
 
 
 

BAB III 

 
METODE PENELITIAN 

 
 
 
 

A. Jenis Penelitian 

 
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian dengan penelitian yang 

menggunakan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Studi kasu sendiri 

adalah sebuah rangkaian kegiatan dengan perspektif ilmiah yang dilakukan 

pada suatu peristiwa dikarenakan peristiwa tersebut unik, atau hanya terjadi 

dalam lokus tertentu saja. Penelitian jenis studi kasus lebih menekankan kepada 

suatu pola penelitian yang rinci dan lebih intensif, biasanya enelitian dilakukan 

pada sebuah program, aktivitas dan peristiwa, baik dalam lingkup organisasi, 

perorangan, sekelomok orang ataupun lembaga dalam tujuan memperoleh 

informasi mendalam terkait peristiwa tersebut. Penelitian jenis studi kasus 

cenderung memilih kejadian aktual yang sedang berlangsung (Rahardjo, 2017: 

3). 
 

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan 

(Koentjaraningrat, 1990: 35) dengan menggunakan data kualitatif, yang lebih 

terfokus pada deskripsi kata sebagai penjabaran temuan lapangan. Tujuannya 

adalah melakukan eksplorasi dan klarifikasi terkait suatu fenomena. 

Sanifiah,1992: 20). 
 

Dengan bersandar kepada pemikiran tersebut, penelitian ini dilakukan 

melalui konsep studi kasus yang mengkaji tentang sebuah fenomena dalam 

kehidupan nyata dimana batasan antara keberadaan fenomena dalam konteks 

tidak tampak dengan tegas. Dalam menggali fenomena aksesibilitas dunia kerja 
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dan pendidikan bagi penyandang disabilitas di Kota Mojokerto dilakukan 

secara mendalam, detail dan menyeluruh, sehingga akan diperoleh peryataan 

yang eksplanatif. Rancangan studi kasus memiliki sifat khusus yakni berupaya 

mempertahankan keutuhan dari obyek, yang artinya data yang telah 

dikumpulkan kemudian akan dipelajari sebagai suatu hasil keseluruhan yang 

telah terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan 

mendalam tentang obyek yang diteliti. 

 
 

B. Lokus Penelitian 

 
Lokus dalam penelitian ini adalah Kota Mojokerto. Kota Mojokerto 

merupakan kota dengan luas wilayah sekitar 16,42 km2, dengan 3 kecamatan 

dan hanya 18 kelurahan dalam wilayah teritorialnya. Pemilihan lokus enelitian 

ini didasari pada penemuan peneliti tentang fenomena yang lekat dengan jenis 

penelitian studi kasus, yakni adanya kampanye “Kota Inklusif Ramah 

Disabilitas” di Kota Mojokerto. 

 

 
C. Teknik Pengumpulan Data 

 
Untuk melengkapi kebutuhan penelitian, peneliti melakukan pengumpulan 

data sebagai bahan analisis dalam penelitian. Peneliti menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 
 

1. Observasi 
 

Sebuah tindakan yang dilakukan dengan tujuan pengamatan. 

Observasi sendiri sebenarnya digunakan sebagai tindakan untuk 

mengamati dan melihat fenomena sosial yang berubah, bertumbuh 
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dan berkembang. Kemudian dari tindakan tersebut dapat dilakukan 

penilaian atas indikator perubahan yang terjadi. (Subagyo, 2006: 
 

39) Sebelumnya peneliti telah melakukan observasi pendahuluan 

sebelum pengajuan proposal. Observasi yang dilakukan oleh 

peneliti mengunjungi langsung SDN Mentikan 1, melihat langsung 

proses pembelajaran untuk kategori tuna grahita yang dipisahkan 

kelasnya. 
 

Peneliti juga menemui beberapa kawan-kawan disabilitas di 

sekretariat PPDI di Jl. Benteng Pancasila 25 Kota Mojokerto dan 

melakukan dialog langsung terkait kebijkan pemerintah Kota 

Mojokerto tentang penyandang disabilitas, representasi dari 

penyandang yang bisa ditemui adalah ketu PPDI (Andre Wibowo), 

representasi penyandang disabilitas pengusaha perempuan 

(Crisnawati), Aktivis Disabilitas (Agung Mulyono), sekretaris 

PPDI (Tita Rahayu). 
 

2. Metode Wawancara 
 

Peneliti akan melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber 

yang berkaitan dengan pemerintah Kota Mojokerto, terutama 

pihak-ihak yang berkaitan dengaan tanggung jawab 

penyelenggaraan aksesibilitas dunia kerja dan pendidikan. Obyek 

wawancara diantaranya adalah kepala Dinas Sosial Kota Mojokerto 

sebagai salah satu representasi lembaga yang bertanggung jawab 

dengan penyandang disabilitas. 
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Peneliti menggunakan metode wawancara semi struktural keada 

narasumber yang dibutuhkan keterlibatannya dalam penelitian. 

Dengan mengembangkan petanyaan dan tidak terlalu terpaku pada 

daftar pertanyaan yang telah dibawa peneliti sebelumnya. Metode 

ini lebih bisa membuat narasumber merasa nyaman dalam 
 

memberikan penuturannya saat dilakukan wawancara 

(Arikunto,1998: 145). 
 

Beberapa individu yang terlibat menjadi narasumber dalam 

wawancara diantaranya adalah: 
 

a. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Pelayanan Dinas Sosial 

Kota Mojokerto (Jasmani) 
 

b. Kepala Seksi Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota 

Mojokerto (Yubi Indah) 
 

c. Kepala Sekolah SDN Mentikan 1 (Sri Kusuma Ningsih) 
 

d. Guru Pendaming Khusus/GPK SDN Mentikan 1 

(Muhammad Arief) 
 

e. Ketua Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia 

(Andre Wibowo) 
 

f. Perwakilan penyandang disabilitas perempuan pengusaha 

(Crisnawati) 
 

g. Perwakilan penyandang aktivis disabilitas (Agung 

Mulyono) 
 

h. Perwakilan penyandang tuna netra (Nurul Hidayati) 
 

2. Metode Dokumentasi 
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Dokumentasi berfokus kepada sebuah rekaman dalam sebuah 

 
peristiwa yang berlalu. Dengan berbagai macam variasi, 

dokumentasi dapat berupa foto, arsip, majalah, buku, karya-karya 

khusus seseorang ataupun dokumen yang sifatnya pribadi. Data 

yang akan dikumpulkan melalui metode dokumentasi meliputi 

profil Kota Mojokerto dan dokumentasi dari peran Pemerintah 

Kota Mojokerto terhadap pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum 

bagi penyandang disabilitas. Dokumentasi wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti berbentuk transkrip wawancara yang 

dilampirkan di lampiran. 
 

3. Analisis Data 
 

Analisis data merupakan kegiatan mengolah data yang diperoleh 

dari pustaka dan lapangan menjadi seperangkat hasil, baik dalam 

bentuk penemuan baru maupun dalam bentuk kebenaran hipotesa. 

Menurut Nazir (2003 : 358), Analisis adalah mengelompokkan, 

membuat suatu urutan, manipulasi serta menyingkat data sehingga 

mudah untuk dibaca. 
 

Analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dilakukan 

dengan mengorganisir data yang diperoleh kemudian memasukkan 

kedalam golongan kategori, lalu melakukan penjabaran data 

kedalam masing-masing unit. Kemudian melakukan analisis 

terhadap data yang penting kemudian melakukan penyusunan atau 

penyajian terhadap data yang sesuai dengan pokok masalah 

penelitian dalam bentuk laporan. Dan diakhiri dengan membuat 
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kesimpulan dari penelitian agar memudahkan untuk dipahami. 

metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif yang meliputi analisis-analisis berdasarkan 

obyek penelitian yang telah disusun sebelumnya sehingga 

penelitian ini dapat lebih terarah. Selain itu dalam penelitian 

kualitatif analisa data harus dilakukan sejak awal dan dituangkan 

dalam bentuk tulisan. 
 

Peeliti lebih memilih menggunakan model interaktif sebagai model 

analisa data. Model interaktif ini diawali dengan pengumpulan 

data, melakukan reduksi data, melakukan penyajian data, dan 

terakhir menutp dengan memberikan penarikan kesimpulan. Model 

tersebut dikarenakan peneliti benar-benar melakukan interaksi 

langsung dengan informan di lapangan. Peneliti menggunakan teori 

Miles dan Huberman dalam melakukan analisis data dalam 

penelitian. Berikut ini merupakan skema dalam Analisis data Miles 

dan Hubberman dan Saldana (2014 : 14) 
 
 
 
 
 
 
 

Data Collection Data Display 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Conclusation 
Data Drawing/Verfyi 

ng Condensation 
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Sumber: Miles, Huberman (2014: 14) 
 

Lebih lanjut Miles dan Huberman menjelaskan ketiga alur 

analisa data sebagai berikut: 
 

a. Data collection, melakukan pengumpulan terhadap seluruh 

data yang diperoleh di lapangan, berupa hasil interview, 

observasi dan dokumentasi yang telah dilakukan selama 
 

penelitian. Data yang dipeoleh selama   penelitian 

dipaparkan  di  dalam  bab  4,  namun  yang  terlampir  di 

letakkan di bagian lampiran.       

b.  Data Condensation, mengarah pada  langkah 

pemilihan,untuk melakukan  tranformasi  dan 

penyederhanaan  data mentah  yang diperoleh dari 

lapangan.  Tahapan  kondensasi  data  akan  berlangsung 

secara kontinyu selama penelitian berlangsung, 

kondesndasi data juga dapat dimulai meskipun  belum 
 

secara sepenuhnya data terkumpul. Langkah dalam 

merumuskan kondensasi data dapat dilakukan dengan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

menuagkan dalam rincian penulisan. Hal-hal yang 

dilakukan pada data kondensasi, menulis ringkasan, 
 

coding, mengembangakan tema, menghasilkan kategori, 

dan menulis memo analitik. 
 

c. Data Display, dalam implementasi penelitian kualitatif, 

tahapan penyajian ini dapat dilakukan dalam beberapa 
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langakah, diantaranya merumuskan uraian singkat, 

membuat bagan, dam membuat rumusan yang 

berhubungan satu dengan lainnya. Terkait dengan 

penelitian ini, penyajian data dilakukan dalam bentuk 

teksdengan sifat naratif. Tahap ini, data yang sudah diolah 

kemudian dianalisis lebih lanjut secara mendalam dan 

menyeluruh, untuk memudahkan dalam tabel presentase 

sesuai tema masing-masing kemudian dideskripsikan, 

selanjutnya dianalisa dengan teliti. 
 

d. Drawing and Verifying Conclusion, dalam tahap ini 

merupakan dalam rangkaian analisis data kualitatif. Tahap 

akhir ini, peneliti akan melakukan uji kebenaran dari 

setiapa makna yang muncul maupun klarifikasi dari data 

yang telah dibuat melalui bagan. Kesimpulan awal yang 

dibangun kemudian dikemukan meskipun masih bersifat 

kesimpulan yang sementara, dan tidak menutup 

kemungkinan akan mengalami perubahan apabila tidak 

ditemukan adanya bukti-bukti yang bersifat kuat yang akan 

digunakan sebagai pendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya. Dan data yang dikemukakan diuji 

kebenarannya dengan menganalisis dan mengklarifikasinya 

kembali, lalu menguji keabsahanya degan informan 

dilapangan maupun diskusi kemudian Kesimpulan 
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diinterpretasikan sesuai dengan data dan kajian yang 

diperoleh selama proses penelitian (2014: 12) 

 

 
D. Keabsahan Data 

 
Dalam perjalanan penelitian yang dilakukan, peneliti senantiasa menggali 

data yang dapat di indikasikan kebenarannya atau dengan bahasa lain data 

tersebut mrmiliki tingkat keabsahan yang tergolong tinggi. Keabsahan data 

adalah tolok ukur dalam melihat derajad kepercayaan akan kebenaran 

penelitian. Maka dari itu peneliti disini mengunakan teknik triangulasi. 
 

Triangulasi merupakan rujukan banyak penelitian sebagai langkah untuk 

memeriksa keabsahan suatu data, langakah yang ditempuh dalam triangulasi 

adalah memanfaatkan temuan sesuatu diluar data. Fungsi dari langkah tersebut 

adalah melakukan pengecekan dengn melakukan pembandingan atas data 

yang telah ditemukan. Denzim (1978) menyebutkan bahwa sebagai teknik 

yang umum digunakan dalam penelitian adalah penggunaan triangulasi 

sumber. Denzim mengkategorikan triangulasi dalam empat kategori sebagai 

langkah untuk memeriksa dan memanfaatkan sumber, metode, serta metode, 

penyidik dan teori. 
 

Dari empat macam teori tersebut peneliti memilih untuk mengunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi model ini merupakan sebuah langkah yang 

dilakukan dengan melakukan pembandingan dan melakukan pengecekan 

kembali terkait indikator kepercayaan atas informasi yang di dapat dengan 

kurun waktu yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331). 
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Indikator pencapaiannya berhasil jika telah melakukan pembandingan data 

hasil pengamatan dengan data yang diperoleh melalui hasil wawancara. 

Melakukan pembandingan terhadap apa saja dikatakan di depan umum dengan 

apa yang disampaikan secara pribadi. Lalu melakukan langkah 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang terkait dengan situasi 

penelitian dengan temuan tentang pa ayang dikatakan sepanjang waktu. 
 

Kemudian melakukan pembandingan terhadap sebuah keadaan dan 

prespektif seseorang terkait dengan temuan berbagai pendapat dan pandangan 

orang seperti contohnya rakyat biasa, kalangan pemerintaha, kalangan orang 

berpendidikan tinggi, orang dengan keadaaan ekonomi berada. Terkahir 

melakukan sebuah langkah pembandingan terkait erolehan hasil wawancara 

degan dokumen yang berkaitan dengan penelitian. 
 

Secara pengertian, triangulasi sumber adalah pengumpulan data dari 

beragam sumber yang saling berbeda dengan menggunakan suatu metode 

yang sama (Sugiyono, 2010:71). Dengan kata lain, teknik ini berusaha untuk 

memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sumber yang lain diluar 

sumber utama untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan cara mencari sumber (informan) 

lain sebagai pembanding data yang diperoleh dari narasumber utama. 
 

Pada dasarnya setiap manusia memiliki sudut pandang dan pemikiran yang 

berbeda-beda, bahkan terkadang hal tersebut menimbulkan perselisihan 

pendapat. Oleh karena itu, membandingkan perspektif antara satu orang 

dengan orang yang lain akan mampu memberikan data yang valid dan dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Melalui berbagai perspektif atau 
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pandangan dari informan yang berbeda diharapkan dapat memperoleh hasil 

yang mendekati kebenaran(Sugiyono, 2010:72). Dalam penelitian yang 

dilakukan peneliti mencoba untuk melakukan triangulasi terkait dengan 

produk kebijkan yang dihadirkan pemerintah Kota Mojokerto, triangulasi yang 

dilakukan adalah menguji implementasi di laangan melalui apa yang 

disampaikan oleh representasi 5 orang penyandang disabilitas yang sudah 

dijelaskan di atas. Peneliti menguji kebenaran tentang apa yang disampaikan 

oleh dinas-dinas yang secara langsung berhubungan dengan tanggung jawab 

atas aksesibilitas penyandang disabilitas terkait dunia kerja dan pendidikan. 

Peneliti juga melakukan triangulasi melalui pemaparan pelaku pelayanan 

pendidikan inklusif terkait kebijakan pendidikan inklusif, dalam hal ini 

mnggali informasi langsung dari ihak sekolah melalui kepala sekolah dan guru 

pendamping khusus. 
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