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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Yang Digunakan 

Metode penelitian yang digunakan sebagai prosedur 

pelaksanaan dalam suatu penelitian adalah hasil yang 

diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan dalam 

penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana tunarungu 

melakukan penyesuaian diri di tempat kerja ketika bekerja, 

maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.  

Peneiliti ingin mengungkapkan secara mendalam, 

jujur, dan menyeluruh serta apa adanya tentang permasalahan 

yang ingin diungkap. Berpijak dari alasan tersebut, perlu 

digunakan metode penelitian yang mementingkan perspektif 

subyek mengenai pengalaman, dirinya, dan lingkungannya. 

Paradigma penelitian kualitatif dirasa tepat untuk digunakan 

dalam penelitian mengenai penyesuaian diri tunarungu ketika 

bekerja.  

Definisi penelitian yang diungkap oleh Bogdan dan 

Taylor ( dalam Moleong, 2007, h.4) adalah suatu persyaratan 

penelitian yang menghasilkan data yang nyata asli berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang serta perilaku 

subyek yang diamati selama observasi serta wawancara, maka 

data yang dikumpulkan dapat berupa kata- kata dari naskah 

wawancara, catatan di lapangan, hasil observasi, maupun 

dokumen resmi lainnya. 
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B. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini pengambilan dilakukan dengan 

teknik purposive sampling, yaitu dimana tidak diambil secara 

acak tetapi dipilih mengikuti kriteria atau ciri-ciri tertentu dan 

kepada subyek juga ditanyakan mengenai kesediaannya untuk 

menjadi subyek penelitian. 

Subyek yang digunakan dalam penelitian adalah : 

a. Tunarungu 

b. Sudah bekerja  

c. Berusia 25 – 35 tahun 

d. Mampu berkomunikasi lewat gerak bibir dan tulisan 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian kualitatif dapat disesuaikan dengan masalah dan 

tujuan penelitian. Dengan mengacu pada permasalahan daan 

tujuan dari penelitian, peneliti menggunakan metode 

pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. 

Wawancara sebagai metode utama dan sebagai metode 

pendukung digunakan observasi dan sumber referensial.  

1. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

yang dilakukan oleh dua pihak yaitu interviewer dan informan 

atau interviewee. Wawancara mendalam adalah menggali 

informasi atau data sebanyak- banyaknya dari responden atau 

informasn. Wawancara semi terstruktur adalah menggali 

informasi dari responden yang dilakukan sesuai dengan 
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pedoman dan diperbolehkan improvisiasi untuk menggali 

lebih dalam.  

Dalam mewawancarai subyek peneliti menggunakan 

tulisan tangan dan bahasa gerak bibir karena subyek yang 

diteliti adalah tunarungu.  

2. Observasi  

Observasi adalah kegiatan mengamati sesuatu yang 

dalam penelitian ini adalah tunarungu melalui tingkah laku 

yang nampak atau muncul, ekspresi wajah untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung penelitian. Obsever 

hanya boleh mengobservasi tanpa boleh menyimpulkan apa 

yang subyek rasakan. Hal- hal yang akan diobservasi dalam 

penelitian ini antara lain :  

a. Hubungan subyek dengan atasan dan rekan kerja 

b. kondisi lingkungan kerja 

c. cara kerja subyek 

d. kedisplinan subyek 

 

D. Metode Analisis Data 

Tidak seperti penelitian kuantitatif yang memiliki 

teknik dan cara yang jelas untuk menguku validitas, 

reliabilitas, atau signifikansi perbedaan, penelitian kualitatif 

tidak memiliki aturan atau rumuusan yang absolute untuk 

mengolah atau menganalisis data. Meski demikian bukan 

berarti penelitian kualitatif tidak memiliki pedoman atau saran 

yang penting tentang prosedur yang harus dijalani berkaitan 

dengan analisis.  
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Langkah- langkah teknik analisis yang digunakan 

adalah sebagai berikut:  

1. Menelaah data dari berbagai sumber proses awal dimulai 

dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai sumber 

(wawancara dan observasi).  

2. Mengkategorikan data yang diperlukan. Data yang 

terkumpul dikategorikan berdasarkan pedoman wawancara 

dan observasi yang telah disusun langkah selanjutnya 

adalah mereduksi data dengan membuat abstraksi, 

menyusun dalam satuan- satuan, membuat kata kunci, 

menentukan tema, coding (pengkodean), kategorisasi dan 

membuat batasan-batasan persoalan.  

3. Menghubungkan dengan landasan teori yang ada. 

4. Menarik kesimpulan.  

 

E. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa 

cara sehingga menjamin kebenaran data yang didapatkan. Ada pun 

teknik yang digunakan sebagai berikut: 

1. Perpanjangan keikutsertaan 

Pada penelitian ini peneliti terjun ke lokasi penelitian dalam 

waktu yang cukup lama. Peneliti melakukan pendekatan pada ketiga 

subyek penelitian sehingga terjalin hubungan yang akrab antara 

peneliti dan subyek penelitian. Bahkan peneliti juga membangun 

hubungan yang akrab dengan keluarga subyek. 

Kepercayaan subyek terhadap peneliti membuat peneliti 

memperoleh informasi yang banyak dan dalam berkaitan dengan diri 
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subyek yang memiliki kriteria sesuai dengan penelitian. 

Pengumpulan data sudah dimulai sejak awal Februari 2018 sampai 

Mei 2018 dengan intensitas waktu yang cukup lama saat melakukan 

wawancara maupun observasi. Peneliti juga ikut serta ketika subyek 

sedang melayani klien. 

 

2. Ketekunan/keajegan pengamatan 

Peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan. Hal ini dilakukan peneliti dengan cara 

melakukan pengecekan kembali terhadap data-data yang diperoleh 

dari subyek penelitian dengan menanyakan kembali kepada subyek 

penelitian hal-hal yang belum dipahami oleh peneliti. Dengan 

demikian data yang diperoleh akurat, bahkan peneliti memusatkan 

diri pada hal-hal yang bersifat personal pada subyek penelitian 

termasuk kondisi fisik, kepribadian, proses belajar, lingkungan, 

agama dan budaya. Peneliti juga melakukan pengecekan dengan cara 

membaca berbagai referensi buku dan hasil penelitian berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan, seperti membaca buku-buku yang 

berkaitan dengan penyesuaian diri, buku psikologi kerja, dan 

psikososial dan lain-lain. Peneliti juga melakukan tanya jawab 

dengan rekan kerja subyek. 

 

 


