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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Banyak sekali yang berpendapat apa itu metode penelitian, diantaranya 

Sugiyono (2011) mengemukakan bahwa metode penelitian secara umum dapat 

diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan 

kegunaan tertentu. Terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara 

ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu 

didasarkan pada ciri – ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk 

akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia, Empiris berarti cara-cara yang 

dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat 

mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses 

yang digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah yang bersifat 

logis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

deskriptif. Pengertian metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam 

penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Menurut 

Nazir (1988: 63) yang dimaksud dengan metode deskriptif adalah:   

Suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau 

lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, 

sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. 

 

Penelitian ini mendeskripsikan tentang bagaimana strategi pembelajaran 

bahasa Inggris pada aspek reading dikelas inklusif yang terdapat siswa tunanetra 
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pada saat ini dan media baca apa yang digunakan oleh siswa tunanetra pada saat 

ini. Di bagian akhir penelitian ini dirumuskanlah bagaimana pengembangan 

strategi pembelajaran bahasa Inggris pada aspek reading di kelas inklusif yang 

terdapat siswa tunanetra yang cocok diterapkan di kelas tersebut berdasarkan 

Focus Group Discussion. 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode 

desriptif-analitik, yaitu dengan data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, 

wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun 

peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk angka-angka. 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan dalam 

melakukan penelitian yang beroriantasi pada gejala-gejala yang bersifat 

alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar 

atau bersifat kealamiahan serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan 

harus terjun di lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut 

dengan field study.  

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti mempunyai 

rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, 

informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam 

mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau 

proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai 

suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu dalam kehidupan 

objeknya. Seperti yang disampaikan oleh Sukmadinata (2008:60) yang 

menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah “Suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, 

aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok”. 

Pembahasan lain di kemukakan lagi oleh Sugiyono (2015:15) 

menjekaskan bahwa metode penelitian kualitaif adalah: “metode penelitian 
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yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti 

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

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sample sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan 

trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.”  

Peneliti berkeyakinan bahwa masalah pengembangan strategi 

pembelajaran bahasa Inggris pada aspek reading di setting kelas inklusi yang 

terdapat siswa tunanetra perlu di teliti secara spesifik dalam latar alamiah. 

Untuk itu, upaya dalam mengungkap strategi pembelajaran ini tepat 

dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif, agar diperoleh hasil 

yang bermakna dalam rangka pengembangan strategi pembelajaran bahasa 

Inggris pada aspek reading di setting kelas inklusif yang terdapat siswa 

tunanetra.  

 

B. Lokasi dan Subjek Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan di SMA Muhammadiyah 1 Garut. 

Sekolah yang terletak di Kabupaten Garut ini dipilih oleh peneliti karena 

sekolah ini merupakan sekolah umum pertama di Garut yang peneliti ketahui 

yang menerima siswa berkebutuhan khusus atau anak disabilitas. Pada 

dasarnya sekolah ini belum bisa disebut sekolah dengan pendidikan inklusif, 

karena sekolah ini baru membuka kesempatan saja kepada anak didik yang 

memiliki keterbatasnan fisik walaupun belum sepenuhnya siap dan memenuhi 

kriteria sebagai sekolah inklusif. Maka dari itu peneliti berpendapat penelitian 

ini akan sangat baik dilakukan di sekolah tersebut sebagai bahan masukan serta 

perbaikan pelayanan bagi pelaksanaan pendidikan inklusif minimalnya dari 

segi pembelajaran di dalam kelas. 

  Penelitian ini akan melibatkan beberapa pihak yang menjadi subjek 

penelitian yaitu: 

1. Siswa kelas XII IPS 1 SMA Muhammadiyah 1 Garut yang mana 

terdiri dari siswa awas dan siswa tunanetra. 
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2. Guru bahasa Inggris Kelas XII SMA Muhammadiyah 1 Garut. 

3. Guru bahasa Inggris Kelas XI SMA Muhammadiyah 1 Garut. 

 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Pengembangan Instrumen Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dari 

penelitian. Pengumpulan data adalah proses pengadaan data untuk 

kepentingan penelitian. Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data 

dapat dilakukan melalui setting dari berbagai sumber dan berbagai cara. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, 

obsrvasi, dan dokumentasi. 

 

a. Wawancara 

  Menurut Sutrisno Hadi dalam Sugiyono (2011:194) 

“wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti”. Wawancara dilakukan berdasarkan 

pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah kondisi strategi 

pembelajaran  bahasa Inggris pada aspek reading di kelas inklusif yang 

terdapat tunanetra kelas XII di SMA Muhammadiyah 1 Garut saat ini, 

dan jenis media baca yang digunakan oleh siswa tunanetra dikelas 

inklusif pada pembelajaran bahasa Inggris pada aspek reading saat ini. 

 

b. Observasi 

Nasution dalam Sugiyono (2011) menyatakan bahwa, observasi 

adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dari hasil observasi kita akan 

memperoleh gambaran yang jelas tentang masalahnya dan mungkin 

petunjuk-petunjuk tentang cara pemecahannya. Jadi, jelas bahwa tujuan 

observasi adalah untuk memperoleh berbagai data konkret secara 

langsung di lapangan atau tempat penelitian. Adapun observasi yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipatori, yang 
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mana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang dilakukan di 

lokasi penelitian, namun peneliti sebagai pengamat langsung terhadap 

kegiatan tersebut. Kegiataan yang di observasi adalah pembelajaran 

bahasa Inggris pada aspek reading di kelas inklusif yang terdapat siswa 

tunnetra. 

 

c. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data 

yang diperlukan dalam permasalahn penelitian lalu ditelaah secara 

intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan serta 

membuktikan kejadian. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 

beberapa contoh RPP, mengambil potret ketika pembelajaran, 

mengambil video kegiatan belajar, meminta contoh teks reading.  

 

2. Pengembangan Instrumen Penelitian  

Langkah selanjutnya setelah teknik pengumpulan data ditentukan, 

adalah membuat pengembangan instrumen yang mengacu pada teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dan disusun dengan menggunakan 

pedoman observasi dan pedoman wawancara. Langkah ini penting 

dilakukan untuk mengungkapkan berbagai data yang diperlukan dalam 

penelitian, kisi-kisi pengembangan instrument serta instrument penelitian 

terlampir. 

 

D. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam tahap satu menggunakan tiga langkah, 

menurut Milles dan Huberrman, (dalam sugiono, 2014, hlm. 334). 

 

1. Reduksi Data 

Langkah awal dalam menganalisis data yaitu dengan melakukan 

reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting guna memberikan 
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gambaran yang jelas dan tajam tentang hasil pengamatan untuk 

mempermudah peneliti dalam menggumpulkan data selanjutnya.  Proses 

reduksi data berlangsung secara terus menerus. Tujuan dari reduksi data 

dalam analisis data yaitu agar memudahkan pemahaman terhadap data 

yang dikumpulkan. 

 

2. Display Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Langkah selanjutnya yaitu membuat rangkuman temuan 

penelitian berdasarkan pada aspek-aspek yang diteliti. Melalui display 

data, maka data akan terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, 

sehingga dapat memudahkan memahami gambaran keseluruan dari aspek-

aspek yang diteliti. 

 

3. Verifikasi Data 

Kegiatan selanjutnya yaitu verifikasi data dengan cara mempelajari 

kembali data-data yang terkumpul dan meminta pertimbangan dari ahli 

Pendidikan Luar Biasa, ahli Bahasa Inggris dan ahli pembelajaran, serta 

guru pengajar yang bersangkutan.  

 

E. Teknik Pemeriksaan Data dan Keabsahan Data Penelitian 

Keabsahan data yang diperoleh dari lapangan diperiksa melalui kriteria 

dan teknik tertentu, yaitu derajat kepercayaan atau kredibilitas, seperti 

dikemukakan, sebagai berikut: 

 

1. Triangulasi  

Dalam proses ini, peneliti melakukan pengecekkan kebenaran data 

atau informasi yang diperoleh dari sumber data, yaitu guru dan siswa, 

dengan menggunakan metode pengumpulan data yang telah dipilih dan 

disepakati bersama. Menurut Satori (2011:170) triangulasi adalah 
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pengecekkan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. 

Trianggulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik 

yaitu mengecek data kepada sumber yang sama dengam teknik yang 

berbeda. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumentasi. 

 

2. Member Check 

Satori (2011:172) menjelasakan bahwa: “member chek adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari informan”. Tujuan 

member chek adalah untuk mengetahui kesesuaian data yang diberikan 

oleh pemberi data. Setelah terkumpul dan dianalisis, maka hasil dari 

analisis tersebut dikonfirmasikan kepada nara sumber. 

 

3. Focus Group Discussion  

Dalam tahap ini adalah tahap pemantapan hasil akhir dengan cara 

peneliti harus mengkonsultasikan hasil temuan dilapangan atau data 

lapangan kepada para ahlinya termasuk orang-orang yang bersangkutan 

dengan pelaksanaan penelitiian ini. Tahapan ini merupakan tahapan dari 

memvalidasi pengembangan strategi dari kondisi objektif strategi yang 

telah berjalan. Proses ini dimaksudkan peneliti untuk mendapatkan arahan 

dan masukan sehingga pengembangan strategi pembelajaran bahasa 

Inggris  pada aspek reading di kelas inklusif yang terdapat siswa tunanetra 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

F. Prosedur Penelitian 

Secara umum penelitian ini didesain dalam dua tahap. Pada tahap 

pertama peneliti melakukan studi lapangan dan studi literatur untuk 

mengetahui kondisi objektif dari pelaksanaan strategi pembelajaran saat ini 

untuk menjadi bekal perumusan pengembangan strategi pembelajaran. Pada 

tahap kedua, peneliti merumuskan pengembangan strategi pembelajaran 

bahasa Inggris pada aspek reading dikelas inklusif yang terdapat siswa 
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tunanetra. Kemudian setelah diadakan validasi melalui FGD, diharapkan 

pengembangan strategi pembelajaran ini dapat dihasilkan. Adapun prosedur 

dalam penelitian ini dapat di jelaskan dalam bagan seperti berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Prosedur penelitian pengembangan strategi pembelajaran bahasa Inggris 

pada aspek reading dikelas inklusif yang terdapat siswa tunanetra. 
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