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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif karena menggunakan teknik 

deskriptif dalam pembahasan dan penyajian hasil analisa, dan menggunakan metode studi 

kasus karena hanya “meliputi subjek yang sangat sempit, tetapi lebih komprehensif dan 

membahas kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual, dengan mengumpulkan 

data, menyusun dan mengafiliasikannya, kemudian memberi interpretasi” (Arikunto, 1980). 

Danial (2009) mendefinisikan studi kasus sebagai metode yang intensif dan teliti tentang 

pengungkapan latar belakang, status dan interaksi lingkungan terhadap individu, kelompok, 

institusi dan komunitas masyarakat tertentu. Kajian yang unik memungkinkan metode studi 

kasus untuk menemukan model baru atau karakteristik tertentu dari pembahasannya. 

Berkaitan dengan hal tersebut, maka penelitian tentang pola komunikasi pada orang 

tua dan anak tunarungu bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman secara 

mendalam, mengenai pola komunikasi yang terjalin antara orang tua dan anak tunarungu 

dalam konteks sehari-hari. 

3.2 Subjek Penelitian 

Untuk menentukan subjek dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

purposive, di mana peneliti memilih subjeknya secara khusus berdasarkan ciri dan 

karakteristik yang dibutuhkan. Karakteristik tersebut adalah: Orang tua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus (tunarungu); Anak tunarungu; Orang tua dari anggota komunitas akar 
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tuli; Anak tunarungu anggota dari komunitas akar tuli malang; dan berdomisili di wilayah 

Malang, Jawa Timur. 

 

3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis, yakni data 

primer dan data sekunder. Data primer merupakan data, fakta, atau informasi yang 

diperoleh langsung oleh peneliti dari lapangan dan juga dari subjek penelitian. Sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah volunteer dari komunitas Akar Tuli Kota Malang dan 

Orang tua dari anggota komunitas Akar Tuli yang berdomisili di Kota Malang dan 

sekitarnya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

subjek yang diteliti, seperti data berupa dokumentasi yang diperoleh dari komunitas Akar 

Tuli maupun dari website yang terkait dengan pola-pola komunikasi anak tunarungu. 

Sumber data primer dan sekunder ini diharapkan dapat mewakili keperluan materi yang 

valid mengenai pola komunikasi orang tua dan anak tunarungu dalam kegiatan sehari-hari. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data Penelitian 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa instrumen, atau 

alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, dan menyelidiki suatu masalah, 

hingga proses mengolah, menganalisa dan menyajikan data secara sistematis serta obyektif 

(Moleong, 2014: 168). Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Observasi 
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Teknik pengumpulan data dengan cara observasi merupakan suatu aktifitas 

pengamatan, yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mengetahui pola 

komunikasi orang tua dan anak tunarungu dalam kegiatan sehari-hari, serta 

bagaimana pola tersebut diterapkan. Dalam penelitian ini, teknik yang 

digunakan adalah observasi model analisis interaksi Hymes & Friedrich, yaitu 

menyaksikan dan mengamati objek observasi dengan serangkaian panduan 

untuk menjelaskan situasi yang berlangsung dalam sebuah aktifitas komunikasi 

keluarga. Model ini digunakan karena observasi dilakukan selama kegiatan 

pengumpulan data primer lain berlangsung, yaitu wawancara. Peneliti di sini 

akan menggunakan alat inderanya dalam memahami dan memperhatikan objek 

yang diteliti, kemudian mencatat setiap kejadian yang dianggap penting dan 

berhubungan dengan data yang diperlukan. 

2. Wawancara 

Untuk mendapatkan data yang lebih detail, jelas, dan sesuai dengan tujuan 

penelitian, maka perlu dilakukan proses wawancara yang merupakan kegiatan 

percakapan dengan maksud tertentu. “Wawancara adalah percakapan dengan 

tujuan tertentu, yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

memberi pertanyaan dan pihak diwawancara yang memberi jawaban” 

(Moleong, 2005). Proses wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, 

serta dilakukan kepada pihak orang tua dan anak agar mengetahui perbedaan 

persepsi keduanya dalam hal berkomunikasi dalam keluarga. Adapun tujuan 

dari aktifitas wawancara menurut pendapat Nasution (1996) adalah untuk 

mengetahui apa yang terkandung dalam hati dan pikiran orang lain. 
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3. Dokumentasi 

Proses dokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi, menunjang, dan pada 

akhirnya menjadi data penelitian, sekaligus sebagai bukti yang diperoleh dari 

narasumber, baik berupa foto maupun rekaman video. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah upaya yang dilakukan peneliti dalam melakukan pekerjaan 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang bisa dikelola, 

hingga mengintensifkan data, dalam proses mencari dan menemukan pola, menentukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada 

orang lain (Moleong, 2005). Hingga pada akhirnya laporan lapangan yang detail (induktif) 

dapat berupa data yang lebih mudah dipahami, sehingga ditemukan pikiran apa yang 

tersembunyi di balik cerita mereka (interpretasi) dan akhirnya dapat menciptakan suatu 

konsep (Hamidi, 2007). 

Peneliti mengolah dan memilah data yang diperoleh melalui instrumen wawancara, 

observasi, dan dokumentasi menggunakan beberapa indikator komunikasi keluarga, 

diantaranya: 

1. Aktifitas Komunikasi 

Aktifitas komunikasi adalah kegiatan khas yang kompleks, yang di dalamnya 

terdapat peristiwa-peristiwa khas komunikasi dengan melibatkan tindakan dan 

konteks komunikasi tertentu, serta bersifat unik dan berulang. 

2. Keterbukaan Komunikasi 
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Indikator keterbukaan komunikasi mengacu pada kesediaan pelaku komunikasi 

untuk bereaksi secara jujur terhadap pesan dalam suatu interaksi. 

3. Hambatan Komunikasi 

Hambatan dalam komunikasi keluarga menunjukkan adanya kendala pada sebuah 

peristiwa interaksi. Bahasa menjadi salah satu hambatan utama dalam proses 

komunikasi keluarga dengan anak tunarungu.  

4. Arus pesan Komunikasi 

Indikator arus pesan komunikasi bisa dipahami sebagai inisiatif komunikasi dalam 

keluarga, atau siapa yang mengawali sebuah peristiwa komunikasi dalam keluarga. 

5. Pesan Komunikasi 

Pesan komunikasi merupakan jenis dan isi pesan yang hendak disampaikan dalam 

sebuah interaksi dalam keluarga. 

6. Konteks Komunikasi 

Indikator konteks pada komunikasi keluarga mengacu kepada topik pembicaraan 

yang menimbulkan antusiasme tinggi dalam sebuah proses komunikasi. 

Data yang telah diolah dan dipilah melalui indikator-indikator yang mewakili 

gambaran pola komunikasi dalam keluarga tersebut kemudian dianalisa dan dijabarkan 

secara deskriptif menggunakan kategori pola komunikasi pada masing-masing keluarga. 

Adapun beberapa pola komunikasi keluarga menurut J. A. DeVito antara lain: 

1. Pola Komunikasi Persamaan 

Equality pattern adalah pola komunikasi keluarga yang menjunjung nilai 

kesetaraan perihal kesempatan berinteraksi, yang menganggap setiap anggota 

punya kesempatan yang sama dalam sebuah peristiwa komunikasi. 
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2. Pola Komunikasi Terbagi yang Seimbang 

Balance split pattern menunjukkan bahwa setiap anggota dalam keluarga dianggap 

memiliki peran dan pengetahuan yang berbeda, serta mampu menjaga kesetaraan 

masing-masing bagian. 

3. Pola Komunikasi Terbagi yang Tidak Seimbang 

Unbalanced split pattern adalah pola komunikasi keluarga, di mana terdapat satu 

anggota yang mendominasi karena umumnya dianggap sebagai yang paling ahli 

dari anggota keluarga lainnya. 

4. Pola Komunikasi Monopoli 

Monopoly pattern adalah sebuah pola komunikasi dalam keluarga, di mana hanya 

terdapat satu orang yang dianggap berkuasa dan berperan lebih dari sebagai 

anggota keluarga semata, melainkan lebih kepada pemberi perintah sekaligus 

pengambil keputusan.  

Data yang sudah dianalisa tersebut kemudian akan diinterpretasi, hingga dapat 

direduksi menjadi sebuah ringkasan berupa kesimpulan dan rekomendasi. 

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. 

Menurut Sugiyono (2014), teknik triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data, 

yang dilakukan dengan melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa 

sumber. Data yang ada kemudian dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa 

yang diperoleh dari sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama 

dan data yang berbeda untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. 
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Teknik triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh, melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai salah satunya dengan cara 

membandingkan hasil wawancara informan satu dengan informan penelitian yang lain 

(Moleong, 2005). Dalam penelitian ini, keluarga Ibu Farida Candrayani dipilih oleh peneliti 

sebagai sumber untuk pemeriksaan keabsahan data. Penentuan dilakukan atas dasar 

pertimbangan beberapa hal yang berhubungan dengan tema penelitian, diantaranya: 

Pemahaman objek mengenai tunarungu; Menerapkan komunikasi keluarga secara efektif; 

Keterbukaan dan ketersediaan objek sebagai sumber dalam proses triangulasi. 


