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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Pendekatan kualitatif berasumsi bahwa manusia adalah makhluk 

yang aktif, yang mempunyai kebebasan kemauan, yang perilakunya 

hanya dapat dipahami dalam konteks budayanya, dan yang perilakunya 

tidak didasarkan pada hukum sebab akibat. Sebab itu logis bila 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk 

memahami obyeknya, tidak untuk menemukan hukum-hukum, tidak 

untuk membuat generalisasi, melainkan membuat ekstrapolasi. 

(Suryabrata, dalam Alsa, 2003, h. 29) 

Banister, dkk (dalam Alsa, 2003, h.30) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai satu cara sederhana, 

sangat longgar, yaitu suatu penelitian interpretatif terhadap suatu 

masalah dimana peneliti merupakan sentral dari pengertian atau 

pemaknaan yang dibuat mengenai masalah itu; Merriam merumuskan 

penelitian kualitatif sebagai satu konsep payung yang mencakup 

beberapa bentuk penelitian untuk membantu peneliti memahami dan 

menerangkan makna fenomena sosial yang terjadi dengan sekecil 

mungkin gangguan terhadap setting alamiahnya.  
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Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005, h.3) mendefinisikan 

metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh 

mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagi bagian dari suatu keutuhan.  

Jenis pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan fenomenologis. Paradigma fenomenologis yang 

obyektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu 

sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu, 

dan relevan dengan tujuan penelitian. (Alsa, 2003, h. 31) 

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Alsa, 2003, h.33).  

pendekatan ini berusaha untuk memahami makna dari suatu peristiwa 

dan saling pengaruhnya dengan manusia dalam situasi tertentu. 

Fenomenologis menekankan pada aspek subjektif dari perilaku individu. 

Pendekatan ini berusaha masuk ke dalam konseptual para subjek, 

sehingga dapat memberikan pengertian sesuai dengan yang 

dimaksudkan oleh subjek tersebut (Moleong, 2005, h. 9) 
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B. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian sosial didefinisikan sebagai kelompok 

subjek yang hendak dikenai generalisasi hasil penelitian. Kelompok 

subjek ini harus memiliki karakteristik-karakteristik bersama yang 

membedakannya dari kelompok subjek yang lain. Karakteristik yang 

dimaksud tidak terbatas hanya sebagai ciri lokasi, akan tetapi dapat 

terdiri dari karakteristik-karakteristik individu. Populasi yang hanya 

diambil sebagain disebut sebagai sampel. Sampel harus memiliki 

karakteristik yang dimiliki populasinya (Azwar, 2012, h. 77) 

Secara lebih spesifik, Bogdan dan Biklen (dalam Alsa, 2003, h. 

64) mengungkapkan bahwa sampel atau subjek penelitian dalam 

penelitian kualitatif jumlahnya kecil dan tidak representatif). Hal ini 

didukung oleh pendapat bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk 

memahami objeknya, tidak untuk menemukan hukum-hukum dan tidak 

untuk membuat generalisasi (Alsa, 2003, h. 29). Anggapan ini 

menunjukan bahwa walaupun berasal dari karakteristik yang sama, 

namun hasil dari penelitian ini tidak untuk di generalisasikan. 
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Penelitian kualitatif yang akan dilaksanakan penulis ini akan 

memilih subjek penelitian dengan kriteria sebagai berikut : 

a. Anak autis yang memiliki perilaku tantrum dan orang tua 

dari masing-masing subjek. 

b. Usia antara 17-22  tahun. 

c. Bersekolah di Sekolah Luar Biasa Negeri Semarang. 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang paling mewakili karakteristik  

pendekatan kualitatif adalah observasi partisipan dan in-depth-interview. 

Prosedur yang digunakan secara runtut ialah: 

a. Mengumpulkan data yang berujud kata-kata. 

b. Menganalisa kata-kata tersebut dengan melalui 

pendeskripsian peristiwa-peristiwa dan memperoleh atau 

menetapkan tema. 

c. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan umum dan luas. 

d. Tidak membuat prediksi terhadap yang diamati, tapi 

menyandarkan diri pada penelitian untuk membentuk apa 

yang mereka laporkan. 

e. Tetap dapat dilihat dan ada dalam laporan tertulis 

(Bogdan & Biklen, dalam Alsa, 2003, h. 32) 
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1. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sesuatu 

obyek dengan sistematika fenomena yang diselidiki. Observasi 

dapat dilakukan sesaat ataupun mungkin dapat diulang. Dalam 

observasi melibatkan 2 komponen yaitu pelaku observasi atau 

obsever dan obyek yang di observasi atau observee. 

(Sukandarrumidi, 2006, h. 69) 

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi nonpartisipan. Observasi ini umumnya digunakan 

dalam penelitian yang sifatnya eksploratif. Peneliti berada diluar 

subyek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan 

yang mereka lakukan. Dengan demikian peneliti akan lebih 

leluasa mengamati kemunculan tingkah laku yang terjadi. 

(Sukandarrumidi, 2006, h. 72). Subjek dalam observasi ini 

adalah anak autis yang bersangkutan, guru kelas, orang tua dari 

anak tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah 

sebagai berikut: 

a. Materi observasi 

Isi dari observasi ini tidak terlepas dari tujuan 

penelitian ini. Penelitian ini perlu membuat kerangka 

observasi dan memusatkan perhatian pada kerangka ini. 

Hal-hal yang ingin dilihat memalui observasi ini adalah 
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gejala-gejala pada rasa cemas, rasa malu, dan stress karena 

dampak psikologis ini dijelaskan mempunyai efek secara 

fisiologis terhadap subjek (Hadi, 2000, h. 142) 

Observasi dilakukan untuk mengamati ekspresi 

wajah, bahasa tubuh, perilaku yang timbul, faktor-faktor 

penyebab perilaku tantrum yang muncul pada saat 

dilakukannya observasi, observasi difokuskan pada 

kegiatan anak selama disekolah. 

b. Cara Pencatatan 

Cara pencatatan hasil observasi adalah salah satu hal 

yang penting dalam observasi ini. Pilihan yang baik ialah 

melakukan pencatatan segera setelah perilaku tersebut 

terjadi. Pencatatan observasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini akan dilakukan penulis secara langsung.  

c. Hubungan antara obsever dan observee 

Hal yang perlu diperhatikan dalam observasi ini 

adalah mencegah adanya kecurigaan dari subjek, good 

rapport dan menjaga agar situasi tetap wajar (Hadi, 2000, 

h. 145) 

Alat observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

anecdotal record atau biasa disebut daftar riwayat kelakuan. Alat 
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ini merupakan alat untuk mencatat perilaku-perilaku luar biasa 

(typical behavior). Pencatatan dilakukan langsung setelah 

perilaku tersebut terjadi (Sukandarrumidi, 2006, h.74) 

Pokok - pokok yang akan di observasi adalah : 

a. Perilaku tantrum yang muncul, seperti : 

1) Menangis 

2) Memukul 

3) Menggigit 

4) Menjerit 

5) Melempar barang 

6) Menyakiti diri sendiri 

b. Terpenuhi atau tidaknya kebutuhan dan keinginan 

anak. 

c. Sikap orang tua terhadap anak. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Tujuan 

mengadakan wawancara, sepeti ditegaskan oleh Lincoln dan Guba 

(dalam Moleong, 2005, h. 135) antara lain: mengkonstruksi 
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mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 

tuntutan, kepedulian, dan lain-lain  

Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 

dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat 

muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. 

Dalam interview dapat diketahui ekspresi muka, gerak-gerik tubuh 

yang dapat dicheck dengan pertanyaan verbal (Sukandarrumidi, 

2006, h. 88) 

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur merupakan 

wawancara yang cirinya kurang terinterupsi dan arbiter. Wawancara 

semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan 

baku dan informasi tunggal. Hasil wawancara semacam ini 

menekankan pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak 

lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli atau 

perspektif tunggal. Jenis wawancara ini lebih bebas (fleksibel) dalam 

memberikan pertanyaan dan disesuaikan dengan keadaan dan ciri 

unik dari subjek (Moleong, 2005, h. 139) 

Wawancara dilakukan kepada guru kelas dan orang tua dari 

anak. Wawancara akan direkam menggunakan tape recorder dan 

dilakukan pencatatan secara langsung oleh interviewer. Interviewer 
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bertanya dengan membawa beberapa catatan pertanyaan (interview 

guide) serta dapat pula memberikan pertanyaan yang sehubungan 

dengan penelitian diluar interview guide. Setelah wawancara selesai 

dilakukan, maka interviewer perlu membuat transkrip atau salinan 

hasil wawancara ke dalam kertas (Moleong, 2005, h. 151) 

Hal-hal yang ingin diungkap melalui wawancara adalah 

sebagai berikut : 

a. Biografi subjek : 

1) Data diri subjek  

2) Riwayat masa kecil subjek  

3) Keadaan subjek saat ini 

b. Perilaku tantrum subjek saat berada disekolah. 

c. Penyebab munculnya perilaku tantrum. 

d. Penanganan yang diberikan guru atau orang tua ketika 

perilaku tantrum itu muncul. 

e. Peristiwa yang berpotensi memunculkan perilaku tantrum, 

seperti: 

1) Saat berpakaian 

2) Saat Makan 

3) Saat menjelang tidur 

4) Anak dalam keadaan sendirian 
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5) Rutinitas yang berubah 

D. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan merupakan hal penting dalam penelitian kualitatif 

agar penelitian tersebut dapat diterima secara objektif. Uji keabsahan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut: 

1. Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan 

atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada 

hal-hal tersebut secara rinci (Moleong, 2005, h. 177) 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Pengecekan yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah 

membandingkan hasil pengamatan dan hasil wawancara serta 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang berkaitan (Moleong, 2005, h. 178) 
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3. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil 

sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi 

analitik dengan rekan-rekan sejawat. Teknik diskusi ini dapat 

membantu untuk mulai menjajaki tujuan dari penelitian 

(Moleong, 2005, h.179) 

E. Metode Analisis Data 

Pada penelitian kualitatif analisis data pada umumnya 

mengandung tiga kegiatan yang saling terkait yaitu mereduksi data, 

menampilkan data, dan melakukan ferifikasi untuk membuat 

kesimpulan. Seorang peneliti kualitatif akan menunjukan cara mereka 

sendiri dalam memperlakukan data, mereka pada umumnya juga 

mengelompokannya menjadi tiga tingkat kegiatan besar yaitu 

penemuan, koding, pengurangan data.  

Berdasarkan prinsip pokok tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

analisis data tersebut dilakukan dalam satu proses. Proses berarti 

pelaksanaannya sudah dimulai sejak pengumpulan data dan dikerjakan 

secara intensif, yaitu sesudah meninggalkan lapangan (Moleong, 2005, 

h.104) 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menggunakan teori yang 

dikembangkan oleh Miler dan Huberman ( dalam Basrowi & Suwandi, 
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2008, h. 209), teori ini mengemukakan bahwa di dalam proses analisis 

data terdapat tiga kegiatan yang yang dilakukan bersamaan yaitu, 

mereduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (verifikasi).  

Reduksi data itu sendiri merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabtraksian, dan pentransformasian data kasar dari 

lapangan. Proses ini berlangsung selama penelitian dilakukan dari awal 

sampai akhir penelitian. Dalam proses reduksi ini peneliti benar-benar 

mencari data yang benar-benar valid (Basrowi & Suwandi, 2008, h. 

209) 

Proses penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Bentuk penyajian beruoa teks naratif, matriks, 

grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya ialah untuk memudahkan 

membaca dan menarik kesimpulan. (Basrowi & Suwandi, 2008, h. 209) 

Penarikan kesimpulan menjadi bagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul dari data harus 

selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya 

terjamin. Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang 

terkait dengan prinsip logika, mengangkatnya sebagai temuan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan mengkaji secara berulang 
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terhadap data yang ada, pengelompokan data yang telah terbentuk, dan 

proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan 

hasil penelitian lengkap, dengan „temuan baru‟ yang berbeda dari 

temuan yang sudah ada. (Basrowi & Suwandi, 2008, h. 210) 

 




