
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kulitatif adalah metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci.
1
 

Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian study 

kasus. Penelitian study kasus adalah penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi saat ini. 

Penelitian study kasus memusatkan perhatian pada masalah aktual 

sebagaimana adanya pada saat penelitian berlangsung. Melalui penelitian 

deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang 

menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap 

peristiwa tersebut.
2
 

Pendekatan kualitatif deskriptif dan jenis penelitian study kasus 

dimaksudkan untuk mempermudah proses pengumpulan data dan analisa data 

yang akan dilakukan peneliti. 

Adapun menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif karena penelitian 

yang akan dilakukan ini berusaha untuk mendeskripsikan tentang strategi 

                                                 
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B (Bandung: Alfabeta. 2014), 9. 
2Julian Syah Noor, Metodologi Penelitian (Jakarta: Kencana, 2011), 34. 
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pembelajaran pendidikan agama Islam pada ABK di Sekolah Menengah 

Pertama Inklusi TPA Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. Data yang 

dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan fenomena 

yang diamati secara intensif, terperinci, dan mendetail serta kemudian 

diinterpretasikan secara tepat. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian yaitu di Sekolah Menengah 

Pertama Inklusi TPA Jember yang tempatnya berada di jalan Branjangan No. 

1 Bintoro Patrang Jember. Sedangkan penentuan lokasi ini berdasarkan 

pertimbangan sebagai berikut: 

1. Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember merupakan lembaga 

formal yang memiliki ciri khusus keislaman dengan mayoritas peserta 

didik beraga Islam. 

2. Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember merupakan lembaga 

formal yang peduli terhadap makhluk Allah yang memiliki kelainan 

sehingga mewujudkan siswa mandiri dan serta tidak merasa menjadi 

beban masyarakat. 

3. Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember merupakan sekolah 

formal seperti umumnya akan tetapi sekolah ini berbasis Inklusi, 

maksudnya sekolah yang menggabungkan antara siswa yang 

berkebutuhan khusus dengan siswa yang normal. 
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C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling yaitu  

dengan cara pengambilan subjek bukan didasarkan atas strata, random atau 

daerah tetapi di dasarkan atas adanya tujuan tertentu.
3
 Jadi, dalam hal ini yang 

menjadi sumber informasi adalah: 

a. Bambang Wagiman, S.Pd, SP, MM selaku Kepala SMP Inklusi TPA 

Jember, 

b. Amar Ma’ruf, S.Pd selaku Staf TU (Tata Usaha), 

c. Asminah, S.Pd selaku Guru PAI, 

d. Pangki Ardiansyah dan Fani Megasari selaku Guru Pendamping Khusus 

(GPK), 

e. Didin Wulandari selaku Orangtua siswa ABK. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh peneliti ialah 

sebagai berikut: 

a. Metode Observasi 

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpulan data yang 

dilakukan  dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik 

gejala-gejala yang diselidiki.
4
 

Dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipan yaitu 

observasi yang melibatkan pewawancara (observer) dalam kehidupan, 

pekerjaan, atau kegiatan objek yang diobservasi. Dengan pengamatan 

                                                 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 

2010), 183. 
4Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 70. 
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terlibat, data yang diperoleh diharapkan lebih akurat dan asli, sehingga 

fakta sesungguhnya dapat diungkap secara cermat dan lengkap.
5
 

Adapun data yang akan diperoleh dengan menggunakan metode 

observasi adalah sebagai berikut. 

1) Letak geografis Sekolah Menengah Pertama Inklusi TPA Jember. 

2) Proses pembelajaran pendidikan agama Islam pada ABK di SMP 

Inklusi TPA Jember. 

b. Metode Interview (Wawancara) 

Interview adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dengan dua orang atau lebih, bertatap muka, 

mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
6
 

Pada penelitian ini digunakan metode wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas, dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 

secara sistematis dan lengkap, melainkan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.
7
 Informasi yang ingin diperoleh 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Implementasi metode pembelajaran team teaching pada ABK di 

SMP Inklusi TPA Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.  

                                                 
5Toto Syatori Nasehudin dan Nanang Gozali, Metode Penelitian Kuantitatif (Bandung: Pustaka 

Setia, 2012), 129. 
6Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, 83. 
7Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&B, 233. 
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2) Implementasi metode pembelajaran tutorial pada ABK di SMP 

Inklusi TPA Jember Tahun Pelajaran 2015/2016.  

c. Metode Dokumenter 

Dengan metode dokumenter ini, penulis ingin mendapatkan data 

antara lain sebagai berikut. 

1) Denah SMP Inklusi TPA Jember, 

2) Sejarah berdirinya SMP Inklusi TPA Jember, 

3) Struktur organisasi SMP Inklusi TPA Jember, 

4) Data guru, serta karyawan di SMP Inklusi TPA Jember,  

5) Data siswa ABK dan normal (non ABK), 

E. Analisis Data 

Setelah diperoleh dari lapangan dengan berbagai metode sebelumnya 

maka dilakukan analisis data, karena data yang diperoleh adalah data mentah 

yang perlu diolah dan analisa. 

Analisa data adalah proses pengorganisasian dan mengurutkan data 

dalam keadaan kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat dikemukakan 

tema dan hipotesis kerja. 

Langkah-langkah analisa data yang akan dilakukan pada penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Setelah memperoleh data yang diinginkan selama penelitian di lapangan, 

dilakukan reduksi data berupa merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, 



 68 

b. Selanjutnya penyajian data (Display) dengan cara data disajikan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori, 

c. Langkah terakhir ialah menarik kesimpulan dan menjawab fokus 

penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti dari awal. 

F. Keabsahan Data 

Dalam sebuah penelitian keabsahan data dilakukan untuk memperoleh 

hasil yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan serta dapat dipercaya oleh 

semua pihak. Sedangkan untuk melakukan uji keabsahan data, penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.
8
 Sedangkan untuk uji validitas 

data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

metode/tehnik.  Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.  

Sedangkan triangulasi metode untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

metode yang berbeda, Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi dan dokumentasi.
9
 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Untuk mengetahui proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai 

awal hingga akhir maka perlu diuraikan tahap-tahap penelitian. Tahap 

                                                 
8 Ibid., 37 
9Sugiyono, MetodePenelitian, 274. 
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penelitian yang dilalui oleh peneliti dalam proses penelitian adalah sebagai 

berikut: 

a. Tahap pra lapangan 

Dalam tahap penelitian pra lapangan terdapat enam tahapan. 

Tahapan tersebut juga dilalui peneliti sendiri, adapun enam tahapan 

tersebut adalah sebagai berikut. 

1) Menyusun rencana penelitian  

Pada tahapan ini peneliti membuat rancangan penelitian 

terlebih dahulu, dimulai dari pengajuan judul, penyusunan matrik 

dan seminar proposal. 

2) Memilih lapangan penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, seorang peneliti harus terlebih 

dahulu memilih lapangan penelitian. Lapangan penelitian yang 

dipilih yaitu Sekolah Menengah Pertama Inklusi Bintoro Patrang 

Jember. 

3) Mengurus perizinan 

Sebelum mengadakan penelitian, peneliti mengurus perizinan 

terlebih dahulu ke pihak kampus. 

4) Menjajaki dan menilai lapangan 

Setelah diberikan izin, peneliti mulai melakukan penjajakan 

dan menilai lapangan untuk lebih mengetahui latar belakang objek 

penelitian, lingkungan sosial, adat istiadat, kebiasaan, agama, dan 
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pendidikannya. Hal ini dilakukan agar memudahkan peneliti dalam 

menggali data.  

5) Memilih dan memanfaatkan informan 

Pada tahap ini peneliti mulai memilih informan untuk 

mendapatkan informasi yang dipilih, informan yang diambil dalam 

penelitian ini adalah kepala sekolah, Guru PAI, Staf TU, Guru 

Pendamping Khusus (GPK), dan Orangtua Siswa ABK. 

6) Menyiapkan perlengkapan penelitian 

Setelah semua selesai, peneliti menyiapkan perlengkapan 

penelitian sebelum terjun ke lapangan, yaitu mulai dari menyiapkan 

buku catatan, kertas, dan sebagainya. 

b. Tahap pekerjaan lapangan 

Pada tahap ini peneliti mulai mengadakan kunjungan langsung ke 

lokasi penelitian. 

c. Tahap analisis data 

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari proses penelitian. Pada 

tahap ini juga peneliti mulai menyusun laporan dan mempertahankan 

hasil penelitian. 

 


