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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

  Metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian secara kualitatif bertujuan untuk 

memahami kasus yang sedang diteliti secara lebih dalam dan luas. 

Tujuan penelitian kualitatif pada umumnya mengenai informasi 

tentang fenomena/ peristiwa utama yang dieksplorasi dalam 

penelitian, subjek penelitian, dan lokasi penelitian (Creswell, 2014, h. 

167). Menurut Bogdan & Taylor (dalam Moleong, 2016, h. 4), 

penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

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

dan perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif metode 

yang biasanya digunakan adalah metode wawancara, observasi dan 

dokumen/ berkas (Moleong, 2016, h. 5). 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan fenomenologi. Creswell (2014, h. 20), menyatakan bahwa 

fenomenologi adalah strategi penelitian yang mengidentifikasi 

pengalaman seseorang terhadap suatu fenomena/ pengalaman 

tertentu. Pendekatan fenomenologi ini bertujuan untuk mengklarifikasi 

situasi/ fenomena yang dialami oleh seseorang pada kehidupan 

sehari-harinya. Oleh karena itu, pendekatan fenomenologi sebisa
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  mungkin menemukan makna-makna psikologis yang muncul dalam 

fenomena tertentu yang sebelumnya harus melalui proses 

penyelidikan dan analisis (Smith, 2009, h. 53).  

  

B. Tema yang Diungkap 

  Fokus pada penelitian ini adalah memahami dan mendeskripsikan 

penyesuaian sosial pada anak ADHD yang ditinjau dari: 

1. Penyesuaian sosial: School Functioning, Spare time Functioning, 

Peer Interactions, Interactions with Siblings, Interactions with 

Parents. 

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial: kondisi fisik, 

perkembangan dan kematangan, faktor psikologis, kondisi 

lingkungan, faktor budaya. 

 

C. Subjek Penelitian  

   Subjek pada penelitian ini adalah anak Sekolah Dasar (7 sampai 

12 tahun) yang telah didiagnosis Attention Deficit Hyperactivity 

Disorder (ADHD) oleh seorang Psikolog. Selain itu, subjek juga 

minimal memiliki IQ normal (Rata-rata). Peneliti membatasi minimal IQ 

rata-rata pada subjek agar tidak rancu dengan gangguan yang 

lainnya, seperti gangguan belajar atau Intellectual Developmental 

Disorder (IDD). Jumlah subjek dalam penelitian ini terdiri dari tiga anak 

ADHD. Subjek dipilih menggunakan Purposive Sampling, yaitu cara 
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penentuan subjek berdasarkan kriteria atau ciri-ciri tertentu yang telah 

diperkirakan sebelumnya (didiagnosis ADHD dan IQ minimal normal/ 

rata-rata) (Narbuko & Achmadi, 2013, h. 116). Menurut Nasution 

(2014, h. 98), purposive sampling dilakukan dengan cara mengambil 

orang-orang yang dipilih oleh peneliti berdasarkan ciri-ciri spesifik 

yang dimiliki oleh sample itu dan sesuai dengan desain penelitian.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

    Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan 

metode observasi dan wawancara.  

 1. Observasi 

      Observasi adalah suatu proses sistematis dalam mengamati, 

mencatat perilaku/ tingkah laku dengan tujuan untuk membuat 

suatu keputusan/ kesimpulan dari sesuatu yang ingin diamati 

(Kusdiyati & Fahmi, 2015, h. 3). Sedangkan, menurut Nasution 

(2014, h 106), observasi itu bertujuan untuk memperoleh informasi 

mengenai tingkah laku manusia seperti yang terjadi dalam 

kehidupan nyata. Observasi itu sebagai alat pengumpulan data 

yang dilakukan secara sistematis, kemudian saat mengamati 

diusahakan agar mengamati secara wajar dan yang sebenarnya 

tanpa ada usaha disengaja untuk mempengaruhi, mengatur atau 

memanipulasikannya. 
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       Jenis teknik pencatatan observasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah narrative description, yaitu suatu teknik 

pencatatan observasi yang memiliki karakteristik dasar berupa 

deskripsi tingkah laku yang digambarkan dalam bentuk narasi/ 

cerita. Dalam proses pencatatannya, tingkah laku digambarkan 

secara detail dan terperinci dimana sebelumnya sudah ditentukan 

kriteria yang akan digunakan. Apa yang digambarkan dalam uraian 

naratif harus berisi: 1) tingkah laku yang menjadi target observasi; 

2) konteks, mencakup setting dan situasi dimana tingkah laku itu 

terjadi; 3) rangkaian bagaimana tingkah laku terjadi (Nasution, 

2014, h. 109). 

       Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk memperoleh data-

data (fakta dan informasi) mengenai permasalahan penyesuaian 

sosial pada anak ADHD baik di sekolah maupun di rumah. Selain 

itu, observasi ini juga bertujuan untuk menemukan hal-hal yang 

tidak terungkap saat wawancara dengan pihak lain. 

       Proses observasi dalam penelitian ini melalui beberapa 

tahapan, antara lain: 

a. Mencari subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan 

menghubungi pihak orangtua, kepala sekolah dan guru untuk 

meminta izin dan menanyakan kesediaannya dalam 

berpartisipasi menjadi subjek penelitian. 

b. Melakukan perkenalan dan membangun rapport kepada subjek. 
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c. Menyusun jadwal observasi pada setiap subjek. 

d. Melakukan observasi bertahap. Peneliti melakukan observasi 

hingga ditemukan data yang menggambarkan permasalahan 

penyesuaian sosial yang secara utuh. Data observasi akan 

dicatat secara mendetail selama subjek melakukan aktivitas di 

sekolah maupun di rumah, dan selanjutnya akan disalin dalam 

bentuk verbatim.  

    Hal-hal yang menjadi fokus pengamatan pada penelitian ini 

adalah: penyesuaian sosial anak ADHD yang mengacu pada 

aspek penyesuaian sosial menurut John., Gammon., & Warner 

(1987), dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial 

mengacu pada teori menurut Schneiders (1964). Aspek 

penyesuaian sosial tersebut terdiri dari: school functioning, spare 

time functioning, interaksi dengan teman sebaya, interaksi dengan 

saudara kandung, interaksi dengan orangtua. Sedangkan, faktor-

faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial terdiri dari: kondisi 

fisik, perkembangan dan kematangan, faktor psikologis, kondisi 

lingkungan, faktor budaya. Pedoman observasi yang peneliti 

gunakan dalam melakukan penelitian, sebagai berikut: 

a. Kesan umum subjek 

1) Penampilan fisik subjek 

2) Kondisi fisik subjek 

3) Kondisi lingkungan di sekolah subjek 
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4) Kondisi lingkungan di rumah subjek 

b. Kemampuan akademik subjek 

c. Perilaku yang muncul 

1) Respon subjek ketika diberikan tugas 

2) Respon subjek ketika ditegur oleh guru maupun orangtua 

3) Perilaku subjek ketika di sekolah 

4) Perilaku subjek ketika di rumah 

5) Kegiatan yang dilakukan ketika melakukan waktu luang 

d. Interaksi dengan orang lain 

1) Sikap yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan teman 

sebaya 

2) Sikap yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan guru 

3) Sikap yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan saudara 

kandung 

4) Sikap yang ditunjukkan ketika berinteraksi dengan orangtua 

 

 2. Wawancara  

      Wawancara adalah proses tanya-jawab secara lisan dan tatap 

muka antar dua orang atau lebih yang bertujuan untuk memperoleh 

data, informasi atau keterangan-keterangan yang sesuai dengan 

penelitian (Narbuko & Achmadi, 2013, h. 83). Hal tersebut senada 

dengan pendapat Nasution (2014, h. 113), yang menyatakan 

bahwa wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara verbal 
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berupa percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi 

atau keterangan yang ingin diungkap dalam penelitian.  

      Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara semi terstruktur, karena dengan menggunakan metode 

ini memungkinkan peneliti dan subjek melakukan dialog, 

pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dapat dimodifikasi 

menurut respon subjek (Smith, 2009, h. 108). Melaksanakan 

wawancara semi terstruktur, sambil merekam pembicaraan dengan 

menggunakan audiotape, lalu mentranskipnya (Creswell, 2014, h. 

272). Sebelum melakukan wawancara, peneliti menyusun Guide 

Line Interview berdasarkan fokus penelitian. Pertanyaan yang 

diajukan merupakan pertanyaan yang bersifat terbuka (open-

ended) dan tidak mengarahkan subjek pada jawaban tertentu agar 

dapat memunculkan opini dan pandangan dari subjek (Creswell, 

2014, h. 272). 

      Wawancara yang dilakukan kepada subjek penelitian nantinya 

menggunakan guide line interview yang telah disusun dan 

tercantum di dalam lampiran. 

      Proses wawancara dalam penelitian ini melalui beberapa 

tahapan, antara lain: 

a. Mencari subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian dan 

menghubungi pihak orangtua, serta guru untuk menanyakan 

kesediaannya dalam berpartisipasi menjadi subjek penelitian. 
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b. Melakukan perkenalan, membangun rapport, menjelaskan tujuan 

penelitian dan memastikan kembali mengenai kesediaan subjek 

untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. 

c. Menyusun jadwal wawancara berdasarkan kesepakatan antara 

peneliti dan subjek. 

d. Melakukan wawancara bertahap. Peneliti melakukan wawancara 

hingga ditemukan data yang menggambarkan permasalahan 

penyesuaian sosial yang secara utuh. Data wawancara akan 

direkam menggunakan digital recorder dan selanjutnya akan 

disalin dalam bentuk transkip verbatim. 

    Hal-hal yang menjadi fokus wawancara pada penelitian ini 

adalah: penyesuaian sosial anak ADHD yang mengacu pada aspek 

penyesuaian sosial menurut John., Gammon., & Warner (1987), 

dan faktor-faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial mengacu 

pada teori menurut Schneiders (1955). Aspek tersebut terdiri dari: 

school functioning, spare time functioning, interaksi dengan teman 

sebaya, interaksi dengan saudara kandung, interaksi dengan 

orangtua. Sedangkan, faktor-faktor yang mempengaruhi 

penyesuaian sosial terdiri dari: kondisi fisik, perkembangan dan 

kematangan, faktor psikologis, kondisi lingkungan, faktor budaya. 

Topik-topik wawancara yang akan ditanyakan kepada significant 

other dari subjek penelitian pada saat wawancara adalah sebagai 

berikut: 
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a. Mengetahui latar belakang subjek 

1) Identitas subjek (nama, dan usia) 

2) Identitas orangtua (nama, usia, pekerjaan, pendidikan) 

3) Jumlah saudara kandung 

b. Mengetahui riwayat perkembangan subjek 

1) Riwayat pranatal subjek 

2) Riwayat natal subjek 

3) Riwayat postnatal subjek 

c. Mengetahui penyesuaian sosial subjek 

1) Kemampuan akademik subjek 

2) Kesulitan yang dialami oleh subjek dalam hal akademik 

3) Aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam mengisi waktu 

luang 

4) Interaksi subjek dengan guru 

5) Interaksi subjek dengan teman sebaya 

6) Interaksi subjek dengan saudara kandung 

7) Interaksi subjek dengan orangtua (ibu dan ayah) 

8) Kesulitan dan masalah yang dialami oleh subjek dalam 

berinteraksi 

d. Faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial subjek 
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E. Proses Pengumpulan Data 

    Proses pendataan diawali dengan mencari subjek yang terindikasi 

mengalami ADHD. Kemudian, peneliti melakukan ijin penelitian 

kepada pihak yang berwenang sebagai langkah awal, di beberapa 

Sekolah Dasar (SD) Negeri/ Inklusi di Semarang. Setelah memperoleh 

ijin penelitian dari pihak sekolah, peneliti mulai melaksanakan 

penelitian guna mencari subjek yang sesuai dengan kriteria penelitian 

dan meminta kesediaan guru, serta orangtua yang memiliki anak 

ADHD menjadi subjek penelitian. 

    Peneliti melakukan konsultasi awal dengan kepala sekolah, 

kemudian dilanjutkan konsultasi dengan guru wali kelas untuk 

mendapatkan subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria. 

Konsultasi meliputi kondisi anak di dalam kelas, data nilai dan 

orangtua. Kemudian peneliti menghubungi pihak orangtua untuk 

meminta izin, menanyakan kesediannya dan penjelasan mengenai 

informed consent. Setelah itu, peneliti merujuk anak ke seorang 

Psikolog untuk memastikan apakah anak tersebut benar terdiagnosis 

ADHD atau tidak. 

    Proses observasi dilakukan di dua situasi, yaitu di rumah dan di 

sekolah. Apabila memungkinkan dan diizinkan oleh pihak sekolah, 

serta keluarga, peneliti merekam dengan menggunakan handycamp/ 

handphone selama anak melakukan aktivitas/ kegiatan. Proses 
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wawancara dengan guru dan teman dilakukan saat jam istirahat. 

Kemudian proses wawancara dengan orangtua dilakukan di rumah. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

   Penelitian kualitatif memerlukan pengujian keabsahan data untuk 

membuktikan kredibilitasnya. Uji keabsahan yang digunakan oleh 

peneliti adalah teknik triangulasi dan pemeriksaan sejawat melalui 

diskusi.  

 1. Triangulasi 

      Teknik triangulasi merupakan teknik dengan menggunakan 

sumber-sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti 

yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya 

untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren 

(Creswell, 2014, h. 286). Menurut Moleong (2016, h. 330), 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi sumber, metode dan teori. 

Triangulasi sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Menurut Patton (dalam 

Moleong, 2016, h. 331), triangulasi dengan metode bisa dilakukan 

dengan dua strategi, yaitu: 1) pengecekan penemuan hasil 

penelitian dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan 
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data, 2) pengecekan dengan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. Triangulasi teori merupakan penggunaan teori 

lebih dari satu teori utama untuk menginterpretasi data (Denzim, 

dalam Herdiansyah, 2011, h. 201). Menurut Patton (dalam 

Moleong, 2002, h. 178), triangulasi teori dilakukan untuk 

mengecek hasil penelitian dengan menggunakan teori sebagai 

penjelasan pembanding.  

  2. Pemeriksaan Sejawat melalui Diskusi 

      Peneliti menunjukkan hasil penelitian, baik hasil sementara 

maupun hasil akhir yang diperoleh dengan me;akukan diskusi 

debngan rekan sejawat (Moleong, 2002, h. 179). Hal ini dilakukan 

agar peneliti mempertahankan sikap keterbukaan dan kejujuran, 

serta memberikan kesempatan untuk menguji pemikiran peneliti. 

 

G. Metode Analisis Data 

    Analisis data adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan 

refleksi terus menerus terhadap data, pengajuan pertanyaan analitis 

dan menulis catatan kecil sepanjang penelitian berlangsung. Analisis 

data melibatkan pengumpulan data yang terbuka yang didasarkan 

pada pertanyaan-pertanyaan umum dan analisis informasi dari para 

subjek (Rossman dan Rallis, dalam Creswell, 2012, h. 274).  

    Berikut ini adalah langkah-langkah analisis data berupa hasil 

observasi dan wawancara dalam penelitian: 



57 
 

 
 

1. Organisasi Data 

Langkah ini diawali dengan melibatkan transkip observasi dan 

wawancara, kemudian mengetik hasil observasi dan wawancara 

dalam bentuk verbatim. Transkip observasi dan wawancara ditulis 

hingga menghasilkan verbatim berbentuk kolom. 

2. Pengkodean 

Koding dimaksudkan untuk dapat mengorganisasi dan 

mensistematisasi data secara lengkap dan mendetail, sehingga 

data dapat memunculkan gambaran tentang topik yang dipelajari. 

3. Interpretasi 

Interpretasi dalam penelitian ini, yaitu peneliti melakukan analisis 

tematik dengan mencari dan menemukan tema dari data yang 

diperoleh. Analisis tematik dilakukan setelah data berbentuk kolom 

dan diberi kode. Analisis merupakan proses mengkode data yang 

selanjutnya akan menghasilkan daftar tema dan model tema. 

Tema-tema yang muncul diharapkan dapat mendeskripsikan 

fenomena dari hasil penelitian ini dan dapat digunakan untuk 

menginterpretasikan data hasil penelitian. 

4. Merangkum Temuan Penelitian 

Rangkuman temuan penelitian dibuat setelah peneliti melakukan 

interpretasi dengan analisis tematik. Selanjutnya, peneliti 

mendeskripsikan tema-tema yang muncul dari hasil analisis dan 
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membuat rangkuman temuan penelitian secara keseluruhan dalam 

bentuk tabel. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


