







BAB III


METODE PENELITIAN




3.1.  Desain dan Jenis Penelitian



Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu desain penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2010: 6)

Dalam penelitian  ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu.
Metode deskriptif bertujuan untuk:
	mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada,

mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku,
membuat perbandingan atau evaluasi,
menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. (Hasan, 2002: 22)

Topik penelitian mengenai kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu ini memiliki kekhasan yang berbeda dengan kondisi di tempat dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan bentuk studi kasus (case study). 
Studi kasus merupakan kajian mendalam tentang peristiwa, lingkungan, dan situasi tertentu yang memungkinkan mengungkapkan atau memahami sesuatu hal. Studi kasus cenderung menghasilkan kesimpulan dari suatu kekhususan yang dapat atau tidak dapat diterapkan pada situasi yang lebih umum. (Sulistyo-Basuki, 2006: 113)

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat-sifat serta karakter-karakter yang khas dari kasus, ataupun status dari individu, yang kemudian hasilnya dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Menurut Hasan (2002: 15), hasil dari suatu penelitian kasus merupakan suatu generalisasi dari pola-pola kasus yang tipikal dari individu, kelompok, lembaga, dan sebagainya.


3.2.  Pemilihan dan Kualifikasi Informan



Dalam penelitian kualitatif dikenal adanya informan. Peneliti memperoleh informan penelitian dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2009: 218). Pertimbangan dalam hal ini yakni orang-orang yang memiliki kriteria dan dianggap paling tahu tentang topik penelitian. Dengan demikian, dapat dihasilkan seorang informan kunci. Informan kunci adalah orang yang sangat berpengetahuan dan bisa menyampaikan gagasan, orang yang pandangannya dapat menambah berguna dalam membantu pengamat memahami apa yang sedang terjadi (Patton, 2009: 159). Informan kunci dalam penelitian ini adalah seorang guru bagian B yaitu guru yang mengajar siswa tunarungu. Ia merupakan koordinator kurikulum di SLB Manunggal Slawi. Informan guru dipilih berdasarkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai guru yang mendidik siswa tunarungu. Informan guru ini berjumlah lima orang. Mereka merupakan guru SMALB-B yang mengajar siswa tunarungu, terutama guru yang bertugas sebagai guru kelas di SMALB-B.
Dalam penelitian ini, semua siswa tunarungu kelas X dan XI diambil sebagai informan. Adapun informan untuk siswa tunarungu dipilih berdasarkan tingkatan kelas SMALB-B yaitu siswa kelas X yang berjumlah lima orang dan kelas XI yang berjumlah dua orang. Siswa tunarungu SMALB-B kelas XII yang berjumlah sembilan orang tidak dijadikan sebagai informan karena mereka sudah melakukan ujian nasional dan ujian sekolah sehingga sudah tidak aktif lagi melakukan kegiatan belajar mengajar.


3.3.  Objek dan Subjek Penelitian



Hal yang dijadikan objek dalam penelitian ini yaitu kebutuhan informasi. Menurut Amirin (2011), sesuatu yang padanya melekat objek yang akan diteliti disebut sebagai subjek penelitian. Subjek penelitian mempunyai sifat karakteristik/keadaan yang akan diteliti. Jadi, dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah guru bagian B SMALB dan siswa tunarungu di SLB Manunggal Slawi.


3.4.  Jenis dan Sumber Data



Berdasarkan desain penelitiannya, maka jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Menurut Bungin (2011: 103), data kualitatif diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat berupa cerita pendek. Pada beberapa data tertentu, dapat menunjukkan perbedaan dalam bentuk jenjang atau tingkatan, walaupun tidak jelas batasnya.
Berdasarkan sumber datanya, maka jenis data kualitatif dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder (Sarwono, 2006):
	Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Data dapat direkam atau dicatat oleh peneliti.

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya. Termasuk dalam kategori data tersebut ialah data bentuk teks, gambar, suara, dan kombinasi antara ketiganya.


3.5.  Teknik Pengumpulan Data



Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumentasi.


3.5.1. Observasi



Faisal dalam Sugiyono (2009: 226) mengklasifikasikan observasi menjadi observasi pasrtisipasi (participant observation), observasi terus terang dan tersamar (overt observation dan covert observation), dan observasi tak berstruktur (unstructured observation). Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis observasi partisipasi. Jenis observasi partisipasi yang peneliti pilih merupakan observasi partisipasi pasif. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti berada di SLB Manunggal Slawi untuk mengamati kegiatan belajar mengajar guru dan siswa tunarungu tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan mereka. Dengan observasi partisipan, maka data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak.

3.5.2. Wawancara



Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (in-depth interview). 
Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.(Bungin, 2011: 111)

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui secara detail dan mendalam mengenai kebutuhan informasi guru dan siswa tunarungu. Wawancara dengan guru dilakukan seperti wawancara pada umumnya, sedangkan wawancara dengan siswa tunarungu dilakukan dengan cara yang berbeda.
Karena keterbatasan siswa tunarungu dalam pendengaran dan komunikasi, wawancara dilakukan dengan bantuan guru sebagai penerjemah pertanyaan yang diajukan peneliti. Pelaksanaan wawancara dengan siswa tunarungu dibuat seperti suasana belajar mengajar. Guru menerangkan terlebih dahulu materi wawancara, kemudian mengajukan pertanyaan wawancara satu per satu. Semua siswa pun menjawabnya pada selembar kertas. Hal ini dilakukan karena belum semua siswa tunarungu mampu membuka diri dengan orang asing selain gurunya. Mereka cenderung malu apabila berhadapan langsung dengan orang asing yang baru dikenalnya. Wawancara dengan suasana belajar mengajar ini menciptakan suasana yang lebih alami sehingga siswa dapat menjawab pertanyaan layaknya tanya jawab di kelas.


3.5.3. Studi Dokumentasi



Menurut Hasan (2002: 87), studi dokumen adalah teknik pengumpulan data melalui pencarian dan penemuan bukti-bukti yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan berupa dokumen yang dimiliki perpustakaan seperti laporan, profil SLB Manunggal Slawi, tabel keadaan guru dan siswa, foto, dan dokumen lainnya. 


3.6.  Pengolahan Data



Data yang diperoleh dalam penelitian kualitatif dapat diolah dan dianalisis setiap saat. Dengan kata lain, pengolahan data tidak harus dilakukan setelah penelitian lapangan selesai. Peneliti tetap dapat mengolah data yang sudah ada, sementara data lain masih dalam proses pengumpulan. Jadi, peneliti dapat kembali ke lapangan untuk mencari data tambahan yang diperlukan dan diolah lagi dengan teknik analisis data.
3.7.  Teknik Analisis Data



Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles and Huberman. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles and Huberman dalam Sugiyono (2009: 246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.


3.7.1. Reduksi data (Data Reduction) 



Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Prastowo, 2011: 242). Menurut Sugiyono (2009: 247), mereduksi data berarti merangkum, memlilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
Dalam penelitian ini, peneliti memasuki setting sekolah sebagai tempat penelitian. Kemudian dalam mereduksi data, peneliti memfokuskan pada guru bagian B dan siswa tunarungu, dengan mengategorikan pada aspek sumber informasi, jenis, dan karakteristik kebutuhan informasi. 


3.7.2. Penyajian Data (Data Display)



Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Prastowo, 2011: 244). Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah dipahami. Menurut Sugiyono (2009: 249), dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.
Seperangkat reduksi data juga perlu diorganisasikan ke dalam suatu bentuk tertentu (display data) sehingga terlihat sosoknya secara lebih utuh. Berbentuk sketsa, sinopsis, matriks, atau bentuk-bentuk lain yang diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan penegasan kesimpulan (Bungin, 2003: 70). Bentuk penyajian data dalam penelitian ini yaitu bentuk teks yang bersifat naratif.


3.7.3. Kesimpulan/ Verifikasi (Conclusion Drawing/ Verification)


Menurut Miles and Huberman dalam Prastowo (2011: 248), pada tahap ini mulai dicari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Menurut Sugiyono (2009: 252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.
Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009: 253). Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji kebenaran, kekuatan, dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data display yang telah dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.


3.8.  Keabsahan Data



Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.
Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Patton dalam Moleong (2010: 331) menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu: (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
Triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika di-interview. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika di-interview dan diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda. (Bungin, 2011: 265)
	

