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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Paradigma Penelitian Kualitatif 

Penelitian kualitatif menurut Creswell (dalam Semiawan, 2010, 

h.7) merupakan suatu pendekatan penelusuran untuk mengeksplorasi 

dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral 

tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan 

dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi 

yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi 

tersebut biasanya berupa kata atau teks. Data yang berupa kata-kata 

atau teks tersebut kemudian dianalisis. Hasil analisis itu dapat berupa 

penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentukmtema-tema. 

Dari data-data itu, peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti 

yang terdalam. Sesudahnya, peneliti membuat permenungan pribadi 

(self reflection) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian 

ilmuwan lain yang telah dibuat sebelumnya. Hasil akhir penelitian 

kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut 

bersifat fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan 

bentuk laporan hasil peneleitian kualitatif. 

Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi 

pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut 

diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang 

menganggap penelitian kualitatif agak bias karena pengaruh dari 
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peneliti sendiri dalam analisis data. Metode kualitatif tidak 

menggunakan pertanyaan rinci seperti halnya kuantitatif. Pertanyaan 

dimulai dari hal umum, tetapi kemudian meruncing dan mendeail. 

Bersifat umum karena peneliti memberikan peluang kepada partisipan 

mengungkapkan pikiran seluas-luasnya tanpa pembatasan dari peneliti 

(Semiawan, 2010, h.8)     

Menurut Moleong pendekatan kualitatif merupakan pendekatan 

penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma 

konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Moleong 

menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: 

menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen 

utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau 

studi dokumen) untuk menjaring data, menganalisis data secara 

induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (grounded theory), 

menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses 

daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus, 

menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan 

sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, 

menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan 

kenyataan di lapangan), dan hasil penelitian dirundingkan dan 

disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data 

(Moleong, 2010, h. 10 – 13). 

Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010, h.4), menjelaskan 

metode kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari 
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orang-orang maupun perilaku yang dapat diamati. Penelitian dibuat 

dengan metodi kualitatif karena data yang diambil bukan merupakan 

data angka melainkan data deskriptif. 

Data deskriptif merupakan data yang berupa kata-kata, gambar 

dan bukan angka-angka (Moleong, 2010, h.11). Berdasarkan 

pemaparan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan pendekatan penelusuran untuk mengeksplorasi 

dan memahami suatu gejala yang diperoleh melalui pengamatan dan 

wawancara serta menghasilkan data bersifat deskriptif (data yang 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka). 

Dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu 

pendekatan penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti 

mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan 

pertanyaan yang umum dan agak luas. Pada penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan metode kualitatif fenomenologi. Dasar teoritis metode ini 

adalah filsafat fenomenologi yang berarti membiarkan gejala-gejala 

yang disadari tersebut menampakkan diri (Semiawan, 2010, h.42). Hal 

dasar yang perlu dipahami tentang metode ini yaitu melepaskan semua 

praduga atau asumsi. Selain itu, intuisi yang mendorong peneliti untuk 

menangkap hakikat dari gejala tersebut. Untuk itu peneliti harus 

menggunakan imajinasinya. Hal ketiga yang perlu dipahami adalah 

keterarahan dan yang keempat adalah dunia yang hidup, yaitu setiap 

peristiwa terjadi dalam dunia dan tidak terisolasi (Semiawan, 2010, 

h.43). 
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B. Subjek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Moleong mendeskripsikan subjek penelitian sebagai 

informan, yang artinya orang pada latar penelitian yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan 

kondisi latar penelitian (Moleong, 2010, h.132). Sejalan dengan 

definisi tersebut, Moeliono mendeskripsikan subjek penelitian 

sebagai orang yang diamati sebagai sasaran penelitian (Moeliono, 

1993, h. 862). 

Dapat disimpulkan bahwa subjek penelitian merupakan 

informan yang diamati sebagai sasaran penelitian. Pada penelitian 

kali ini terdapat subjek yang merupakan ibu dengan anak disleksia di 

kota Semarang yang tinggal di dalam satu rumah. 

2. Teknik Pengambilan Sampel 

Terdapat beberapa jenis teknik pengambilan sampel, namun 

pada penelitian kali ini metode pengambilan sampel yang digunakan 

adalah metode sampling bertujuan atau purposive sampling. Sampel 

tersebut biasanya dilakukan dalam riset lapangan. (Herdiansyah 

2011, h.106) menjelaskan bahwa purposive sampling termasuk 

dalam teknik nonprobability sampling atau teknik pengambilan 

sampling berdasarkan ciri-ciri yang sesuai dengan tujuan penelitian 

yang akan dilakukan.  

Berikut kriteria subjek penelitian yang disesuaikan dengan 

problem dan gejala pokok penelitian : 
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a. Subjek merupakan seorang ibu yang memiliki anak disleksia   

berusia 7-11 tahun. Peneliti meletakkan fokus pada ibu yang 

memiliki anak dengan usia 7-11 tahun karena pada usia 

tersebut masalah anak dalam hal kesulitan membaca sering 

sekali muncul, sehingga kondisi ini menimbulkan stres pada 

diri ibu (Devina & Penny, 2016, h.45).  

b. Subjek tinggal satu rumah dengan anak yang menyandang 

disleksia dan mengasuh anak secara langsung. 

c. Lokasi tempat tinggal subjek berada di kota Semarang.    

 

C. Tema yang Diungkap 

a. Stres pada ibu yang memiliki anak disleksia 

b. Pemilihan coping dalam menghadapi stres yang dialami oleh ibu 

dengan anak disleksia 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Herdiansyah (2011, h.116) memaparkan bahwa dalam studi 

kasus penelitian kualitatif dikenal beberapa metode pengumpulan data 

yang umum. Metode-metode tersebut adalah  wawancara, observasi, 

studi dokumentasi, dan focus group discussion. Dalam penelitian kali 

ini, peneliti menggunakan dua metode yaitu wawancara dan observasi. 

1. Wawancara 

Menurut Moleong (2008, h. 186) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan wawancara semi terstruktur (Herdiansyah, 2011, h. 
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123). Pedoman wawancara ahanya berupa topik-topik pembicaraan 

saja yang mengacu pada satu tema sentral yang telah ditetapkan dan 

disesuaikan dengan tujuan wawancara. Pertanyaan yang diajukan 

pun bersifat terbuka yaitu jawaban yang diberikan oleh pewawancara 

tidak dibatasi sehingga subjek lebih merasa bebas mengemukakan 

jawaban apapun sepanjang tidak keluar dari konteks pembicaraan. 

Berkaitan dengan hal ini, peneliti menentukan beberapa pokok 

pertanyaan yang dapat digunakan untuk menggali informasi dari 

subjek sehubungan dengan pengalaman pada ibu yang memiliki anak 

disleksia: 

a. Stres pada ibu yang memiliki anak disleksia yang meliputi 

perkembangan anak, kapan ibu merasakan adanya masalah 

pada anak, bagaimana proses hingga anak didiagnosa, reaksi 

keluarga, reaksi teman-teman, masalah yang dihadapi setelah 

anak didiagnosa, apa yang dirasakan subjek saat mengalami 

masalah 

b. Coping yang dilakukan subjek meliputi apa yang dilakukan 

subjek untuk menghadapi masalah yang menimbulkan stres, 

bagaimana perasaan subjek setelah melakukan hal tersebut, apa 

yang terjadi setelah melakukan hal-hal tersebut. 

Pokok-pokok pertanyaan di atas akan dikembangkan dan 

diuraikan lebih jauh di dalam pedoman pertanyaan wawancara dan 

untuk melengkapi data. Karena subjek merupakan anak-anak, maka 

peneliti akan melakukan pendekatan dan akan mengolah 

wawancara denga bahasa yang lebih mudah dimengerti, selain itu 
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peneliti juga akan mewawancarai orangtua, guru atau orang 

terdekat subjek agar semakin memperjelas infromasi yang 

diperoleh. 

2. Observasi  

Menurut Herdiansyah (2011, h. 131), observasi berasal dari 

bahasa latin yang berati memperhatikan dan mengikuti. Observasi 

didefinisikan sebagai suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati serta “merekam’ perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode 

observasi anecdotal record yaitu peneliti membawa kertas kosong 

dan mencatat perilaku khas, unik dan penting yang dilakukan oleh 

subjek. Peneliti mencatat dengan teliti perilaku perilaku yang 

dianggap penting segera setelah perilaku tersebut muncul. 

(Herdiansyah, 2011, h. 133-134) 

Beberapa hal yang menjadi pedoman peneliti dalam 

melakukan observasi : 

1. Perilaku, mimik wajah, serta kespontanan subjek saat 

menjawab pertanyaan 

2. Bagaimana subjek berkomunikasi dan berperilaku dengan 

orang lain 

3. Bagaimana subjek berkomunikasi dan berperilaku dengan 

peneliti 

4. Bahasa tubuh subjek yang unik yang ditemui saat peneliti 

berkunjung 
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E. Uji Keabsahan Data 

Realibilitas dalam penelitian kualitatif diartikan kepada tingkat 

kesesuaian antara data atau uraian yang dikemukakan oleh subjek 

dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk melihat tingkat kesesuaian itu 

diperlukan keandalan, ketelitian serta kreativitas peneliti untuk 

mengungkapnya (Herdiansyah, 2011, h.188). Sedangkan validitas 

adalah keaslian atau sutentitas. Autentitas diartikan sebagai jujur , adil, 

seimbang dan sesuai berdasarkan sudut pandang individu atau subjek 

yang bersangkutan (Herdiansyah, 2011, h. 190). Terdapat beberapa 

teknik yang biasa digunakan, Moleong (2008, h.173) menjelaskan ada 

empat kriteria yang digunakan dalam pemeriksaan penelitian kualitatif, 

yaitu kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability).  

Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah:   

a.  Ketekunan Pengamat   

Moleong (2008, h.177) menjelaskan bahwa ketekunan pengamat 

dilakukan dengan tujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur yang 

sangat relevan dengan topik yang sedang diteliti. Peneliti harus 

mendalami faktor-faktor yang menonjol dan menelaah secara rinci 

dengan cara melakukan pengamatan terhadap faktor tersebut dengan 

teliti dan berkesinambungan.   
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b.  Triangulasi   

Moleong (2008, h.178) menjelaskan bahwa triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu di luar 

data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh. Pada 

penelitian kali ini akan menggunakan triangulasi sebagai berikut :   

1) Triangulasi dalam hal teori   

Dalam mengintrepretasi data, peneliti menggunakan beberapa 

perspektif (multiple theory) (Herdiansyah, 2011, h.201).  Patton 

(dalam Moleong, 2008, h.179) mengatakan bahwa fakta dapat 

diperiksa dengan penjelasan banding (rival explanation).         

2) Triangulasi sumber  

Patton (dalam Moleong, 2008, h.178) menjelaskan bahwa 

triangulasi sumber adalah proses membandingkan suatu informasi 

melalui alat yang berbeda, yaitu : membandingkan jawaban 

pribadi dengan jawaban di depan umum, membandingkan 

keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang lain, membandingkan data wawancara, 

pengamatan, dan dokumen lain.   

c.  Perpanjangan Keikutsertaan   

Moleong (2008, h.176) menjelaskan bahwa perpanjangan 

keikutsertaan bertujuan untuk mendeteksi kembali data yang 

mungkin terdistorsi, khususnya distorsi pribadi. Selain itu, 

membangun kepercayaan pada subjek penelitian juga adalah bagian 
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terpenting dalam perpanjangan keikutsertaan. Ketika peneliti telah 

mendapat kepercayaan atau trust dari subjek, maka bias atau distorsi  

F. Metode Analisis Data 

Pada penelitian  ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

model interaktif. Menurut Miles dan Huberman dalam Herdiansyah 

(2011, h. 161-180) teknik analisis interaktif terdiri dari 4 tahap : 

a. Pengumpulan data 

Pada proses penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan 

sebelum penelitian, pada saat penelitian dan bahkan di akhir 

penelitian. Peneliti melakukan studi kepada beberapa ibu yang 

memiliki anak penyandang disleksia.  

b. Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh dari para subjek yang diperoleh menjadi 

satu bentuk tulisan yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara dan 

obsevasi subjek diubah menjadi bentuk tulisan sesuai dengan 

formatnya masing-masing. Kemudian hasil rekaman wawancara 

subjek akan diubah dalam bentuk verbatim dalam lampiran. Hasil 

observasi dan temuan lapangan juga akan disertakan dalam lampiran. 

c. Display data 

Display data akan ditampilkan ketika peneliti mengolah data tentang 

stres dan coping pada ibu yang memiliki anak disleksia yang sudah 

setengah jadi dan seragam ke dalam bentuk tulisan dan sudah 

memiliki alur tema yang jelas ke dalam suatu matriks kategorisasi 
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sesuai tema-tema yang sudah dikelompokkan dan dikategorisasikan. 

Peneliti juga memecah tema-tema tersebut ke dalam bentuk ynag 

lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema yang 

diakhiri dengan memberikan kode dari subtema tersebut sesuai 

dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi, 

terdapat tiga tahapan dalam display data yaitu kategorisasi tema, 

subkategori tema dan proses pengodean. 

d. Penarikan Kesimpulan atau Tahap Verivikasi 

Dalam penelitian kali ini, kesimpulan akan menjurus kepada jawaban 

dari penelitian yang diajukan sebelumnya. Terdapat 3 tahapan : 

1.) Menguraikan subkategorisasi tema dalam tabel kategorisasi dan 

pengodean disertai dengan quote verbatim wawancaranya. 

2.) Menjelaskan hasil temuan penelitian dengan menjawab 

pertanyaan penelitian berdasarkan aspek atau komponen atau 

dimensi lain central phenomenon penelitian. 

3.) Peneliti membuat kesimpulan dari pengalaman pada ibu yang 

memiliki anak disleksia dalam mencapai tugas 

perkembangannya. 

                             

 

 


