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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode (Moleong, 

2007). Jenis penelitian adalah fenomenologis yaitu melihat secara 

dekat dengan interpretasi individual tentang pengalamannya dan 

berusaha memaknai makna dari sebuah pengalaman dari 

perspektif partisipan. Penelitian fenomenologis memperkenalkan 

bahwa terdapat banyak cara yang berbeda untuk 

menginterpretasikan pengalaman yang sama dan tidak berasumsi 

bahwa peneliti mengetahui apa makna sesuatu bagi orang yang 

diteliti (Emzir, 2010).  

 

B. Tema yang Diungkap 

1. Komunikasi verbal : kemampuan bicara dan menulis 

(kemampuan bicara, kejelasan vokal, kemampuan menulis, 
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kejelasan bahasa tulis), kemampuan mendengar (kemampuan 

pendengaran, mendengar lawan bicara, merespon lawan bicara) 

2. Komunikasi non verbal : ekspresi wajah, kontak mata, gerakan 

isyarat, sentuhan, penggunaan ruang dan jarak. 

 

C. Subjek Penelitian 

Partisipan penelitian ini berjumlah tiga orang anak down 

syndrome. Partisipan dipilih dengan menggunakan purposive 

sampling yaitu dilakukan dengan mengambil orang-orang yang 

terpilih menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel itu. Dipilih 

dengan cermat hingga relevan dengan desain penelitian (Nasution, 

2014). Usia dari partisipan sekitar 7-12 tahun. Hal ini dikarenakan 

saat usia sekolah, komunikasi semakin jelas dan kalimat semakin 

panjang sehingga dapat terlihat bentuk komunikasi yang dilakukan 

anak terhadap lingkungannya. Selain itu, pada usia enam hingga 

tujuh tahun anak mulai bertanya dengan pertanyaan di mana, siapa 

dan pada usia sepuluh tahun pertanyaan mengapa mulai muncul 

(Selikowitz, 2001).  

D. Metode Pengambilan Data  

1. Wawancara  

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan 

metode wawancara dan observasi. Metode wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tertutup terbuka atau semi terstruktur 
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yaitu wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang menuntut 

jawaban-jawaban tertentu seperti ya, tidak, setuju, ragu-ragu dan 

juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi 

jawabannya sehingga lebih banyak informasi yang didapat (Emzir, 

2010). Peneliti memilih wawancara semi terstruktur dikarenakan 

tidak bersifat kaku dan peneliti dapat menanyakan kembali kepada 

subjek terkait dengan bagian dari cerita yang menjadi fokus 

penelitian atau hal yang kurang dimengerti oleh peneliti. Data 

penelitian akan direkam menggunakan handphone yang kemudian 

akan di ubah menjadi transkrip verbatim. Topik-topik wawancara 

yang akan ditanyakan kepada partisipan pada saat wawancara 

adalah sebagai berikut : 

a. Latar belakang partisipan 

1) Identitas partisipan (nama, usia, pendidikan) 

2) Riwayat kehamilan, kelahiran dan perkembangan partisipan 

3) Gangguan down syndrome yang dialami  

4) Penanganan apa yang telah dilakukan terkait gangguan 

yang dialami oleh anak 

b. Kesulitan komunikasi yang dihadapi 

c. Bentuk komunikasi verbal yang dilakukan oleh partisipan 

d. Bentuk komunikasi non verbal yang dilakukan oleh partisipan 

e. Respon lingkungan terkait dengan gangguan down syndrome 

yang dialami partisipan 
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f. Faktor yang mempengaruhi perkembangan komunikasi 

partisipan 

 

2. Observasi 

Observasi yang digunakan adalah observasi non-partisipan 

yaitu observasi yang menjadikan peneliti sebagai penonton atau 

penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik 

penelitian. Dalam observasi, peneliti melihat atau mendengarkan 

pada situasi sosial tertentu tanpa partisipasi aktif di dalamnya. 

Peneliti berada jauh dari fenomena topik yang diteliti (Emzir, 2010). 

Peneliti memilih observasi non-partisipan dikarenakan, perilaku 

dapat terjadi sesuai dengan keadaan asli dan peneliti dapat melihat 

dinamika komunikasi yang terjadi antara subjek dengan 

lingkungannya. Observasi yang dilakukan terkait dengan perilaku 

komunikasi anak sehari-hari dan dilakukan di rumah serta di 

sekolah. 

Teknik pencatatan observasi dalam penelitian ini 

menggunakan narrative description yaitu teknik pencatatan 

observasi yang memiliki karakteristik dasar berupa deskripsi 

tingkah laku yang digambarkan dalam bentuk narasi/cerita. Tingkah 

laku digambarkan secara detail dan terperinci dimana sebelumnya 

sudah ditentukan kriteria yang akan digunakan. Hal ini digunakan 

untuk memperoleh gambaran secara detail dari beberapa aspek 
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perilaku individu sehari-hari, baik perilaku yang tidak biasa atau 

perilaku yang biasa terjadi. Hal yang digambarkan adalah tingkah 

laku yang menjadi target observasi, konteks yang mencakup setting 

dan situasi diaman tingkah laku itu terjadi dan rangkaian 

bagaimana tingkah laku terjadi (Kusdiyati & Fahmi, 2015). Peneliti 

mengamati perilaku komunikasi partisipan di sekolah dan di rumah 

dengan melihat dan merekam beberapa perilaku menggunakan 

handphone. Peneliti juga menggunakan tabel deskripsi perilaku 

sebagai catatan dari deskripsi mengenai perilaku partisipan. 

Pedoman observasi yang digunakan peneliti untuk melakukan 

pengamatan, sebagai berikut :  

a. Kesan umum partisipan  

1) Penampilan fisik partisipan 

2) Kondisi fisik partisipan  

3) Kondisi lingkungan tempat tinggal partisipan 

b. Perilaku komunikasi yang muncul  

1) Kemampuan bicara 

2) Kejelasan vokal   

3) Kemampuan menulis 

4) Kejelasan bahasa tulis 

5) Kemampuan mendengar 

6) Mendengar lawan bicara 

7) Merespon lawan bicara 
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8) Eskpresi wajah 

9) Kontak mata 

10) Gerakan isyarat 

11) Sentuhan 

12) Penggunaan ruang dan jarak   

 

3. Skala VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) 

Skala ini diberikan dengan tujuan untuk mengetahui lebih 

detail mengenai perkembangan subjek dari lahir sampai saat ini 

dan membantu untuk melihat kemampuan komunikasi subjek 

dalam bentuk ekspresif, reseptif dan tertulis. Selain itu, digunakan 

untuk pelengkap data observasi dan wawancara karena mungkin 

saja ada perilaku dalam observasi dan wawancara tidak muncul, 

namun dapat muncul pada skala ini. Dalam skala ini hanya tiga 

ranah saja yang akan digunakan yaitu ranah komunikasi, ranah 

kehidupan sehari-hari dan ranah sosialisasi.  

 

E. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif didasarkan 

pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut 

pandang peneliti, subjek penelitian, atau pembaca secara umum 

(Creswell & Miller, dalam Creswell, 2014). Setelah melakukan 

analisis data, tahap selanjutnya adalah verifikasi data. Pada tahap 
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ini, peneliti menerapkan member checking untuk mengetahui 

akurasi hasil penelitian (Creswell, 2014). Peneliti membawa hasil 

analisis data dan deskripsi tema untuk dibaca kembali oleh subjek 

penelitian. Hal ini untuk dilakukan agar terjadi pemahaman yang 

sama antara peneliti dan subjek terkait dengan tema-tema yang 

dihasilkan. Selain itu juga untuk mengurangi bias yang dibawa 

peneliti ke dalam penelitian.  

Selain itu, peneliti juga melakukan prolonged time yaitu 

memanfaatkan waktu yang relatif lama di lokasi penelitian 

(Creswell, 2014). Dengan ini diharapkan peneliti dapat 

menyampaikan dengan akurat tentang fenomena yang sedang 

diteliti, subjek penelitian dan lingkungannya. Selain itu, peneliti juga 

melakukan peer de-briefing yaitu peneliti melakukan tanya jawab 

dengan rekan sesama peneliti dan berdiskusi tentang hasil 

penelitian, sehingga hasil analisis data dan tema-tema yang 

dihasilkan dapat dirasakan oleh orang lain (Creswell, 2014).         

 

F. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif yaitu proses mengurutkan data ke 

dalam kategori, pola dan satuan uraian dasar sehingga peneliti 

dapat menemukan dan menentukan tema serta merumuskan 

hipotesis (Moleong, 2002). Analisis dalam penelitian ini 

menggunakan analisis fenomenologi deskriptif. Analisis ini 
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berusaha untuk menangkap sedekat mungkin bagaimana sebuah 

pengalaman atau peristiwa dialami di dalam konteks terjadinya 

pengalaman tersebut. Selain itu juga berusaha melihat esensi 

psikologis dari sebuah pengalaman. Dengan kata lain, berusaha 

menemukan makna-makna psikologis yang terkandung dalam 

fenomena melalui penyelidikan dan analisis contoh-contoh hidup 

(Smith, 2009). Menurut Smith (2009), prosedur analisis data yang 

akan dilakukan adalah: 

1. Tahap pertama yaitu membaca keseluruhan data tertulis yang 

didapat dari partisipan penelitian. Perspektif fenomenologis 

bersifat holistik, maka peneliti harus memahami sisi global dari 

deskripsi yang ada.   

2. Tahap kedua adalah melakukan konstitusi terhadap bagian-

bagian deskripsi. Tahap ini menekankan rangkuman dan peneliti 

menemukan unit makna (nama yang diberikan untuk bagian-

bagian) yang dihasilkan dari pembacaan ulang secara cermat.  

3. Tahap ketiga adalah transformasi dari unit-unit makna yang 

sudah ditemukan. Tujuannya untuk mentransformasikan apa 

yang implisit, mengungkap makna yang dialami khususnya 

dalam makna psikologis. Hal ini untuk mempermudah 

generalisasi. Transformasi juga dapat membuat deskripsi 

sesuatu yang sensitif sehingga makna-makna psikologis yang 

berperan dalam pengalaman menjadi tampak.  
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4. Tahap keempat yaitu menemukan struktur dasar pengalaman. 

Struktur diperoleh dengan menyelesaikan transformasi terakhir 

dari unit-unit makna. Kemudian berusaha menentukan konstituen 

mana saja yang tampaknya esensial.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


