

 

 
Guru 

Laporan 

Bulanan 
 

 

 
 

Guru 

Sekolah 
Visualisasi 

Gambar 

Sekolah 
 

 

Guru 
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g. Lingkungan 

  

Wawancara 

Observasi 
 

Pedoman 

wawancara 
Pedoman 

Observasi 

Pedoman 
Dokumentasi 

Guru 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam   penelitian ini meliputi: 

1) Wawancara, 2) Observasi dan 3) Dokumentasi. Adapun uraian dari teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.2 Teknik Pengumpulan Data 

NO DATA TEKNIK INSTRUMEN 

1 Pemahaman guru dan orang 

tua  tentang pendidikan  

inklusif. 

Wawancara 

Observasi  

Pedoman wawancara  

Pedoman observasi 

2 Pemahaman guru dan orang 

tua  tentang anak 

berkebutuhan khusus. 

Wawancara Pedoman wawancara 

3 Penerimaan guru, anak dan 

orang tua terhadap 

pelaksanaan pendidikan 

inklusif. 

Wawancara  Pedoman wawancara 

4 Penerimaan guru, anak dan 

orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 

Wawancara 

 

Pedoman wawancara 

5 Pelayanan guru, anak, dan 

orang tua terhadap anak 

berkebutuhan khusus. 

Wawancara 

Observasi  

Pedoman wawancara 

Pedoman observasi 

6 Faktor-faktor pendukung 

implementasi pendidikan 

inklusif  

Wawancara  

Observasi 

Dokumentasi  

Pedoman wawancara 

Pedoman observasi 

Pedoman dokumentasi 

7 Faktor-faktor penghambat 

implementasi pendidikan 

inklusif  

Wawancara 

Observasi  

Dokumentasi  

Pedoman wawancara 

Pedoman observasi 

Pedoman dokumentasi 

 

1. Wawancara 
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  Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara 

terstruktur. Peneliti menggunakan pedoman wawancara agar tidak keluar dari 

fokus yang telah ditentukan. Data yang dikumpulkan melalui wawancara bersifat 

uraian kata. Dalam penelitian ini, wawancara ditujukan terhadap guru, anak dan 

orang tua. Sasaran-saranan wawancara dalam penelitian ini  diuraikan sebagai 

berikut: 1) Wawancara terhadap guru untuk memperoleh data-data tentang 

pemahaman tentang pendidikan inklusif, pemahaman tentang anak berkebutuhan 

khusus, penerimaan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, penerimaan tentang 

anak berkebutuhan khusus, pelayanan terhadap anak bekebutuhan khusus, faktor-

faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pendidikan inklusif.               

2) Wawancara dilaksanakan  terhadap anak untuk memperoleh data-data tentang  

penerimaan tentang pelaksanaan pendidikan inklusif, penerimaan tentang anak 

berkebutuhan khusus, dan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus dalam 

implementasi pendidikan inklusif.  3) Wawancara dilaksanakan  terhadap orang 

tua untuk memperoleh data-data tentang pemahaman tentang pendidikan inklusif, 

pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, penerimaan tentang pelaksanaan 

pendidikan inklusif, penerimaan tentang anak berkebutuhan khusus, dan 

pelayanan terhadap anak bekebutuhan khusus dalam implementasi pendidikan.  

2. Observasi 

  Menurut D. Sudjana S. Pengamatan (observasi) ”adalah teknik yang 

digunakan dengan mengkaji suatu gejala dan peristiwa melalui upaya mengamati 

dan mencatat data secara sistematis  ( 2007:327).” Observasi digunakan selama 

penelitian berlangsung untuk mencermati beragam fenomena sejak tahap studi 
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orientasi suasana lingkungan penelititan, implementasi, sampai evaluasi hasil. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat fenomena-

fenomena yang berkaitan dengan pemahaman tentang pendidikan inklusif,  

pemahaman tentang anak berkebutuhan khusus, pelayanan terhadap anak 

berkebutuhan khusus, faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam 

implementasi pendidikan inklusif. 

  Adapun observasi tersebut bersifat langsung non partisipatori, artinya 

dalam penelitian ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung tanpa terlibat 

secara aktif dalam berbagai kegiatan sehingga tidak mempengaruhi kealamian dari 

segala sesuatu yang terjadi di lokasi penelitian. 

3. Dokumentasi 

  Studi dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data dalam bentuk 

visualisasi, yaitu foto-foto yang berkaitan dengan kondisi sarana prasarana 

sekolah, proses belajar mengajar, dan aksesibilitas anak. Dokumen-dokumen 

tertulis berupa data umum sekolah, identitas kepala sekolah, sarana prasarana, 

tenaga pendidik dan kependidikan, kesiswaan, dan data inventaris/perabot sekolah 

yang berhubungan  dengan masalah-masalah implementasi pendidikan inklusif. 

Dalam penelitian ini data dokumentasi baik dalam bentuk visualisasi maupun 

dokumen tertulis digunakan sebagai data pendukung, melengkapi dan 

mempertegas data hasil wawancara dan observasi tentang faktor pendukung dan 

penghambat implementasi pendidikan inklusif. Peneliti memanfaatkan visualisasi 

dan dukumen-dokumen tertulis yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Dalam 
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pengambilan visualisasi dan dokumen-dokumen tertulis, peneliti berusaha 

menjaga keaslian dari gambar dan data tertulis yang diambil. 

   

G. Teknik Keabsahan Data 

 Untuk melakukan pengujian keabsahan data hasil penelitian, peneliti 

menggunakan triangulasi dan member Cheking. Menurut Iskandar bahwa 

“triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap suatu data” (2010: 230). Sementara menurut Jhon W. 

Creswell, bahwa: 

 member cheking dapat dilakukan dengan membawa kembali laporan akhir 

atau deskripsi-deskripsi  atau tema-tema spesifik kehadapan partisipan untuk 

mengecek apakah mereka merasa bahwa laporan/deskripsi/ tema tersebut 

sudah akurat (2010: 287).  

 

 Adapun uraian teknik pengujian keabsahan data dapat dilihat pada tabel 

sebagai berikut. 

Tabel 3.3 Teknik Keabsaan Data 

NO DATA TEKNIK KEABSAHAN DATA 

1 Pemahaman guru dan orang tua  tentang 

pendidikan  inklusif 

a. Guru dan orang tua mapu menjelaskan 

konsep Pendidikan Inklusif 

b. Guru dan orang tua mampu menjelaskan 

konsep keberagaman anak 

c. Guru dan orang tua mampu menerangkan 

pengembangan pemahaman Pendidikan 

Inklusif 

d. Guru mampu menjelaskan tentang 

manajemen kurikulum dalam Pendidikan 

Inklusif 

 

 

Member Cheking 

 

Member Cheking 

 

Triangulasi 

 

 

Triangulasi 
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e. Guru mampu menjelaskan tentang 

manajemen proses pembelajaran dalam 

Pendidikan Inklusif 

f. Guru mampu menerangkan manajemen 

sarana prasarana dalam Pendidikan Inklusif 

g. Guru mampu menerangkan tentang 

manajemen pembiayaan dalam Pendidikan 

Inklusif 

h. Guru mampu menerangkan tentang 

manajemen lingkungan (hubungan sekolah 

dengan masyarakat) dalam Pendidikan 

Inklusif 

 

Triangulasi 

 

 

Triangulasi 

 

Triangulasi 

 

 

Triangulasi 

 

 

 

2 Pemahaman guru dan orang tua  tentang  anak 

berkebutuhan khusus 

a. Guru dan orang tua mampu menjelaskan  

konsep Anak Berkebutuhan Khusus 

b. Kemampuan guru dan orang tua 

menerangkan  jenis-jenis Anak 

Berkebutuhan Khusus 

c. Kemampuan guru dan orang tua dalam 

menjeaskan  karakteristik anak 

berkebutuhan khusus 

d. Kemampuan guru dan orang tua dalam 

mengembangkan pemahaman Anak 

Berkebutuhan Khusus 

 

 

 

Member Cheking 

 

Member Cheking 

 

 

Member Cheking 

 

 

Member Cheking 

 

3 Penerimaan guru, anak dan orang tua terhadap 

pelaksanaan pendidikan inklusif 

a. Persetujuan guru, anak dan orang tua 

tentang penerimaan Pendidikan Inklusif 

b. Komitmen guru, anak dan orang tua untuk 

melanjutkan Pendidikan Inklusif 

 

 

 

Member Cheking 

 

Member Cheking 

4 Penerimaan guru, anak dan orang tua terhadap 

anak berkebutuhan khusus 

a. Persetujuan guru, anak dan orang tua 

tentang penerimaan Anak Berkebutuhan 

Khusus  

b. Komitmen guru, anak dan orang tua untuk 

memberikan kesempatan kepada Anak 

 

 

Member Cheking 

 

 

Member Cheking 



74 
 

Irwanto Paerunan, 2012 
Implementasi Pendidikan Inklusif Di Sekolah Dasar X, Y, Dan Z Kota Jayapura 

Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  
 

Berkebutuhan Khusus melanjutkan 

pendidikan di Sekolah Dasar. 

 

5 Pelayanan guru, anak, dan orang tua terhadap 

anak berkebutuhan khusus 

a. Guru, anak dan orang tua mampu 

menjelaskan tentang konsep pelayanan 

Anak Berkebutuhan Khusus 

b. Menjelaskan bentuk pelayanan yang sudah 

diberikan kepada Anak Berkebutuhan 

Khusus 

c. Menerangkan bentuk dukungan pelayanan 

Anak Berkebutuhan Khusus di sekolah 

dasar inklusi: 

1) Pengembangan jaringan kerja 

2) Sumber penilaian 

3) Tinjauan terhadap penerapan strategi 

inklusi 

4) Pengembangan evaluasi 

5) Sumber daya (personal) bagi anak 

 

 

 

Member Cheking 

 

 

Member Cheking 

Triangulasi Data 

 

Member Cheking 

6 Faktor-faktor pendukung dan penghambat 

implementasi pendidikan inklusif  

a. Menjelaskan kebijakan-kebijakan yang 

berkaitan dengan implementasi pendidikan 

inklusif antara lain: hukum dan perundang-

undangan. 

b. Menjelaskan kerjasama guru dan orang tua 

dalam kaitan dengan implementasi 

pendidikan inklusif 

c. Menjelaskan manajemen sekolah dalam 

kaitan dengan implementasi pendidikan 

inklusif  antara lain: 

1) Kepesertadidikan 

2) Kurikulum 

3) Proses pembelajaran  

4) Tenaga pendidik dan kependidikan 

5) Sarana-prasarana 

6) Pembiayaan 

7) Lingkungan 

 

 

Member Cheking 

Triangulasi Data 
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H. Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

yang dikemukakan oleh Nasution (2003: 129). Adapun analisis data yang 

dimaksud diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data  (Penyajian Data) 

 Reduksi data berarti mengambil bagian pokok atau intisari dari data yang 

telah diperoleh yang mencakup pemahaman guru dan orang tua tentang 

pendidikan, tentang anak berkebutuhan khusus, penerimaan guru, anak dan orang 

tua tentang pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus, pelayanan guru, anak 

dan orang tua terhadap anak berkebutuhan khusus, faktor pendukung dan 

penghambat implementasi pendidikan inklusif. Data tersebut kemudian 

merangkum dan mencari tema atau pola dari setiap data agar mudah dipahami. 

Selain itu, peneliti memberi kode untuk mempermudah proses analisis data dan 

membuat catatan lapangan agar data lebih mudah dikendalikan. Data yang sudah 

ditata kemudian dipilah-pilah atau dikelompokkan berdasarkan pertanyaan 

penelitian. 

2. Display Data (Pengelompokan Data)  

 Data yang sudah diperoleh kemudian dikelompokkan berdasarkan 

sistematis rumusan masalah kemudian disajikan dalam deskriptif sehingga data 
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mudah dibaca dan dipahami serta mampu menggambarkan keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian.  

 

 

3. Verivikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 

 Penarikan kesimpulan dilakukan sejak dari awal hingga akhir proses 

penelitian guna mempermudah peneliti untuk mendapatkan makna dari setiap data 

yang dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil senantiasa diverifikasi selama 

penelitian berlangsung untuk menjaga tingkat kepercayaan penelitian.  

 Adapun skema analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini 

tergambar pada gambar di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Langkah-Langkah Analisis Data Kualitatif 

Sumber: Miles dan Huberman (1984:16) 

Data 

Collection 

Data 

Reduktion 

Data Display 

Conciusion 

Drawing/Verifying 


