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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.01. Jenis  Penelitian 

Pelaksanaan suatu penelitian harus didasari dengan suatu metode penelitian 

ilmiah guna memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan validitas dan 

reliabilitasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.  

Moleong (2007) mendefinisikan metode kualitatif sebagai metode penelitian 

yang dilakukan dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dengan cara mendeskripsikan 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode 

ilmiah. Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dilakukan pada 

kondisi alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik 

pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, 

dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi 

(Sugiyono, 2016 ) 

Penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi. Menurut Herdiansyah 

(2014) penelitian fenomenologis berusaha untuk mencari arti secara psikologis 

dari suatu pengalaman individu terhadap fenomena melalui penelitian yang 

mendalam dalam konteks kehidupan sehari-hari. Fenomenologis merupakan 

sebuah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran tentang arti dari 

pengalaman-pengalaman individu mengenai suatu konsep tertentu. Model 

feomenologi memfokuskan pada pengalaman pribadi individu, karena itu subjek 

penelitiannya adalah orang yang mengalami langsung kejadian atau fenomena 

yang terjadi, bukan individu yang hanya mengetahui suatu fenomena secara 



32 
 

 
 

tidak langsung. Peneliti mengangkat topik ini karena ada hal-hal menarik 

yang dapat dikaji lebih lanjut yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi resiliensi 

seorang ibu yang mengasuh anak tunagrahita, dimana tunagrahita adalah anak 

berkebutuhan khusus yang mengalami defisit secara kognitif dan perilaku 

adaptif. Adapun alasan penelitian ini disebut fenomenologi yaitu ibu sebagai 

subyek penelitian mengalami secara langsung pengalaman resiliensi dalam 

merawat anak tunagrahita, sehingga faktor-faktor resiliensi yang diteliti 

merupakan pengalaman langsung subjek.  

3.02. Tema Penelitian  

Tema penelitian yang diungkap dalam penelitian ini antara adalah faktor yang 

mempengaruhi resiliensi ibu dengan anak tunagrahita. 

3.03. Subjek Penelitian  

Pemilihan subjek pada penelitian ini dilakukan secara purposeful sampling, 

yaitu suatu metode pengambilan subjek berdasarkan ciri-ciri yang dimiliki oleh 

subjek, karena ciri-ciri tersebut sesuai dengan tujuan penelitian yang akan 

dilakukan (Herdiansyah, 2014). Ciri-ciri subjek yang digunakan untuk penelitian 

ini adalah ibu yang memiliki anak tunagrahita dan mengasuhnya sejak kecil 

hingga usia remaja. 

3.04. Pengumpulan Data 

Bentuk data pada penelitian kualitatif adalah berupa kalimat atau narasi dari 

subek penelitian yang diperoleh melalui suatu teknik pengumpulan data, 

kemudian data tersebut dianalisi dan diolah dengan menggunakan teknis analisis 

data kualitatif untuk menghasikan suatu temuan yang sedang diteliti 

(Hardiansyah, 2014).  Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 
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1. Wawancara  

Wawancara adalah sebuah interaksi yang didalamnya terdapat tanggung 

jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi.  Penelitian ini menggunakan 

bentuk wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi terstruktur merupakan 

teknik pengumpulan data dengan ciri-ciri, yaitu mengandung pertanyaan terbuka, 

namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat 

diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara, tujuan 

wawancara adalah untuk memahami suatu fenomena. Alat bantu yang akan 

digunakan untuk merekam wawancara adalah voice recorder. Data yang ingin 

diperoleh dari metode wawancara adalah faktor resiko dan protektif yang terdiri 

dari: 

a. Identitas subjek 

b. Faktor individual 

c. Faktor keluarga 

d. Faktor lingkungan 

2. Observasi  

Observasi merupakan suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, 

serta merekam atau mencatat perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. 

Metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-

partisipan, dimana peneliti hanya mengamati tanpa terlibat langsung dalam 

aktivitas yang berlangsung. Metode observasi dilakukan untuk memperkuat hasil 

wawancara. Metode observasi yang digunakan adalah anecdodotal record, 

dimana peneliti mencatat dengan teliti perilaku-perilaku yang dianggap penting 

dan bermakna sesegera mungkin setelah perilaku tersebut muncul.  
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Data yang ingin diperoleh dari metode observasi adalah: 

a. Keadaan lingkungan tempat tinggal subjek 

b. Interaksi subjek dengan anak tunagrahita 

c. Interaksi subjek dengan keluarga 

d. Interaksi subjek dengan lingkungan sekitar 

e. Bahasa tubuh subjek saat diwawancarai 

3.05. Keabsahan Data 

Moleong (2007) menguraikan bahwa keabsahan data merupakan usaha 

untuk meningkatkan derajat kepercayaan tehadap data yang sudah dikumpulkan. 

Uji keabsahan dan keterandalan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan cara perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pegamatan, triangulasi, 

pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, dan pengecekan 

anggota.  

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data meliputi: 

1. Ketekunan Pengamat 

Ketekunan pengamat bertujuan untuk menemukan unsur-unsur dalam 

situasi yang sangat sesuai dengan persoalan yang sedang dicari dan 

memfokuskan pengamatan pada unsur tersebut, sehingga menghasilkan 

kedalaman pemahaman terhadap permasalahan. Ketekunan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara lebih cermat melakukan pengamatan di lapangan dan 

mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan.  

2. Triangulasi  

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara 

menggunakan sesuatu diluar data itu untuk keperluan pengecekkan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut. Penelitian ini menggunakan 3 macam 
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triangulasi, yaitu triangulasi dengan sumber, triangulasi dengan metode, serta 

triangulasi dengan teori.  

Triangulasi sumber yang digunakan adalah dengan pasangan subjek 

(suami), selanjutnya hasil dari sumber tersebut dibandingkan dengan hasil 

wawancara dengan subjek secara pribadi. Triangulasi metode dalam penelitian 

ini adalah melakukan wawancara dan observasi. Triangulasi teori peneliti 

menggunakan sejumlah perspektif teori dalam menganalisis seperangkat data. 

3. Pemeriksaan sejawat melalui diskusi 

Pemeriksaan sejawat dilakukan dengan cara melaporkan hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan sejawat. 

Peneliti mendiskusikan hasil penelitian bersama dosen pembimbing dan rekan-

rekan. 

3.06. Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bodgan dan Biklen (dalam Moleong, 2007), 

adalah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat diolah, 

mensitesiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting 

dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan pada 

orang lain. Langkah-langkah analisis data yang dilakukan peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Menggali data mengenai subjek penelitian 

2. Memasukan data dalam beberapa kategori atau tema 

3. Menyusun matriks dan bagan 

4. Menghubungkan fakta dengan teori yang ada 

5. Membuat kesimpulan 


