
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1. Latar Belakang Masalah 

 Tunarungu pada dasarnya merupakan salah satu atau beberapa alat pendengaran yang 

rusak sehingga tidak berfungsi, maka getaran udara tidak dapat diteruskan dan diubah menjadi 

kesan suara dan tanggapan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran atau 

tunarungu ini dapat mempengaruhi perkembangan bahasa, perkembangan intelegensi, emosi, 

kepribadian, dan aspek psikis lainnya. Dengan adanya seperti itu maka anak yang memiliki 

kekurangan dalam pendengaran juga mengalami kekurangan dalam berbicara atau tunawicara. 

Disinilah sebuah peran  keluarga sangat dibutuhkan untuk anak yang mengalami gangguan 

pendengaran atau tunarungu dan anak yang mengalami gangguan dalam berbicara atau 

tunawicara karena anak yang memiliki kekurangan seperti itu bukanlah sebuah keburukan atau 

aib bagi sebuah keluarga tetapi dengan adanya sebuah kekurangan yang ada dalam keluarga 

tersebut kita dapat mencari sisi positif dari kekurangan itu. 

Tunawicara pada dasarnya adalah individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara. 

Disebabkan tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita 

suara. Gangguan dalam bicara ini memiliki beberapa karakteristik antara lain suara sengau, 

cadel, bicara tidak jelas, dan tidak mengeluarkan suara saat berbicara, cenderung pendiam, 

pandangan tertuju pada satu obyek, menggunakan komunikasi non verbal dan bahasa tubuh 

untuk mengungkapkan pendapat,  pikiran, dan keinginan, serta lebih memilih berkomunikasi 
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dengan cara tertulis. Adapun beberapa penyebab anak mengalami gangguan pendengaran/bicara 

yaitu bisa dikarenakan bawaan dari lahir, kecelakaan maupun penyakit. Tetapi banyak dari anak 

yang mengalami gangguan pendengaran/bicara disebabkan oleh faktor bawaan lahir walaupun 

itu tidak selalu akan seperti itu. Adapun beberapa pengelompokan anak yang memiliki gangguan 

dengar/bicara,yaitu: a) Ringan (20-30 db), umumnya mereka masih berkomunikasi dengan baik, 

hanya kata-kata tertentu saja yang tidak dapat mereka dengan langsung, sehingga pemahaman 

mereka menjadi sedikit terhambat. b) Sedang (40-60 db), mereka mulai mengalami kesulitan 

untuk dapat memahami pembicaraan orang lain, suara yang mampu terdengar adalah suara radio 

dengan volume maksimal. c) Berat/parah (diatas 60 db), mereka sudah sangat sulit untuk 

mengikuti pembicaraan orang lain, suara yang mampu mereka dengar adalah suara yang sama 

kerasnya dengan jalan pada jam-jam sibuk. Biasanya bagi mereka yang sudah merupakan 

golongan ini harus menggunakan alat bantu pendengaran, mengandalkan pada kemampuan 

membaca gerak bibir, atau bahasa isyarat untuk berkomunikasi. 

Dalam hal ini keluarga dapat memberikan sebuah rangsangan-rangsangan kepada seorang 

anak yang memiliki sebuah kekurangan, karena kemampuan seorang anak memerlukan 

serangkaian perangsangan yang sistematis, terencana, dan terjadwal agar apa yang ada, yang 

dimiliki, menjadi aktual, berfungsi sebaik-baiknya. Anak yang memiliki sebuah kekurangan 

tersebut juga memiliki beberapa hak yang harus dia dapatkan dari keluarga salah satunya 

mendapatkan pendidikan untuk menunjang masa depannya. Anak yang mengalami sebuah 

kekurangan ini membutuhkan sebuah pendidikan khusus, karena tanpa adanya dukungan 

pengasuhan yang baik, pembinaan yang terencana dan perangsangan yang tepat, mustahil 

seorang anak yang mengalami kekurangan dapat mengembangkan bakat-bakatnya dengan baik 

dan dapat mencapai sebuah prestasi yang luar biasa. Dengan adanya ini bakat yang dimiliki oleh 
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anak yang mengalami kekurangan  pendengaran dan anak yang mengalami kekurangan dalam 

berbicara atau tunawicara dapat ditingkatkan dengan adanya dorongan dari keluarga yang sangat 

mementingkan bakat yang dimiliki oleh seorang anak yang memiliki keterbatasan dalam 

pendengaran.  

 Disisi lain hal ini dilakukan agar tidak adanya sebuah stigma dari masyarakat yang 

menilai buruk adanya anak yang mengalami sebuah kekurangan dalam dirinya. Dikarenakan ada 

masyarakat yang menilai anak yang mengalami kebutuhan khusus itu dinilai berbeda dari 

masyarakat pada umumnya. Tetapi dengan adanya dukungan dari keluarga dalam pendidikan 

ataupun perhatian khusus, maka sebuah masyarakat tidak lagi meremehkan kemampuan seorang 

anak yang memiliki kebutuhan khusus. Karena pada kalanya apa yang dilakukan oleh anak yang 

berkebutuhan khusus tersebut juga biasa dilakukan oleh masyarakat normal pada umumnya. 

Oleh karena itu menjadi anak yang memiliki kekurangan merupakan persoalan yang sulit 

dihadapi oleh seorang individu, karena ia dihadapkan pada kenyataan dirinya berbeda dengan 

orang lain yang dianggap normal. Karena seringkali  kekurangan yang dimiliki atau anak yang 

memiliki kebutuhan khusus dianggap sebagai sesuatu yang negatif, masyarakat secara umum 

enggan untuk berinteraksi dengan para anak yang memiliki kebutuhan khusus salah satunya anak 

yang mengalami tunarungu dan tunawicara. Anak yang memiliki kebutuhan khusus atau anak 

yang mengalami tunarungu dan tunawicara akan merasakan bahwa diri mereka berbeda dengan 

orang lain yang tidak cacat (normal) sehingga mereka merasa tidak mampu melakukan sesuatu 

layaknya orang normal. Ada perasaan takut menolak, sehingga terjadi gap antara orang cacat 

dengan orang normal (Lonsdale, 1990:37-40). 

 Aditya (2013) dalam tesisnya yang berjudul “Konstruksi Diri Penyandang Cacat Sebagai 

Kepala Keluarga” bahwa dalam mengonstruksikan identitasnya, para subjek penyandang cacat 
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yang adalah penyandang cacat tuna daksa dan penyandang cacat tunanetra menggunakan cara 

tertentu yaitu bagaimana mereka mengatur penampilan, yang disebut oleh Goffman sebagai 

impression management ( manajemen kesan ) atau identity management(manajemen identitas), 

seperti apa mereka harus bersikap, apa yang harus mereka tampilkan dan tonjolkan, bukan 

dengan maksud menyembunyikan kecacatan mereka, melainkan bagaimana mereka 

menunjukkan bahwa mereka walaupun mereka cacat, tetapi mereka juga mampu melakukan 

berbagai hal yang bagi mereka dapat dibanggakan. Mereka ingin menyeimbangkan kecacatan 

mereka dengan kemampuan yang mereka miliki, yang diharapkan adalah masyarakat tidak 

menilai mereka dari segi fisik, tetapi dari segi kemampuan mereka. 

 Pada tesis Aditya (2013) mengemukakan “ ditemukan pula kenyataan bahwa ada 

penyandang cacat yang tidak berusaha keluar dari konteks maskulinitas tradisional di 

masyarakat, ia memberikan stigma ketidak mampuan melekat pada dirinya. Bahkan ia seakan 

tenggelam dalam stigma tersebut. Alih-alih berusaha menampilkan dan membuktikan akan 

kemampuan dirinya, justru ia menjadi apa yang menstigmakan masyarakat tersebut. Ia 

membiarkan dirinya dipandang sebagai sosok yang ‘menyimpang’ dari pandangan akan 

idealisasi seorang kepala keluarga.” 

 Sebuah keluarga memiliki peran yang penting didalam memberikan dukungan kepada 

anak yang membutuhkan kebutuhan khusus atau anak tunarungu dan tunawicara. Dengan ini 

banyak orang tua melakukan sebuah serangkaian tindakan sebagai bentuk respon dari realitas 

yang ada. Dikarenakan adanya stigma negatif memang kerap diberikan kepada anak yang 

berkebutuhan khusus seperti anak tunarungu dan tunawicara, hingga pada saat ini. Kondisi 

seperti inilah sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak yang berkebutuhan khusus karena 

bisa mengakibatkan anak tidak dapat tumbuh secara normal seperti anak pada umumnya. Dengan 
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adanya hal seperti ini keluarga memiliki cara untuk memaknai stigma yang diberikan masyarakat 

terhadap orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, karena orang tua merupakan pihak 

yang akan mendampingi anak dengan berkebutuhan khusus selama hidupnya, jadi orang tua  bisa 

memastikan bahwa anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan semua hak-haknya tanpa harus 

terkecuali seperti anak yang normal pada umumnya.  

 Indah (2013) mengatakan “ketika keluarga menginternalisasi stigma negatif yang 

diberikan oleh masyarakat, keluarga sangat mungkin juga akan memandang anak berkebutuhan 

khusus secara negatif. Adapun cara keluarga dalam memaknai stigma yang diberikan terhadap 

anak yang berkebutuhan khusus ini nantinya akan berdampak pada tindakan-tindakan keluarga 

terhadap anak berkebutuhan khusus seperti pola pengasuhan, upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pihak keluarga dalam memfasilitasi pertumbuhan anak berkebutuhan khusus termasuk 

bagaimana sosialisasinya dengan peer group dan dalam lingkup yang lebih luas lagi yaitu 

masyarakat.”  

I.2.  Fokus Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, fokus penelitian yang dapat diambil adalah 

bagaimana pemaknaan orang tua terhadap anak inklusi 

I.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian yang diambil memiliki sebuah tujuan 

yaitu untuk mengetahui pemaknaan orang tua terhadap anak inklusi 
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I.4. Manfaat Penelitian 

I.4.1 Manfaat Akademis 

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi ilmiah dalam pengembangan 

sosial seorang anak yang berkebutuhan khusus terutama mengenai sosialisasi yang diberika 

kepada anak yang berkebutuhan khusus. 

I.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian diharapkan dengan memberikan masukan / input kepada para kebijakan 

pengelola pendidikan yang berkebutuhan khusus dapat memenuhi kebutuhan anak, khususnya 

anak yang berkebutuhan khusus. 

I.5. BATASAN KONSEP  

 Stigma menurut Erving Goffman yaitu suatu atribut yang mendiskreditkan seseorang 

secara mendalam,yang bisa terlihat pada bahasa ( baik itu verbal ataupun non verbal) dalam 

hubungan sehari-hari, dengan kata lain ada jurang pemisah antara apa yang seharusnya dilakukan 

dengan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang. 

I.5.1. KONSEP ORANG TUA 

 Orang Tua adalah keluarga pertama yang dikenal oleh seorang anak,dan orang tualah 

yang pertama kali mengenalkan dunia luar kepada anak. Tugas orang tuapun tidak berhenti 

hanya sebatas mengenalkan kehidupan tetapi tugas orang tua ikut menuntun anak pada 

kehidupan yang seharusnya didapat oleh seorang anak dengan baik.Orang tualah yang selalu 

memberikan sebuah dorongan kepada anak jika anak berada pada sebuah masalah. Karena 

dukungan dari orang tualah yang dapat membuat seorang anak bangkit dan percaya diri kembali . 
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I.5.2. KONSEP TUNARUNGU DAN TUNAWICARA 

Tunarungu adalah salah satu atau beberapa alat pendengaran yang rusak sehingga tidak 

berfungsi, maka getaran udara tidak dapat diteruskan dan diubah menjadi kesan suara dan 

tanggapan pendengaran. Anak yang mengalami gangguan pendengaran atau tunarungu ini dapat 

mempengaruhi perkembangan bahasa, perkembangan intelegensi, emosi, kepribadian, dan aspek 

psikis lainnya. Dengan adanya seperti itu maka anak yang memiliki kekurangan dalam 

pendengaran juga mengalami kekurangan dalam berbicara atau tunawicara. 

Tunawicara adalah individu yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Disebabkan 

tidak berfungsinya alat-alat bicara seperti rongga mulut, lidah, langit-langit dan pita suara. 

Gangguan dalam bicara ini memiliki beberapa karakteristik antara lain suara sengau, cadel, 

bicara tidak jelas, dan tidak mengeluarkan suara saat berbicara, cenderung pendiam, pandangan 

tertuju pada satu obyek, menggunakan komunikasi non verbal dan bahasa tubuh untuk 

mengungkapkan pendapat,  pikiran, dan keinginan, serta lebih memilih berkomunikasi dengan 

cara tertulis.   

I.6. KERANGKA TEORITIK  

 Dalam penelitian ini yang berhubungan dengan stigma maka penelitian akan 

menggunakan teori stigma yang dikemukakan oleh Erving Goffman, yaitu suatu atribut yang 

mendiskreditkan seseorang secara mendalam,yang bisa terlihat pada bahasa ( baik itu verbal 

ataupun non verbal) dalam hubungan sehari-hari, dengan kata lain ada jurang pemisah antara apa 

yang seharusnya dilakukan dengan apa yang sebenarnya dilakukan seseorang. Disinilah Goffman 

membagi stigma menjadi tiga tipe, Pertama, kebencian terhadap tubuh yaitu bentuk kelainan 

tubuh atau kecacatan secara fisik; Kedua, orang-orang yang ‘ditolak’ karena kepribadiannya 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI PEMAKNAAN ORANG TUA.... OKZA RYANDANI



8 
 

dianggap sakit atau memiliki kelainan dimana mereka tidak dihormati, misalnya orang yang 

memiliki kelainan mental, narapidana, orang yang ketergantungan obat, alkoholik, homoseksual, 

pengangguran, orang yang mencoba bunuh diri, dan orang yang berperilaku politik secara 

radikal; Ketiga, stigma yang dikenakan atas dasar kesukuan, ras, bangsa, dan kepercayaan ( 

Goffman 1963:4 ). Selain ketiga konsep stigma ini, Goffman juga membagi stigmatisasi atau 

pengetahuan orang lain atas stigma yang dimiliki seseorang, antara lain: Pertama, stigma 

discredit, yaitu ‘kekurangan’ atau perbedaan yang dimiliki oleh seseorang diketahui oleh orang 

lain. Misalnya kecacatan fisik yang dapat terlihat secara visual; Kedua, stigma diskreditabel, 

yaitu ‘kekurangan ‘ atau perbedaan yang dimiliki oleh seseorang tidak diketahui oleh orang lain 

karena tidak nampak. Misalkan seorang yang homoseksual (Goffman,1963: 41-42 ).  

 Menurut Goffman, terdapat kesulitan interaksi yang dialami oleh orang cacat dengan 

orang “normal”. Ketika mereka berinteraksi dan orang cacat merasa berbeda oleh orang normal, 

maka mereka berusaha sedemikian rupa agar mendapatkan penerimaan dan pengakuan dari 

orang normal tersebut. Lebih lanjut, Goffman mengutarakan bahwa orang yang terstigma akan 

berfikir  bahwa dirinya adalah orang yang normal seperti manussia yang lain berhak memperoleh 

keadilan dalam memperoleh setiap kesempatan. Tetapi sebenarnya orang – orang lain belum siap 

untuk menerima dia dan belum siap untuk menganggap dia sama. Orang yang terstigma dapat 

merespon situasi tersebut dengan mengkorelasikan apa yang dianggap sebagai penyebab stigma 

yang dia miliki. Orang yang punya stigma akan berusaha untuk menghindari kontak langsung 

dengan orang normal. Biasanya orang yang punya stigma akan menjauh/menghindari kontak 

sosial dan bisa juga merespon orang lain dengan sangat kasar ( Goffman, 1963 : 7-17 ). 

 Ada dua tipe individu yang simpati dan memberikan dukungan kepada orang yang 

terstigma. Tipe yang pertama yaitu orang yang mempunyai stigma yang sama. Orang – orang 
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seperti itu dapat diberikan saran karena mereka pernah mengalami hal yang sama 

(Goffman,1963:19-20). Tipe yang kedua merupakan orang – orang yang karena situasi tertentu 

menjadi dekat dengan orang yang terstigma.Goffman memberikan sebuah istilah “wise” bagi 

orang – orang yang termasuk kedalam tipe kedua. Sebelum menjadi “wise”, seseorang harus 

menunggu agar diterima oleh orang yang terstigma (Goffman,1963: 28-30). Goffman juga 

membagi menjadi dua orang – orang yang merupakan “wise” yaitu orang – orang yang dekat 

dengan individu yang terstigma dikarenakan pekerjaan, dan yang kedua orang yang terhubung 

secara sosial dengan individu yang terstigma (Goffman,1963: 30-31).  

 Erving Goffman (1963 : 2&19) juga membagi sebuah stigma berdasarkan sebuah 

identitas sosial menjadi 2 (dua) pandangan yaitu virtual social identity dan aktual sosial identiti. 

Virtual sosial identiti merupakan identitas yang terbentuk dari karakter – karakter yang kita 

asumsikan atau kita pikirkan terhadap seseorang yang disebut dengan karakterisasi. Sedangkan 

aktual sosial identiti merupakan identitas yang tersbentuk dari karakter – karakter yang telah 

terbukti. Dari kedua pandangan berdasarkan identitas tesebut jika hal itu diketahui oleh publik 

maka orang yang terstigma akan merasa terkucilkan.   

 Dengan adanya sebuah stigma yang dilontarkan oleh Goffman ( 1963 ) maka seseorang 

yang memiliki sebuah kebutuhan khusus atau ketidak sempurnaan harus bisa melakukan 

penyesuaian diri agar dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar seperti yang sudah 

dijelaskan oleh Schneider (1964) yang menyatakan bahwa penyesuaian diri merupakan suatu 

proses dimana seseorang berusaha keras untuk mengatasi atau menguasai kebutuhan dari dalam 

diri, ketegangan, frustasi, konflik, dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah keharmonisan dan 

keselarasan antara tuntutan lingkungan dimana ia tinggal dengan tuntutan dari dalam diri sendiri.  
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 Dari dua penelitian yang dilakukan oleh Muasselman, dkk (1996) dan Sataphaty (2008) 

yang ditulis dalam sebuah jurnal yang dibuat oleh Sofy Ariany Hasan, dkk menyebutkan bahwa 

sebuah penyesuaian diri yang dilakukan oleh anak tunarungu memiliki sebuah hambatan yaitu 

anak tunarungu memiliki resiko yang lebih besar mengalami sebuah hambatan dalam 

penyesuaian diri dan pada akhirnya akan membuat tunarungu terisolasi dan memiliki memiliki 

self-esteem yang rendah atau adanya gangguan pada akademik anak tunarungu tersebut. 

 Tidak hanya penyesuaian diri yang harus dilakukan oleh anak tunarungu tetapi adapula 

dukungan sosial yang harus didapat oleh sang anak yaitu salah satunya dukungan sosial dari 

orang tua sebab peran dari orang tua juga sangat penting dan berpengaruh untuk mental anak 

dalam tumbuh kembangnya. Hal ini dikemukakan oleh Sarafino (2008) didalam jurnal penelitian 

yang menyatakan bahwa dukungan sosial dapat mengacu pada kenyamanan, kepedulian, 

penghargaan, atau bantuan yang diterima oleh seseorang dari orang lain atau kelompok. 

I.7. METODE PENELITIAN 

I.7.1. Metode Penelitian 

Penelitian mengenai Pemaknaan Orang Tua terhadap Anak Inklusi , akan menggunakan 

metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku 

yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (subyek penelitian) secara menyeluruh (Taylor 

dan Robert, 1984). 

Metode kualitatif ini digunakan karena pertimbangan, Pertama, tidak ada teori a priori 

yang mencakup kenyataan – kenyataan ganda yang mungkin akan dihadapi. Ke dua, penelitian 
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ini mempercayai apa yang dilihat sehingga ia berusaha untuk sejauh mungkin menjadi netral, Ke 

tiga, teori dari dasar lebih dapat responsif terhadap nilai-nilai konstekstual (Moleong,2002) 

Alasan pemilihan metode penelitian kualitatif untuk digunakan dalam mengkaji masalah 

ini yaitu agar dapat memahami secara rinci dan mendalam kaitannya dengan pemaknaan orang 

tua terhadap anak inklusi. Tujuannya untuk dapat menggambarkan dan menginterpretasi 

persoalan yang diteliti ini secara utuh sesuai dengan kenyataanya (apa adanya) tanpa 

menyederhanakannya ke dalam bentuk variabel-variabel. 

I.7.2. Tipe Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis 

kualitatif. Yang dimana data dari penelitian kualitatif ini diperoleh melalui wawancara 

mendalam. Karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka tidak melibatkan dua 

statistik yang berupa angka-angka melainkan data yang berbentuk transkrip wawancara dan 

catatan lapangan yang diperoleh peneliti selama proses pengumpulan data.  

 Tahapan penelitian data yang dilakukan peneliti diantaranya adalah mengumpulkan data 

melalui wawancara mendalam, dan dari data yang telah terkumpul oleh peneliti melakukan 

pengecekan dan mereduksi data agar data terpusat pada fokus permasalahan yang ada. Setelah itu 

peneliti akan melakukan kategorisasi data yang diperoleh informan. Data yang telah 

dikategorisasikan kemudian dipaparkan sebagai temuan data penelitian. Temuan data tersebut 

kemudian dianalisis secara teoritis dengan menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian 

ini.Analisis secara teoritis yang dilakukan kemudian anak mampu menjawab pertanyaan 

penelitian dan dapat ditarik kesimpulan dari analisis tersebut. 
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I.7.3. Lokasi Penelitian  

 Penelitian ini dilakukan di Sekolah Inklusi Galuh Handayani Surabaya yang 

beralamatkan Jalan Menur Sambongan 87- 89 Surabaya. Alasan lokasi penelitian ini dipilih 

dikarenakan didalam sekolah inilah yang mampu untuk menerima berbagai permasalahan 

kekurangan pada anak dan tidak mengelompokkan anak sesuai dengan kekurangan mereka, 

tetapi sekolah ini memberikan kesempatan untuk anak – anak yang berkebutuhan khusus dapat 

mengenal satu sama lain. Sekolah ini mengajarkan adanya saling menghargai satu sama lain 

walaupun memiliki kebutuhan yang berbeda – beda. Dan sekolah ini siap menerima kondisi anak 

dengan berbagai macam nilai IQ, mereka dari pihak sekolah tidak menerima anak berdasarkan 

nilai IQ yang dimiliki seorang anak sebab itu bukan menjadikan sebuah tolak ukur bagi anak 

untuk dapat menempuh pendidikan. Fasilitas dari sekolah ini cukup memadai untuk membantu 

perkembangan anak. Visi dan Misi yang dimiliki cukup kuat untuk menjamin perkembangan 

anak selama menempuh pendidikan inklusif. 

I.7.4. Teknik Pengumpulan Informan  

Informan dalam penelitian mengenai pemaknaan orang tua terhadap anak inklusi di kota 

Surabaya ini, dipilih dengan menggunakan teknik purposive. Teknik Purposive  merupakan salah 

satu teknik penentuan informan secara non-random dengan mengambil informan hanya yang 

sesuai dengan kriteria-kriteria yang dibutuhkan dalam permasalahan yang diteliti (informan yang 

sesuai dengan tujuan penelitian) (Suyanto dkk., 2011). Kelebihan dari teknik ini adalah terletak 

pada ketepatan peneliti memilih sumber data (informan) sesuai dengan permasalahan yang 

diteliti (Arikunto, 2002).Alasan peneliti memilih teknik penentuan informan ini adalah karena 

tidak semua orang tua dari anak inklusi di Sekolah Inklusi Galuh Handayani ini dapat dijadikan 
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sumber informasi yang tepat dan dapat menjawab fokus permasalahan yang sesuai. Dengan 

demikian , agar didapatkan data yang relevan dan sesuai dengan permasalahan yang sedang 

diteliti maka diperlukan teknik purposive  sebagai teknik penentuan informan paling cocok untuk 

digunakan dalam penelitian ini. 

I.7.5. Jenis Informan  

Dalam penelitian ini yang akan menjadi informan subyek adalah orang tua dari anak 

tunarungu dan tunawicara yang anaknya masih melakukan pendidikan khusus pada sebuah 

sekolah inklusi artinya orang tua yang mementingkan pendidikan kepada anak agar tidak merasa 

adanya kekurangan pada anak sehingga dapat membuat anak memperoleh pendidikan yang layak 

dan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh anak.  

Sementara itu pada sebuah penelitian juga merujuk pada kriteria good informan. Kriteria 

lain yang digunakan dalam menyeleksi informan adalah kemampuan dan kemauan mereka dalam 

mengutarakan pengalaman pribadi mereka. Agar informasi yang diperoleh benar – benar dapat 

diterima kebenarannya maka konfirmasi dengan komunitas informan akan dilakukan. 

Pendekatan personal antara peneliti dengan informan subyek pun dilakukan. Hal ini  dilakukan 

mengingat orang tua dari anak tunarungu dan tunawicara kurang terbuka dengan orang lain yang 

baru dikenal dan menghindari situasi dan kondisi wawancara yang kaku. Oleh karena itu peneliti 

mengambil 3 orang sebagai informan subyek yakni HJ, HB, dan meminta bantuan kepada para 

guru SD Galuh Handayani Surabaya untuk menjadi salah satu informan pelengkap.  
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I.7.6. Teknik Pengumpulan Data 

I.7.6.1 Indepth Interview 

 Wawancara mendalam dilakukan dengan cara mengemukakan pertanyaan-pertanyaan 

secara lisan kepada informan dengan berpedoman pada instrumen yang telah dibuat. Pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan bersifat khusus dan mengarah ke perihal yang sangat pribadi, sehingga 

bisa diperoleh keterangan yang lengkap dan jelas. 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan mengenai 

pandangan orang tua terhadap anak inklusi ini adalah teknik indepth interview (wawancara 

mendalam). Teknik indepth interview merupakansebuah teknikpengumpulan data (informasi 

yang dibutuhkan) dengan cara tanya jawab (tatap muka secara langsung) antara pewawancara 

dengan informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana 

pewawancara dan informan terlibat dalam interaksi sosial yang relatif lama dan cukup intensif 

(Arikunto, 2002). Teknik indepth interview merupakan teknik pengumpulan data yang paling 

tepat digunakan dalam proses penggalian datadalam penelitian ini dikarenakan dengan teknik ini, 

data yang didapatkan benar-benar bisa mendalam, utuh, dan terperinci sehingga memperoleh 

informasi yang diharapkan bisa menjawab fokus permasalahan secara jelas. 

I.7.6.2 Observasi partisipasi (participant observation) 

Selain menggunakan teknik indepth interview, peneliti juga menggandalkan observasi 

langsung. Teknik ini juga disebut pengamatan berperan serta, yaitu teknik pengumpulan data 

dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap seluruh aktifitas informan 

di sekolah inklusi. Observasi langsung dilapangan dengan cara melakukan pengamatan secara 

mendetail mulai dari awal masuk sekolah hingga jam pulang sekolah dan observasi langsung 

dengan melihat dan mengamati kegiatan sehari-hari informan dalam lingkungan yang akan 
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menghasilkan data yang akurat dan benar-benar faktual. Tetapi dalam hal ini dari pihak sekolah 

hanya memperbolehkan peneliti melakukan observasi pada jam istirahat hingga pada saat jam 

pulang sekolah.  

I.7.6.3 Studi Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data ini mempelajari data-data tentang kependudukan maupun data 

penunjang berupa foto-foto yang berkaitan dengan lingkungan sekolah dan kegiatan anak inklusi 

( tunarungu dan tunawicara ). 

I.7.6.5 Prosedur Analisis Data 

 Telah diketahui pada penjelasan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan analisis 

kualitatif yang berusaha menemukan dan memahami segala sesuatu yang ada pada fenomena dan 

dibalik fenomena tentangpemaknaan orang tua terhadap anak inklusi. Analisis secara kualitatif 

ini bertujuan untuk memahami makna yang mendasari tingkah laku atau tindakan dari subjek, 

dan mendeskripsikan latar belakang interaksi sosial yang sangat kompleks. Jadi, peneliti lebih 

terfokus pada interaksi dan proses-proses yang digunakan oleh si subjek ketika berada 

dilingkungannya. 

 Penelitian kualitatif pada dasarnya memandang fenomena sosial dan perilaku sosial 

berada pada alam pikiran manusia. Dengan demikian, analisis kualitatif lebih mengedepankan 

realitas yang terjadi terbentuk secara sosial dengan tujuan untuk menjawab bagaimana suatu 

pengalaman sosial itu terbentuk dan diberi makna. Realitas sosial ini sebagai wujud dari 

kehendak manusia, sehingga secara sadar tidak mungkin dapat terpisahkan dari kekhususan 

hubungan antar manusia terlibat yang satu dengan lainnya. 
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 Pada awalnya prosedur analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data maupun 

informasi sebanyak mungkin dari subjek dan akurat. Pengumpulan data untuk memperoleh 

informasi sebanyak-banyaknya tidak hanya berhenti mencari dan memahami interpretasi dari 

subjek-subjek atas realitas yang terjadi. Peneliti juga harus melakukan interpretasi tehadap hasil 

interpretasi dari subjek. Artinya hasil interpretasi dari informasi subjek tentang realitas yang 

terjadi, maka oleh peneliti diinterpretasikan kembali sehingga dapat memberikan suatu 

penjelasan maupun pemahaman yang lebih mendalam, bahkan memperoleh suatu makna yang 

baru. Jadi, tahap pengumpulan data harus menemukan informasi-informasi yang sangat akurat 

kemudian diteliti, disusun, diseleksi dengan sangat cermat yang sesuai dengan fokus 

permasalahan penelitian. 

 Proses pengumpulan data tersebut selesai, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan 

data. Data yang diperoleh di lapangan meliputi wawancara mendalam dan data sekunder diolah 

oleh peneliti dengan sangat hati-hati, teliti berdasarkan kategori tertentu. Kategori yang dipakai 

oleh peneliti, yaitu Pertama pemaknaan yang diberikan kepada orang tua terhadap anak inklusi. 

Dalam proses pengolahan data tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu pertama membuat 

pemataan agar dapat mencari persamaan dan perbedaan klasifikasi atau variasi yang muncul dari 

data yang tersedia. Kedua, memerlukan proses untuk menghubungkan hasil-hasil klasifikasi itu 

dengan teori yang telah disajikan. 

 Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis data ini terdiri dari tiga tahap yang 

terjadi secara bersamaan, yaitu proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau veifikasi. Berikut bagan proses analisis data : 
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Gambar III.1 : 

 Bagan Proses Analisis Data 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Sumber: Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, Analisis Data Kualitatif, UI Press, Jakarta, 

hlm.20 

  

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan 

tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data 

sedemikian rupa hingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Alur kedua adalah 

penyajian data, yaitu sebagai sekumpulan informasi tersusun melalui pemetaan matriks yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan yang merupakan kegiatan analisis. 

Ketiga,kesimpulan-kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang 

muncul dari data harus diuji kebenarannya dan kecocokannya melalui analisa terstruktur tersebut 

berdasarkan konseptualisasi penelitian. 

Pengumpulan 
Data 

Penyajian 
Data 

Reduksi 
Data 

Penarikan 
Kesimpulan 
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