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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pada 

hakekatnya penelitian kualitatif berdasarkan asumsi bahwa manusia 

merupakan makhluk yang aktif dan memiliki kebebasan berkehendak. 

Kebebasan kehendak membuat perilaku manusia tidak berdasar hukum 

sebab akibat dan hanya bisa dipahami dalam konteks budaya masing-masing. 

Maka metode kualitatif dilakukan untuk memahami objeknya, bukan untuk 

menentukan  hukum maupun generalisasi. Metode kualitatif yang digunakan 

adalah studi kasus. Penelitian studi kasus memiliki tujuan untuk mendapatkan 

serta menemukan pemahaman mendalam mengenai situasi dan makna suatu 

hal, bukan untuk mengkonfirmasi sesuatu (Alsa, 2011). 

Metode kualitatif studi kasus tepat dilakukan untuk memenuhi tujuan 

penelitian dalam mengetahui bentuk dan proses peran Ibu dalam kemampuan 

bahasa ekspresif verbal anak dengan ASD (Autism Spectrum Disorder). 

B. Definisi Operasional 

 Peran Ibu adalah menjalankan fungsi dan tanggungjawab memahami dan 

memenuhi kebutuhan perkembangan anak dengan ikut serta dalam aktivitas 

anak serta bekerjasama dengan semua profesional terkait. Pada penelitian ini, 

secara khusus peneliti akan membahas peran Ibu dalam kemampuan bahasa 

anak dengan Autism Spectrum Disorder. 

C. Subjek Penelitian 

Pemilihan subjek dalam penelitian ini akan dilakukan dengan 

menggunakan metode purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 

empat orang Ibu dan memenuhi kriteria sebagai berikut : 

 1. Memiliki anak dengan Autism Spectrum Disorder (ASD) 

 2. Berdomisili di Semarang. 

 



 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

  Menurut Alsa (2011) metode penelitian kualitatif memiliki beberapa 

metode pengumpulan data yang dapat dilakukan oleh peneliti untuk 

memenuhi tujuan penelitian, yaitu : 

 1. Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dalam penelitian kualitatif yang berisi kutipan langsung mengenai 

pengalaman, pengetahuan, pendapat, dan perasaan subjek penelitian. 

Wawancara dapat dilakukan melalui pembicaraan informal, pendekatan 

menggunakan petunjuk umum, serta wawancara baku terbuka.  

  Dalam penelitian ini, wawancara akan dilakukan secara semi 

terstruktur menggunakan petunjuk umum wawancara. Peneliti telah 

menyiapkan garis besar pokok-pokok yang akan ditanyakan dalam proses 

wawancara namun tidak perlu ditanyakan secara berurutan dan pemilihan 

kata-kata tidak perlu ditentukan sebelumnya. Selain itu, pelaksanaan 

wawancara akan dilaksanakan sesuai dengan keadaan responden. Hal 

yang akan diungkap melalui proses wawancara yaitu : 

a. Kemampuan Bahasa Ekspresif Verbal Anak dengan ASD 

b. Proses Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Ekspresif Verbal Anak 

dengan ASD 

c. Bentuk Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa Ekspresif Verbal Anak 

dengan ASD 

d. Faktor yang Mempengaruhi Peran Ibu dalam Kemampuan Bahasa 

Ekspresif Verbal Anak dengan ASD. 

 2. Observasi 

    Observasi merupakan jenis metode pengumpulan data penelitian 

kualitatif yang merupakan uraian rinci kegiatan dalam penelitian atau 

program, perilaku partisipan, serta interaksi orang yang terlibat dalam 

pengalaman penelitian itu sendiri. Dalam melakukan observasi, ada  

beberapa peran yang dapat diambil oleh peneliti cara yaitu berperanserta 

secara lengkap, pemeranserta sebagai pengamat, pengemat sebagai 

pemeranserta, dan pengamat penuh. 

  Dalam penelitian ini observasi akan dilakukan peneliti melalui 

pemeranserta sebagai pengamat. Peneliti tidak sepenuhnya ikut 



 

 

berperanserta namun tetap menjalankan fungsi pengamatan. Hal yang 

akan diungkap melalui proses observasi yaitu : 

  a. Gambaran fisik subjek 

  b. Gambaran interaksi subjek dengan keluarga subjek 

  c. Kemampuan anak subjek dalam menggunakan bahasa serta kesulitan 

yang muncul (menggunakan pedoman PEP-R domain Language dan 

checklist perkembangan bahasa anak dari Feit). 

  d. Gambaran lingkungan tempat tinggal subjek dan keluarga subjek. 

  e. Gambaran proses belajar bahasa anak subjek di rumah maupun di luar 

rumah seperti sekolah dan tempat terapi (kerjasama subjek dengan 

berbagai pihak). 

 3. Dokumen Tertulis 

    Dokumen tertulis termasuk dalam metode pengumpulan data 

kualitatif yang berisi angket, rekaman, maupun catatan yang peneliti 

dapatkan selama proses penelitian berlangsung.  

E. Analisis Data 

  Menurut Alsa (2011) data dalam penelitian kualitatif dapat berupa teks 

maupun gambar. Data tersebut akan dianalisis dengan langkah sebagai 

berikut : 

 1. Mengumpulkan database teks. 

 2. Koding, yaitu mengelompokkan kalimat dalam data teks (segmen). 

 3. Menetapkan arti masing-masing segmen. 

 4. Menganalisa kata dan gambar untuk menguraikan fenomena   

 penelitian. 

 5. Menganalisa teks dan gambar untuk mengembangkan tema atau  

    kategori penelitian menurut subjek 

6.Menggeneralisasikan gambaran kompleks tentang fenomena sentral 

 penelitian. 

7. Membuat interpretasi tentang makna data penelitian.  

F. Uji Kredibilitas Penelitian 

  Moleong (2013) menjelaskan ada beberapa cara yang dapat dilakukan 

dalam menguji kredibilitas suatu penelitian yaitu perpanjangan keikutsertaan, 

ketekunan atau keajegan pengamatan, triangulasi, pemeriksaan rekan 



 

 

sejawat, analisa kasus negatif, pengecekan anggota, uraian rinci, dan 

auditing.  

  Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan uji kredibilitas dengan 

empat cara, yaitu : 

1. Ketekunan atau keajegan pengamat 

 Ketekunan pengamatan dilakukan dengan mencari ciri dan unsur dari 

situasi yang relevan dengan topik penelitian sehingga penelitian ini dapat 

memberikan hasil lebih dalam lagi.   

2. Pemeriksaan Rekan Sejawat 

 Pemeriksaan rekan sejawat dilakukan dengan mengadakan diskusi 

dengan rekan yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang topik 

penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh.  

3. Triangulasi 

 Triangulasi dilakukan untuk memberikan gambaran tentang isu penelitian 

dari sisi atau sudut pandang yang lain sehingga dapat menjadi bahan 

pembanding dari data yang telah didapat. Triangulasi ada beberapa macam 

yaitu sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini peneliti akan 

melakukan triangulasi sumber, triangulasi metode, serta triangulasi teori. 

4. Kecukupan Referensial 

 Kecukupan referensial dapat dicapai dengan cara mengumpulkan bahan 

atau data penelitian lalu disimpan sehingga dapat dijadikan patokan peneliti 

apabila suatu saat diadakan analisis dan penafsiran data. Data dapat 

disimpan berupa rekaman suara, video, informasi tidak terduga, maupun hal 

lain yang bisa dijadikan crosscheck saat peneliti melakukan pengujian.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


