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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau sering juga disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya pada kondisi yang alamiah. 

Metode penelitian kualitatif merupakan metode yang berdasarkan filsafat 

postpositivisme, dengan menggunakan obyek yang alamiah, peneliti sebagai 

kunci instrumen, pengambilan sampel menggunakan teknik purposive dan 

snowball, triangulasi (gabungan) sebagai teknik pengumpulan data dan hasil 

penelitian berupa makna daripada penalaran. Penelitian ini memaparkan data 

yang diperoleh dalam bentuk deskriptif dan tidak dipaparkan dalam bentuk 

angka atau bilangan serta statistik. Penelitian ini dilakukan untuk menemukan 

proses interaksi dan pola komunikasi yang terbentuk atau terjadi antara shadow, 

siswa dan guru. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Peneliti hanya melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai 

sumber data. Hal yang demikian dilakukan untuk mengetahui kondisi yang ada 

di lapangan tentang pola komunikasi shadow dan proses interaksi siswa dengan 

guru dalam pembelajaran ABK. 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Islam Mohammad Hatta, berlokasi di Jalan 

Flamboyan No.30, Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. SD Islam 
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Mohammad Hatta merupakan salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan 

inklusi dimana sekolah ini menerima anak berkebutuhan khusus sebagai siswa. 

Peneliti memilih SD Islam Mohammad Hatta sebagai tempat penelitian 

dikarenakan SD Islam Mohammad Hatta memiliki Guru Pendamping Khusus 

atau shadow yang terdapat pada setiap tingkatan kelas. GPK yang disediakan 

sebanding dengan jumlah siswa ABK yang dimiliki sekolah tersebut. Penelitian 

diadakan pada tanggal 19 Februari sampai 6 Maret 2019, yaitu dengan 

melakukan observasi lanjutan, wawancara mendalam dan dokumentasi. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data merupakan faktor yang menjadi pendukung dalam penentuan 

jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data. Sumber data penelitian 

terdapat dua macam, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer 

merupakan sumber asli yang diperoleh langsung dari sumber dan tidak 

menggunakan perantara. Sedangkan sumber sekunder bukan dari sumber asli, 

jadi data yang didapatkan melalui orang lain atau dokumen. Sumber primer dari 

penelitian ini diperoleh melalui observasi atau pengamatan aktivitas yang 

dilakukan oleh guru dan shadow ketika pembelajaran maupun lainnya. Selain 

itu, wawancara dengan informan yaitu shadow dan guru kelas tentang interaksi 

dan koordinasi antara guru kelas dengan shadow mengenai pembelajaran ABK 

di kelas inklusi. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa 

dokumentasi bahan ajar, media pembelajaran dan rancangan Program 

Pembelajaran Individual (PPI) yang dipakai oleh guru sebagai pedoman saat 

mengajar. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi, observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Observasi dilaksanakan untuk mengetahui proses 

pembelajaran siswa ABK. Wawancara dilaksanakan untuk memperoleh data 

mengenai perencanaan, pelaksanaan dan penilaian pembelajaran dengan 

subyeknya, yaitu guru kelas dan shadow. Dokumentasi dilaksanakan untuk 

memperoleh dokumen-dokumen mengenai perencanaan, pelaksanaan dan 

penilaian pembelajaran. 

 

F. Instrumen Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti sebagai human instrument yang melakukan 

analisis dan pengumpulan data. Data yang diambil berhubungan dengan 

komunikasi guru dan shadow dalam melaksanakan pembelajaran ABK di kelas 

inklusi. Selain itu, dibutuhkan instrumen lain untuk menunjang penelitian berupa 

lembar observasi, lembar wawancara dan pedoman dokumentasi. Penjelasan dari 

instrumen tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Lembar Observasi 

Lembar observasi yakni sebagai pedoman peneliti dalam melakukan 

pengamatan interaksi atau komunikasi antara guru kelas dengan shadow, guru 

kelas dengan siswa dan shadow dengan siswa dalam pembelajaran ABK di SD 

Islam Mohammad Hatta. 

2. Lembar Wawancara 

Lembar wawancara yaitu berisi daftar pertanyaan yang berhubungan 

dengan topik pembahasan penelitian. Pertanyaan-pertanyaan itu diajukan kepada 
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guru kelas, shadow, dan siswa. Hal-hal yang dipertanyakan yakni mengenai: a) 

persiapan guru dan shadow sebelum, selama dan setelah mengajar; b) kesamaan 

kedudukan guru dengan shadow; c) bantuan yang diberikan dan dibutuhkan 

siswa ABK dan; d) sistem koordinasi guru dengan shadow. 

Tabel 3.1 Kisi-kisi Wawancara dan Observasi 

Jenis Data Indikator Sumber Data Nomor Butir 

1. Persiapan atau 

perencanaan 

pembelajaran 

1.1 Bahan ajar Guru Kelas 1,2,3,4,12,13 

Shadow 1,5,6,7,15,16 

1.2 Media 

pembelajaran 

Guru Kelas 14 

Shadow 17,18 

1.3 Program 

Pembelajaran 

Individual (PPI) 

Shadow 2,3,4 

1.4 Koordinasi guru 

kelas dengan 

shadow 

Guru Kelas 6,8,11,13,14,16 

Shadow 2,9,11,14,16,18,20 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

2.1 Reaksi siswa 

pada guru dan 

shadow saat 

proses 

pembelajaran 

ABK 

Guru Kelas 7 

Shadow 10 

2.2 Bantuan untuk 

siswa ABK 
Guru Kelas 9,15,16 

Shadow 12,19,20 

2.3 Koordinasi guru 

kelas dengan 

shadow 

Guru Kelas 6,8,11,13,14,16 

Shadow 2,9,11,14,16,18,20 

3. Evaluasi 

pembelajaran 

3.1 Bantuan untuk 

siswa ABK 

Guru Kelas 9,15,16 

Shadow 12,19,20 

3.2 Penilaian  

pembelajaran 

Guru Kelas 5,6,10 

Shadow 8,9,13 

3.3 Koordinasi guru 

kelas dengan 

shadow 

Guru Kelas 6,8,11,13,14,16 

Shadow 
2,9,11,14,16,18,20 

3.4 Reaksi siswa 

pada guru dan 

shadow saat jam 

tambahan 

Guru Kelas 7 

Shadow 
10 

(Adaptasi : Utama. 2017. Hal 48) 
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3. Pedoman Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengumpulkan foto 

dan dokumen yang dibutuhkan. Dokumentasi yang akan diarsip berupa: a) data 

siswa ABK; b) foto kegiatan subyek selama observasi berlangsung; c) bahan ajar 

yang asli dan sudah dimodifikasi; dan d) media pembelajaran untuk siswa ABK. 

4. Catatan Lapangan 

Catatan yang diperoleh saat proses pengamatan dan disusun secara rinci 

disebut dengan catatan lapangan. Peneliti melakukan catatan lapangan selama 

observasi berlangsung. 

 

G. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian untuk menjelaskan bagaimana tahapan penelitian yang 

dilakukan. Tahap-tahap tersebut, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap 

analisis data dan tahap penulisan laporan. Penjelasan dari empat tahap tersebut, 

yakni sebagai berikut: 

1. Tahap Persiapan 

Tahap persiapan merupakan tahapan awal dari sebuah penelitian. Persiapan 

yang dilakukan dalam sebuah penelitian meliputi: 

a. Menentukan tempat penelitian. 

b. Mengurus surat izin penelitian atau observasi. Surat izin tersebut berfungsi 

agar peneliti mendapatkan izin di tempat penelitian yang telah ditentukan 

oleh peneliti. 

c. Memilih informan sebagai sumber data primer. 

d. Menyiapkan yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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2. Tahap Pelaksanaan 

a. Melakukan observasi awal melalui wawancara secara umum kepada salah 

satu guru pendamping khusus atau shadow. 

b. Melakukan pengamatan dan wawancara mendalam terhadap komunikasi 

antara guru kelas dengan shadow. 

c. Melakukan wawancara dengan guru kelas terkait opini hubungan komunikasi 

dan kerjasama dengan shadow. 

d. Melakukan wawancara dengan siswa ABK dan siswa Non ABK mengenai 

opini dan hubungan mereka dengan guru kelas dan shadow. 

e. Melakukan dokumentasi proses pembelajaran dan bahan ajar yang digunakan 

dalam pembelajaran ABK. 

f. Melakukan pencatatan lapangan selama observasi berlangsung saat 

pembelajaran maupun jam tambahan. 

g. Melakukan pengecekan data yang ditemukan dikelompokkan sesuai dengan 

indikator yang telah ditetapkan. 

3. Tahap Analisis Data 

a. Data yang diperoleh dari sumber lalu dianalisis berdasarkan teori pola 

komunikasi, proses interaksi dan pembelajaran ABK. 

b. Mengolah data yang didapatkan. 

c. Menyajikan data yang sudah diolah . 

d. Mendeskripsikan hasil data dalam bentuk deskriptif maupun gambar. 

4. Tahap Penulisan Laporan 

Tahap penulisan laporan merupakan deskripsi hasil dari tahapan penelitian 

yang telah dilakukan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Langkah 
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selanjutnya, peneliti membuat kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah 

dilaksanakan. 

 

H. Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan sesuai dengan fakta yang diperoleh untuk 

mengetahui pola komunikasi, proses interaksi, bantuan yang diberikan untuk 

siswa ABK, kesamaan kedudukan guru kelas dan shadow dalam pembelajaran 

ABK di SD Islam Mohammad Hatta. 

Miles dan Huberman menyatakan bahwa kegiatan penelitian kualitatif 

dilakukan secara langsung dan interaktif, terus-menerus hingga tuntas. Kegiatan 

analisis data, yakni sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu penyederhanaan data dengan merangkum, memilih data 

dan hal-hal yang penting. Setelah data terkumpul, lalu peneliti memilih dan 

mengelompokkan data sesuai dengan jenisnya selama proses penelitian sedang 

berlangsung. 

Peneliti menyusun data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Seperti data observasi yang berupa lembar observasi, 

wawancara berupa lembar wawancara dan dokumentasi berupa foto, data siswa 

ABK dan sebagainya. 

2. Penyajian Data 

Pada tahap penyajian data, peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh 

dari observasi, wawancara dan dokumentasi mengenai pola komunikasi dan 
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proses interaksi shadow, siswa dan guru dan bantuan yang diberikan pada proses 

pembelajaran ABK di SD Islam Mohammad Hatta. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data 

Verifikasi atau penarikan kesimpulan merupakan hasil dari penyajian data 

penelitian yang dibuat dalam bentuk deskriptif. Penarikan kesimpulan dari 

penelitian ini yaitu mengenai pola komunikasi dan proses interaksi antara 

shadow, siswa dan guru serta bantuan yang diberikan pada proses pembelajaran 

ABK di SD Islam Mohammad Hatta. 

 

I. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk menguji kebenara data yang 

diperoleh dengan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengecekan 

keabsahan data yang menggabungkan berbagai teknik dan sumber data yang ada. 

Berdasarkan Susan Stainback tujuan triangulasi yaitu bukan hanya untuk 

mengecek kebenaran suatu data, tetapi menambah pemahaman terhadap data 

yang ditemukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. 

Triangulasi sumber merupakan pengecekan dan membandingkan suatu 

informasi yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian dideskripsikan dan 

dikelompokkan antara opini yang sama dan berbeda serta yang spesifik dari 

sumber-sumber tersebut. Sedangkan triangulasi metode merupakan pengecekan 

kebenaran informasi yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data 

kepada sumber yang sama, tetapi dengan teknik yang berbeda. Misalnya, awal 

mulanya data diperoleh dengan teknik wawancara, lalu dicek kembali dengan 
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teknik observasi. Apabila terjadi perbedaan hasil data maka harus melakukan 

diskusi dengan sumber yang terkait tentang hasil data tersebut untuk memastikan 

kebenaran. Tetapi kemungkinan hasil data semua benar dikarenakan adanya 

perbedaan sudut pandang. Penelitian ini menggunakan pengecekan keabsahan 

penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda, yakni observasi, 

wawancara dan dokumentasi kepada shadow, siswa dan guru di SD Islam 

Mohammad Hatta. 

 


