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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif. Menurut Creswell (2016) penelitian kualitatif 

adalah jenis penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di 

sejumlah individu atau sekelompok orang yang berasal dari masalah 

sosial. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian 

tentang kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, konsep atau 

fenomena, masalah sosial, dan lain-lain. Salah satu alasan mengapa 

menggunakan pendekatan kualitatif adalah pengalaman peneliti dimana 

metode ini dapat menemukan dan memahami apa yang tersembunyi 

dibalik fenomena yang kadangkala merupakan suatu yang sulit untuk 

dipahami. 

 Jenis penelitian kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan studi yang 

mengeksplorasi suatu kasus secara mendalam, mengumpulkan informasi 

secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan 

data berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kasus ini dapat berupa 

suatu peristiwa, aktivitas, proses, dan program (Creswell, 2016). Jenis 

penelitian studi kasus ini sesuai sebagai metode untuk menjawab 



46 

 

pertanyaan pada penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor – faktor yang 

mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD. 

 

B. Tema yang  Diungkap 

 Tema yang diungkap dalam penelitian ini adalah faktor - faktor 

yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD di SLB Pelita 

Ilmu Semarang. Peneliti melakukan penelitian mengenai faktor - faktor 

yang mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD di SLB Pelita 

Ilmu Semarang karena peneliti ingin mengetahui faktor - faktor yang 

mempengaruhi kemampuan bina diri pada anak IDD di SLB Pelita Ilmu 

Semarang 

 Adapun indikator kemampuan bina diri sebagai variabel dalam 

penelitian ini diambil dari faktor – faktor anak yang memiliki 

kemampuan bina diri, antara lain : 

1. Peran orangtua  

Individu yang mempunyai kemampuan bina diri yang tinggi 

adalah individu yang orangtuanya dapat menerima secara 

positif.  

2. Usia 

Individu akan berusaha melepaskan diri dari orangtuanya, 

dalam hal ini berarti individu cenderung tidak akan meminta 

bantuan kepada orang lain dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapinya.  
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3. Pendidikan  

Pendidikan yang dialami oleh individu tidak harus berasal dari 

sekolah atau pendidikan formal, akan tetapi bisa juga berasal 

dari luar sekolah atau non formal. Pendidikan ini secara tidak 

langsung telah membawa individu kepada suatu bentuk suatu 

usaha dari lingkungan keluarganya ke dalam kelompok teman 

sebayanya sehingga terlihat adanya kecenderungan bahwa 

semakin tinggi tingkat pendidikan tenyata semakin tinggi 

kemandirian seseorang.  

4. Urutan kelahiran  

Urutan kelahiran dalam suatu keluarga tentunya memiliki ciri 

tersendiri bagi setiap anak yang disebabkan karena adanya 

perlakuan dan perhatian yang berbeda.  

5. Jenis kelamin  

Wanita mudah dipengaruhi, sangat pasif, merasa kesulitan 

dalam memutuskan sesuatu, kurang percaya diri dan sangat 

tergantung.  

6. Kecerdasan  

Individu yang cerdas akan memiliki metode yang praktis dan 

tepat dalam setiap memecahkan masalah yang sedang 

dihadapinya, sehingga akan dengan cepat mengambil 

keputusan untuk bertindak. Kondisi ini menunjukan adanya 
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kemandirian setiap menghadapi masalah yang sedang 

dihadapinya.  

7. Interaksi sosial  

Individu yang mempunyai kemampuan dalam berinteraksi 

dengan lingkungan sosial, serta mampu menyesuaikan diri 

dengan baik akan mendukung perilaku yang bertanggung 

jawab dan mampu menyelesaikan segala permasalahan yang 

dihadapinnya. 

 

C. Subyek 

 Dalam penelitian ini, pengambilan subyek dilakukan teknik 

purposive sampling. Menurut Kumar (dalam Apsari, 2009), teknik 

purposive sampling merupakan teknik dimana peneliti memilih 

calon subyek berdasarkan siapa yang dapat memberikan informasi 

yang diinginkan dan bersedia untuk berbagi informasi tersebut. 

Teknik purposive sampling ini berguna apabila peneliti ingin 

membuat suatu gagasan mengenai kenyataan, menggambarkan 

suatu fenomena, atau mengembangkan sesuatu informasi. 

 Pada penelitian ini, karakteristik subyek yang digunakan 

memiliki karakteristik sebagai berikut : 

1. Anak IDD dengan kategori sedang yang telah didiagnosa 

oleh psikolog. 

2. Berusia antara 13 – 15 tahun 
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3. Bersekolah di SLB/C Pelita Ilmu Semarang 

  Peneliti kemudian menentukan tiga anak yang akan menjadi 

subyek penelitian. Kemudian peneliti mencari orangtua subyek 

penelitian. Setelah menemukan orangtua dari subyek, peneliti 

harus mendapatkan izin dari orangtua subyek untuk mengadakan 

penelitian dan meminta orangtua tersebut serta subyek untuk 

menjadi subyek dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti 

menggunakan informed consent sebagai pernyataan kesediaan 

orangtua dan subyek untuk untuk menjadi subyek dalam penelitian 

ini.  

  Setelah mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, 

tahapan selanjutnya adalah dengan melakukan observasi pada 

subyek secara mendalam mengenai kemampuan bina diri pada 

subyek. Selama proses observasi, peneliti juga melakukan 

wawancara dengan orangtua subyek. 

   

D. Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi merupakan upaya untuk pengumpulan data yang 

dilakukan ketika peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati 
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perilaku dan aktivitas individu – individu di lokasi penelitian (Creswell, 

2016). 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi 

sistematik, dimana peneliti mempunyai panduan dan batas – batas yang 

akan diobservasi dan peneliti juga ikut serta dalam kegiatan sehari – hari 

subyek. Peneliti juga membuat pedoman observasi mengenai 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek. 

Teknik pencatatan observasi menggunakan skala kemampuan bina 

diri. Skala kemampuan bina diri digunakan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek. Skala kemampuan bina 

diri ini disusun berdasarkan ciri – ciri anak yang memiliki kemampuan bina 

diri. Skala kemampuan bina diri yang diterapkan dalam penelitian ini 

berupa pernyataan mengenai kemampuan bina diri serta terdapat 

penilaian terhadap pernyataan mengenai kemampuan bina diri. Penilaian 

tersebut berupa pernyataan Muncul (M) yang menyatakan penilaian bila 

kemampuan bina diri anak saat observasi muncul dan Tidak Muncul (TM) 

yang menyatakan penilaian bila kemampuan bina diri anak saat observasi 

tidak muncul. 

Berikut ini pedoman observasi yang akan digunakan : 

No Ciri – Ciri M TM 

1. Individu tersebut memiliki kebersihan 

badan.  

- Dapat mandi secara benar 

- Dapat menggosok gigi secara 

benar 

  

2. Individu tersebut mampu merias   
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dirinya sendiri.  

- Dapat menyisir rambutnya dengan 

benar 

- Dapat mencuci rambut dengan 

tahapan yang benar 

3. Individu tersebut dapat menggunakan 

pakaiannya secara benar. 

- Dapat membuka kancing baju 

dengan benar 

- Dapat memasang kancing baju 

dengan benar.  

- Dapat membuka tali sepatu 

dengan benar 

- Dapat memasang tali sepatu yang 

benar 

- Dapat memakai baju dengan 

benar. 

  

4. Individu tersebut dapat melaksanakan 

tahapan makan dan minum dengan 

baik dan benar 

- Dapat melaksanakan tahapan 

makan dengan baik dan benar. 

- Dapat melaksanakan tahapan 

minum dengan baik dan benar. 

  

Tabel 1. 
Pedoman Observasi 

 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan 

cara peneliti dapat melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadap - hadapan) dengan partisipan (Creswell, 2016) 

Wawancara dilakukan secara semi terstruktur, dimana peneliti 

menggunakan kerangka pertanyaan – pertanyaan untuk ditanyakan dan 

pertanyaan – pertanyaan tersebut dapat berkembang agar peneliti dapat 
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mendapatkan informasi yang sebanyak – banyaknya mengenai 

kemampuan bina diri yang dimiliki oleh subyek. Wawancara dilakukan 

terhadap orangtua subyek yang bisa memberikan informasi sehubungan 

dengan penelitian ini. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi 

langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang 

didapat lebih banyak dan luas. 

 

3. Tes Psikologi 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tes psikologi, yaitu tes 

VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale). Tes psikologi ini akan 

dilakukan oleh seseorang yang ahli yang berprofesi sebagai psikolog. Tes 

VABS (Vineland Adaptive Behavior Scale) merupakan salah satu tes 

psikologi, dimana tes tersebut dapat berguna untuk mengetahui ranah 

komunikasi, ranah ketrampilan dalam kehidupan sehari – hari, ranah 

sosialisasi, dan ranah gerak pada subyek.  

 

E. Reliabiltas & Validitas 

 Untuk menetapkan suatu keabsahan data peneliti perlu 

menyampaikan langkah – langkah yang diambil untuk memeriksa 

reliabiltas serta validitas dari hasil penelitiannya. Menurut Gibbs (dalam 

Creswell, 2016), reliabilitas kualitatif merupakan pendekatan yang 

digunakan peneliti secara konsisten jika diterapkan oleh peneliti lain untuk 

proyek yang berbeda.  



53 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan prosedur reliabilitas 

menurut Gibbs (dalam Creswell, 2016), antara lain : 

1. Mengecek hasil transkrip untuk memastikan tidak adanya kesalahan 

yang dibuat selama proses transkripsi. 

2. Memastikan tidak adanya definisi dan makna yang mengambang. 

3. Untuk penelitian yang berbentuk tim dalam pertemuan – pertemuan 

rutin atau sharing analisis. 

4. Melakukan chross – check dan membandingkan hasil yang 

dikembangkan oleh peneliti lain dengan hasil yang telah peneliti buat 

sendiri. 

 Selain reliabitias, validitas juga merupakan kekuatan lain dalam 

penelitian kualitatif. Validitas kualitatif merupakan upaya pemeriksaan 

terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur tertentu. 

Berikut ini ada beberapa macam strategi validitas yang disusun 

berdasarkan yang paling sering atau mudah digunakan hingga yang 

jarang atau sulit untuk diterapkan (Creswell, 2016), antara lain : 

1. Melakukan triangulasi dari sumber data yang berbeda dengan 

memeriksa bukti – bukti yang berasal dari sumber – sumber tersebut 

dan menggunakannya untuk memberikan suatu pembuktian terhadap 

tema – tema secara koheren. Tema – tema yang dibangun berdasarkan 

sejumlah sumber data dari subyek akan menambah validitas penelitian. 

2. Menerapkan member checking untuk mengetahui keakuratan hasil 

penelitian. Member checking  dapat dilakukan dengan membawa 
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kembali laporan akhir atau deskripsi – deskripsi atau tema – tema yang 

spesifik ke subyek untuk mengecek apakah subyek merasa bahwa 

laporan atau deskripsi atau tema tersebut sudah akurat. 

3. Membuat deskripsi yang kaya dan padat (rich and thick description) 

tentang hasil penelitian. Deskripsi ini setidaknya mengenai gambaran 

setting penelitian dan membahas salah satu elemen dari pengalaman – 

pengalaman subyek. 

4. Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam penelitian. 

Diharapkan peneliti mampu membuat narasi yang terbuka dan jujur 

yang akan dirasakan oleh pembaca. 

5. Menyajikan informasi “yang berbeda” atau “negatif” (negative or 

discrepant information). Peneliti dapat melakukan dengan membahas 

bukti mengenai suatu tema. Semakin banyak kasus yang disajikan 

peneliti, akan membuat suatu masalah tersendiri atas tema tersebut. 

6. Memanfaatkan waktu yang relatif lama (prolonged time) di lokasi 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih 

dalam mengenai fenomena yang diteliti dan dapat menyampailkan 

secara detail mengenai lokasi dan orang – orang yang terdapat dalam 

hasil penelitian. 

7. Melakukan tanya – jawab dengan sesama rekan peneliti (peer 

debriefing) untuk meningkatkan keakuratan hasil peneliti. Proses ini 

mewajibkan peneliti untuk mencari seorang rekan (a peer debriefer) 

yang dapat mereview untuk berdiskusi mengenai penelitian kualitatif 
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sehingga hasil penelitiannya dapat dirasakan oleh orang lain, selain 

oleh peneliti sendiri. 

8. Mengajak external auditor  untuk mereview keseluruhan penelitian. 

Kehadiran external auditor diharapkan dapat memberikan penilaian 

yang obyektif, mulai dari proses penelitian hingga kesimpulan 

penelitian. 

 

F. Analisis Data 

 Menurut Patton (dalam Apsari, 2009), penelitian kualitatif tidak 

memiliki rumus atau aturan absolut untuk mengolah dan menganalisis 

data. Yang harus selalu diingat peneliti adalah bagaimana pun analisis 

dilakukan, peneliti wajib memonitor dan melaporkan proses dan prosedur-

prosedur analisisnya sejujur dan selengkap mungkin. Untuk itu langkah-

langkah yang diambil dalam proses analisis data penelitian ini menurut 

Poerwandari (dalam Apsari, 2009) adalah: 

1. Membuat verbatim atau transkrip data dari hasil wawancara. Transkrip 

wawancara. Transkrip wawancara ini diketik sesuai dengan apa yang 

didapatkan dari alat perekam, catatan lapangan dan hasil observasi. 

Transkrip ini diketik dalam format tanya jawab. 

2. Kemudian data disusun dan dikategorisasi berdasarkan tema – tema  

yang sudah ditentukan oleh peneliti. 

3. Peneliti kemudian membuat uraian deskriptif mengenai data 

berdasarkan kategori yang telah dibuat. Deskripsi dituliskan secara 
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mendetail dan ditulis sedemikian rupa untuk memungkinkan pembaca 

melakukan visualisasi setting yang diamati. 

4. Peneliti kemudian membuat analisis dan interpretasi data dari uraian 

deskriptif tersebut yang dikaitkan dengan teori. Dengan menggunakan 

uraian deskriptif sekaligus informatif, pengamat meminimalkan biasnya, 

sehingga dapat mengembangkan analisis yang lebih akurat saat 

menginterpretasi seluruh data yang ada. 

5. Peneliti kemudian melakukan perbandingan antar subyek penelitian 

dengan cara melihat persamaan dan perbedaan pada masing-masing 

kategori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


