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BAB III 

METODE PENELITIAN

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sugiyono 

(2009:7-9) menerangkan bahwa metode pendekatan kualitatif adalah metode 

penelitian yang bersifat artistik atau seni (kurang terpola), dan disebut juga 

dengan metode intrepetative dimana data hasil penelitian berdasarkan data yang 

ditemukan dilapangan. 

 Menggunakan pendekatan penilitian kualitatif karena peneliti merasa 

mamupu dan lebih leluasa dalam menggali informasi dan dapat menjelaskan secar 

deskriptif dengan hasil penelitian yang dilakukan. 

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian lapangan atau

penelitian kancah (field reserach). Kegiatan penelitian ini dilakukan dilingkungan 

masyarakat tertentu dan organisasi kemasyarakatan maupun dalam institusi 

pemerintahan Tribekti (dalam Hadari 1998:31). Dengan menggunakan penelitian 

deskriptif berupa kata tertulis, gambar bukan angka, data yang diperoleh diambil 

dari keterangan orang – orang serta perilaku yang dapat diamati Lexy Moleong 

(2002:3).  
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Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif peneliti akan 

melakukan penelitian dalam institusi pemerintahan yaitu sekolah dasar yang 

mempunyai siswa berkebutuhan khusus dan di dampingi oleh  shadow. Peneliti 

akan mendeskripsikan kejadian yang ada secara faktual atau keadaan yang 

sebenarnya dengan beberapa hal – hal yang akan diteliti yaitu bagaimana 

pengaruh shadow dala kemandirian ABK, dampak yang ditimbulkan dengan 

adanya shadow untuk ABK, peran shadow maupun guru kelas dalam memberi 

pelayanan untuk ABK yang akan dilakukan di SDN Sumbersari 1 Kota Malang. 

3. Subjek Penelitian 

Menurut Idrus yang dimaksudkan subek penelitian yaitu individu, benda, 

atau organisme yang dapat dijadikan sebagai sumber penelitian untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penggalian data oleh peneliti. 

Dalam menentukan subjek penelitian dengan menggunakan purposive yaitu  

mempertimbangkan yang dapat memberi sumber informasi kepada peneliti. 

Peneliti memilih subjek penelitian berdasarakan subek yang berkaitan langsung 

dengan anak berkebutuhan khusus, seperti : 

1. GPK (Guru Pendamping Khusus) yang melakukan obervasi dan assasment 

terhadap calon siswa ABK 

2. Kepada yang terlibat langsung atau paham dengan keadaan yang dialami 

oleh ABK, seperti guru kelas yang terlibat langsung dalam mengajar siswa 

berkebutuhan khusus 

3. Serta yang menjadi kunci utama dalam menggali data, dengan berperan 

sebagai pendaamping ABK yaitu shadow 
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B. LOKASI PENELITIAN 

Dalam menentukan lokasi kegiatan penelitian ini dilakukan dengan 

berbagai pertimbangan. Objek dalam penelitian ini adalah Sekolah Inklusi SDN 

Sumbersari 1 Malang. Sekolah ini adalah salah satu di antara beberapa sekolah di 

Kota Malang yang menyelenggarakan pendidikan inklusi. Lokasi sekolah ini 

berada di jalan Bendungan Sigura-gura 1/11 dan cukup mudah dijangkau. Sekolah 

tersebut tidak berada tepat di pinggir jalan raya, sehingga sangat kondusif dalam 

dilakukannya proses pembelajaran khususnya bagi anak berkebutuhan 

khusus.Penelitian ini dilakukan di SDN Sumbersari 1 karena merupakan sekolah 

inklusi  pertama  yang merintis pendidikan inklusi di Kota Malang dan pada tahun 

2011 SDN Sumbersari 1 menerima siswa ABK paling banyak yaitu mencapai 32 

siswa ABK Astika Fitriana, (2016). 

C. TEKNIK PENGUMULAN DATA 

Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi beberapa macam, yakni 

melalui wawancara, kuisioner, ppengamatan atau observasi serta dokumentasi. 

Menurut Mohammad Nazir terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data 

melalui oengamatan secara langsung, pengumpulan data dengan wawancara, 

denagn kuisioner menyebar angket. (Nazir, 2014:153) 

Dalam penelitian yang di lakukan ini, peneliti menggunakan tiga langkah 

yang dijadikan dalam proses pengambilan data , yaitu:  

1. Observasi  

Observasi adalah suatu pengamatan langsung terhadap siswa dengan 

memperhatikan tingkah lakunya dalam  proses pembelajaran, adaptasi sosial 

dengan teman, pengendalian emosi saat di dalam amupun di luar kelas. dengan 
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menggunakan metode observasi atau pengamatan secara langsung peneliti dapat 

melihat dan emngamati kegiatan yang di lakukan ABK sebelum dibandingkan 

dengan hasil wawancarayang diperoleh. 

Dalam melakukan observasi secara langsung perlu diperhatikan dalam 

melakukan pengumpulan data yaitu : 

1) Pengamatan dilakukan dengan sudah direncanakan secara sistematis 

2) Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan dari sebuah penelitian 

3) Pengamatan tersebut dicatata secara sistematis 

4) Pengamatan dapat di cek dan dikontrol (Nazir, 2014:154) 

Observasi langsung ini dilakukan oleh peneliti selama penelitian untuk 

mengoptimalkan data mengenai pengaruh shadow (pendamping) dalam 

kemandirian ABK. Dalam penelitian yang di lakukan ini peneliti melakuakn 

perencanaan, melakukan pengamatan guna mengumpulkan data, menganalisis 

data serta membandingkan dengan temuan yang lain melalui metode wawancara. 

Peneliti dalam proses observasi bertindak sebagai pengamat penuh tanpa terlibat 

dalam kegitan yang di lakukan agar dapat menilai secara obyektif. 

 

2. Wawancara (Interview)  

Wawancara atau interview adalah proses untuk menggali data atau 

informasi terhadap subjek penelitian dengan mempersiapkan terlebih dahulu 

daftar pertanyaan yang di sesuaikan dengan rumusan masalah. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan wawancara secara terstruktur dimana peneliti berpedoman 

pada daftra pertanyaan yang telah di siapkan dan juga odifikasi dengan 
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wawancara secara tidak terstruktur dimana peneliti memberikan pertanyaan atau 

tanggapan dari subjek penelitian diluar daftar perttanyaan yang ada. 

Peneliti menggunakan metode wawancara dengan dalam teknik 

pengumpulan data dengan menggabungkan hasil dari pengaatan untuk di analisis 

hingga mendapat kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara pada minggu I 

kepada shadow kelas 1, guru kelas 1 dan GPK, minggu kedua kepada shadow 

kelas 2 dan guru kelas 2¸Minggu III dengan shadow kelas 3 dan 5, di minggu ke 

IV peneliti memfouskan kembali pengamatan dengan membandingkan hasil dari 

data wawancra yang diperoleh. 

3. Dokumentasi  

Menurut (hamidi ; 2014:72) metode dokumentasi adalahinformasi yang 

berasal dari catatan penting baik dari lembaga ataupun organisasi maupun 

perseorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti yang dijdikan unuk memperkuat hasil dari penelitian. Dala penelitian 

yang dilakukan peneliti juga meggunakan metode dokumentasi untuk mengetahui 

dan melengkapi data penelitian yang beraitan dengan Pengaruh Shadow dalam 

perkembangan kemandirian anak berkebutuhan khusus. 

D. TEKNIK ANALISIS DATA 

Ketika proses pengumpulan data melalui metode observasi, wawancara 

dan dokumentasi dirasa cukup setelah itu tahap yang dilakukan yaitu tahap 

analisis data secara kualitatif deskriptif sehingga menemukan hasil dan 

kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selam di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 
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terus menerus sampai tuntas. Menurut Miles dan Huberman (1984;21-23), ada 

tiga macam kegiatan dalam emlakukan analisis data kualitatif 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adlah proes pemilihan, pemfokusn, penyederhanaan, 

abstraksi, dan pentransformasian atau berupa data mentah yang ada 

dalam catatan lapangan secara tertulis. Data kualitatif dapat di reduksi 

dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni : melalui seleksi 

halus, melalui rangkuman, menjadikannaya suatu pola atau bagan. 

(Emzir, 2010;129) 

2. Penyajian Data 

Setelah tahap reduksi data tahap elanjutnya yaitu tahap penyajian data, 

yang dimaknai oleh Milles and Huberman (1992) sebagai sekumpulan 

informasi yang terkumpul yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan. Dengan merujuk pada penyajian data peneliti 

akan lebih mudah memahami apa saja yang sudah terjadi dan 

bagaimana cara mengatasinya  

 

3. Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir dari proses pengumpulan data adalah penarikan 

kesimpulan. Dalam kegiatan peneitian kualitatif ini, penarikan 

kesimpulan dapat berlangsung saat proses pengumpulan data 

berlangsung, emudian dilakukan reduksi dan oenyajian data. Hanya 

saja perlu disadari bahwa kesimpulan yang dibuat itu adalah 

kesimpulan final. Dengan melakukan verifikasi, peeliti kuaitatif dapat 
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mempertahankan dan menjamin validitas dan realibilitas hasil 

temuannya (Idrus, 2009 : 148-151) 

E. PENGECEKAN KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan 

kriteria kredibilitas. Untuk mendapatkandata yang optimal, maka peneliti 

melakukan pengecekan keabsahan data hasil penelitian dengan cara:  

a. Ketekunan pengamatan, yaitu mengadakan pengamatan secara teliti 

terhadap subjek penelitian untuk mengetahui pengaruh shadow dalam 

kemandirian anak berkebutuhan khsuus. Ketekunan pengamat ini 

dilakukan degan secar tekun mengamati satu persatu anak berkebutuha 

khusus dalam kemandirian anak tersebut melalui proses embelajaran 

dikelas, mmaupun dlam adaptasi sosial, bergabung berbaur bersama teman 

sebaya. Ketekunan penelitian ini di lakukan untuk mem[eroleh hasil yang 

maksimal dalam menggali data dengan disesuaikan berdasarkan hasil 

observasi, hasil wawancara, maupun hasil dokumentasi. 
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