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BAB III 

METODE PENELITIA N 

A. Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.
54

 Menurut Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data, deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati.  

Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut 

secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau 

organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai 

bagian dari sesuatu keutuhan
55

. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

tujuannya untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas 

sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang serta individual maupun 

kelompok. Penelitian  kualitatif bersifat induktif yaitu peneliti membiarkan 

permasalahan-permasalah muncul dari data atau dibiarkan terbuka untuk 
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interpretasi. Sugiyono mengutip pendapat Bogdan dan Biklen adapun 

karakterisitik penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :
56

 

1.  Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

langsung ke sumber data dan penelitian sebagai instrumen kunci.  

2.  Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar,sehingga tidak menekankan pada angka.  

3.  Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dari hasil (outcome).  

4.  Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.  

5.  Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang diamati). 

Adapun penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk keperluan sebagai 

berikut:
57

 

1.  Pada penelitian awal dimana subjek penelitian tidak didefisikan secara baik 

dan kurang di pahami;  

2.  Pada upayakan pemahaman penelitian perilaku dan penelitian motivasi;  

3.  Untuk penelitian konsultatip;  

4.  Memahami isu-isu rumit suatu proses;  

5.  Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi 

seseorang;  

6.  Untuk memahami isu-isu yang sensitif;  

7.  Untuk keperluan evaluasi;  

8.  Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui 

penelitian kuantitatif;  
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9.   Digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang subjek 

penelitian;  

10. Digunakan untuk memahami setia fenomena yang sampai sekarang belum 

banyak diketahui;  

11. Digunakan untuk menemukan perspektif baru tentang hal-hal yang sudah 

banyak diketahui;  

12. Digunakan oleh penelitian bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam;  

13. Digunakan oleh peneliti yang berminat menelaah sesuatu latar belakang;  

14. Digunakan oleh penelitian yang berkeinginan untuk menggunakan hal-hal 

yang belum banyak diketahuai ilmu pengetahuan  

15. Dimanfaatkan penelitian yang ingin meneliti sesuatu dari segi prosesnya.  

Dari sekian poin di atas dapat disimpulkan bahwa manfaat penelitian 

kualitatif ini adalah sebagai pengembangan teori, kemudian untuk penyempurnaan 

praktik atau pelaksanaan penelitian lalu sebagai sumbangan dalam menentukan 

kebijakan, dan tentunya menjadi tambahan wawasan dalam studi-studi kasus 

selanjutnya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah untuk 

mendiskripsikan secara mendalam defragmenting struktur berprikir siswa 

berkebutuhan khusus kelas VIII dalam menyelesaikan soal matematika di SMP 

Islam Al-Azhar Tulungagung baik melalui observasi, tes, dan wawancara. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Sebagaimana yang dikatan Guba dan Lincoln bahwa penelitian kualitatif 

mempunyai ciri manusia sebagai instrumen penelitian. Hanya manusia sebagai 

instrumenlah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu 
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sehingga apabila terjadi hal yang demikiaan ia pasti dapat menyadarinya serta 

dapat mengatasinya
58

. 

Manusia sebagai instrumen penelitian disini dimaksudkan sebagai alat 

pengumpulan data, yang memiliki beberapa ciri-ciri sebagai berikut: (1) responsif, 

(2) dapat menyesuaikan diri, (3) menekankan keutuhan, (4) mendasarkan diri atas 

perlakuan pengetahuan, (5) memproses data secepatnya, (6) memanfaatkan 

kesempatan untuk mengklarifikasi dan mengikhtisarkan dan, (7) memanfaatkan 

kesempatan untuk mencari respon yang tidak lazim dan idiosinkratik
59

. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMP Islam Al-Azhar  

Tulungagung yang beralamat di Jl. Pahlawan Gg. III No. 40, Kedung Indah, 

Kedungwaru, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66224. 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan subjek penelitian dilakukan dengan 

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu.
60

 Untuk subjek penelitian ini adalah siswa berkebutuhan 

khusus kelas VIII yang akan diambil 2 orang berdasarkan tingkat kekhususan 

siswa yang kemudian akan dilakukan tes dan wawancara. 

 

D. Data dan Sumber Data 

1. Data 

 Data artinya informasi yang didapat melalui pengukuran-pengukuran 

tertentu, untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun. Data adalah fakta-
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fakta atau keterangan-keterangan yang akan diolah dalam kegiatan penelitian.
61

 

Data dalam penelitan ini berarti informasi atau fakta yang diperoleh melalui 

pengamatan atau penilaian lapangan yang bisa dianalisis dalam rangka memahami 

sebuah fenomena atau untuk mendukung sebuah teori. Adapun data yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua yaitu :  

a. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama 

(siswa) di lokasi penelitian atau objek penelitian.
62

 Data primer dalam 

penelitian ini meliputi hasil tes yang telah diberikan oleh peneliti dan hasil 

wawancara. 

b. Data sekunder adalah data diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder 

dari data yang kita butuhkan.
63

 Data sekunder dalam penelitian ini diambil 

dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus 

penelitian. 

 Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi bagaimana 

proses defragmenting struktur berpikir siswa berkebutuhan khusus kelas VIII 

dalam menyelesaikan soal matematika di SMP Islam Al-Azhar. 

2. Sumber data 

Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data 

dapat diperoleh.
64

 Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 2 

yaitu : 
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a. Person, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui tes tulis.
65

 Termasuk dalam 

sumber data ini adalah siswa berkebutuhan khusus kelas VIII SMP Inklusi 

Islam Al-Azhar Tulungagung 

b. Place, yaitu sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan diam dan 

bergerak.
66

 Termasuk sumber data dalam penelitian ini adalah gedung sekolah 

dan ruang kelas. Sedangkan yang termasuk dalam sumber data bergerak 

adalah proses pengerjaan tes dan wawancara. 

Dalam penelitian ini, untuk menentukan subjek penelitian dilakukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.
67

 Untuk subjek penelitian ini adalah siswa 

berkebutuhan khusus kelas VIII yang akan diambil 2 orang berdasarkan tingkat 

kekhususan siswa berdasarkan pertimbangan guru pembimbing khusus (GPK). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah think alounds untuk menemukan 

proses defragmenting melalui pemunculan skema yang akan dilakukan
68

. Think 

Alounds dilakukan dengan mengungkapkan ide-ide yang dipikirkan menggunakan 

kalimat verbal atau diucapkan dalam proses penyelesaian soal matematika 

sehingga data yang didapat kata-kata lisan dan kata-kata tertulis (hasil jawaban 

siswa) dengan menggunakan bantuan alat perekam. Oleh karena itu, untuk 
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memperoleh data yang dibutuhkan maka perlu dilakukan beberapa prosedur 

dalam pengumpulan data sebagai berikut :  

1. Tes Tulis 

Tes tulis yang diberikan dalam penelitian berupa soal uraian dan 

digunakan untuk menganalisis kesalahan berpikir siswa berkebutuhan khusus 

dalam menyelesaikan soal matematika. Tes ini disertai wawancara untuk 

mengetahui struktur berpikir dalam menyelesaikan soal matematika serta proses 

defragmenting yang akan dilakukan. 

2. Wawancara  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian berupa wawancara berbasis 

tugas untuk melihat proses berpikir siswa berkebutuhan khusus dalam 

menyelesaikan soal matematika serta proses defragmenting untuk memperbaiki 

kesalahan yang dilakukan siswa. Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini merupakan wawancara tidak terstruktur, karena pemberian 

pertanyaan kepada subjek dapat berkembang sesuai jawaban yang diberikan 

subjek. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada analisis data kualitatif, Bogdan menyatakan bahwa analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari 

hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan yang lain, sehingga dapat dipahami 
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dengan mudah, temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain
69

. Berikut 

analisis data dan langkah-langkahnya :  

1. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan kegiatan proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang didapat 

dari catatan-catatn tertulis di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini dimulai 

pada awal kegiatan yaitu melakukan tes tulis kepada siswa berkebutuhan khusus 

dalam menyelesaikan soal matematika. Data yang didapat akan dianalisis 

berdasarkan indikator berpikir pseudo yang dialami siswa berkebutuhan khusus 

dalam menyelesaikan soal matematika. 

2. Penyajian data  

Setelah selesai mereduksi data, maka langkah selanjutnya adalah 

penyajian data dalam bentik uraian singkat, bagan hubungan antara kategori dan 

jenisnya. Dalam penelitian ini data yang akan didapat berupa hasil tes pekerjaan 

siswa, kalimat, kata-kata yang berhubung dengan fokus penelitian disusun dalam 

bentuk tabel, kata-kata yang urut sehingga sajian data yang merupakan 

sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis. Dengan penyajian data 

tersebut akan dengan mudah merumuskan kesimpulan hasil penelitian.  

3. Penarikan Kesimpulan  

Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung terus menerus selesai 

dikerjakan, baik yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai dilapangan, 

langkah selanjutnya adalah melakukan penarikan kesimpulan. Untuk mengarah 

                                                           
69

 Sugiyono, Memahami Penelitian …., hal. 68 



49 
 

pada hasil kesimpulan ini tentunya berdasarkan dari hasil analisis data, yang 

berasal dari hasil tes tulis dan wawancara. 

 

G. Keabsahan Data 

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, digunakan teknik 

kriteria derajat kepercayaan, yaitu :
70

 

1. Ketekunan Pengamat 

Keajegan pengamatan berati mencari secara konsisten interpretasi dengan 

berbagi cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan atau tentatif. 

Dimana peneliti/pengamat secara terbuka dan terjun langsung dalam mengadakan 

penelitian dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan. Ketekunan 

pengamatan dilakukan dengan cara peneliti mengadakan pengematan secara teliti, 

rinci, dan selama proses belajar mengajar siswa. Kegiatan ini diikuti dengan 

pelaksanaan wawancara secara intensif dan mendalam, sehingga dapat terhindar 

dari hal-hal yang tidak diinginkan.  

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah suatu teknik yang bertujuan untuk menjaga 

keobjektifan dan keabsahan data dengan cara membandingkan informasi data 

yang diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi pada penelitian ini dilakukan 

dengan cara membandingkan data hasil tes dengan wawancara. Serta nantinya 

akan ditambahkan dengan hasil observasi sebagai pelengkap dari penilaian atau 

analisis data agar lebih akurat.  
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3. Pemerikasaan sejawat  

Pengecekan sejawat adalah teknik yang dilakukan dengan cara 

mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

dengan rekan-rekan sejawat. Diskusi ini dilakukan dengan teman sebaya yang 

memiliki pengetahuan umum yang sama, dengan maksud untuk mendapatkan 

masukan, mereview persepsi, pandangan dan analisis yang sedang dilakukan 

dalam penelitian, sehingga data yang diharapkan dalam penelitian tidak 

menyimpang. 

 

H. Tahap-Tahap Penelitian 

Secara umum tahapan penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1) Persiapan Penelitian 

a. Konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian mengenai rancangan 

penelitian dan paradigma penelitian yang telah dibuat. 

b. Melakukan pra-survei dan survei lapangan. 

c. Mengajukan rekomendasi penelitian. 

d. Mempersiapkan instrumen untuk observasi dan wawancara dengan subjek 

yang akan diteliti. 

e. Validasi instrumen. 

2) Pelaksanaan Penelitian 

a. Observasi lapangan penelitian. 

b. Memilih subjek berdasarkan kekhususan siswa. 

c. Memberikan soal matematika. 
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d. Wawancara kepada siswa tentang bagaimana dia mengerjakan soal dari 

peneliti. 

e. Mengumpulkan data penelitian sesuai dengan subjek yang ditentukan. 

3) Akhir Penelitian 

a. Menganalisis, membahas, dan menyimpulkan data penelitian. 

b. Mengecek keabsahan data. 

c. Meminta surat bukti penelitian. 

4) Penulisan Laporan 

a. Pengecekan data hasil penelitian. 

b. Penelusuran kembali dan review ulang terhadap data yang sudah terkumpul. 

c. Menyusun laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


