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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode penelitian  merupakan cara ilmiah serta metode yang tepat 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Jenis

penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan 

secara faktual, sistematis, akurat mengenai fakta-fakta,  sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselediki,.
2
 Dengan Menggambarkan secara tepat pada

sasaran dengan sifat-sifat suatu gejala, individu, ataupun keadaan suatu 

kelompok tertentu yang menentukan suatu penyebaran atau frekuensi suatu 

gejala atau hubungan tertentu antara suatu gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat dengan mensingkronkan dengan masalah yang dibahas. Penelitian 

deskriptif selain bertujuan menggambarkan secara akurat karakteristik dari 

gejala atau masalah yang diteliti, penelitian deskriptif juga fokus pada 

pertanyaan dasar “bagaimana” dengan berusaha mendapatkan dan 

menyampaikan fakta-fakta dengan jelas, teliti dan lengkap tanpa banyak 

detail yang tidak penting.
3

Penelitian ini diarahkan untuk menggambarkan atau mengungkapkan 

fakta secara lebih mendalam mengenai Strategi orangtua dalam menghadapi 

stigma sosial bagi anak berkebutuhan khusus. Dalam penelitian kualitatif 

1
Sugiono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung. 

Alfabeta. Hal 2 
2
 Moh Nazir. 2014. Metode Penelitian. Bogor. Ghalia Indonesia. Hal 43 

3
 Ulber Silalahi. 2012. Metode Penelitian Sosial. Bandung. Rafika Aditama. Hal 28 
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yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Peneliti kualitatif adalah sebagai human instrument yang berfungsi untuk 

memfokkuskan penelitian, memilih informan sebagai sumber data,  dalam 

melakukan pengumpulan data menilai kualitas data, analisis data dan 

menafsirkan data serta membuat kesimpulan atas semuanya. Kegiatan 

penelitan meliputi kegiatan mencari, mencatat, merumuskan menganalisis, 

serta menyusun laporan berdasarkan fakta-fakta secara ilmiah. 

B. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah keluarga atau orangtua yang memiliki anak 

berkebutuhan khusus, dimana subyek ini dapat menggambarkan bagaimana 

bentuk strategi dalam menghadapi stigma sosial bagi anak berkebutuhan 

khusus. Dalam sebuah penelitian, subyek penelitian mamiliki peran penting 

karena subyek penelitian itulah data yang harus dicari oleh peneliti pada saat 

penelitian berlangsung. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Purposive sampling 

dan snowball sampling. Dalam pengertian teknik porposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu misalnya akan 

melakukan penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya 

adalah orang yang ahli makanan, atau penelitian tentang kondisi politik di 

suatu daerah, maka sempel sumbar datanya adalah orang yang ahli politik. 

Sampel ini lebih cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, atau penelitian-

penelitiian yang tidak melakukan generalisasi
4
. Sedangkan pengertian 

snowball sampling adalah penentuan responden yang mula-mula jumlahnya 

                                                           
4
 Ibid hal 85 
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kecil kemudian menjadi besar. Metode pengambilan sampel seperti ini khusus 

digunakan untuk data-data yang bersifat subyektif responden, dengan 

pengambilan sampel dengan cara berantai (multi level).  

  Adapun kriteria-kriteria subyek penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Orang tua yang memiliki anak berkubutuhan khusus dan tidak 

memandang status sosial 

2. Orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus dan sering terkena 

stigma sosial karena anaknya yang mempunyai kebutuhan khusus. 

Dalam penelitian tentang Strategi orang tua dalam menghadapi stigma 

sosial bagi anak berkebutuhan khusus, peneliti menentukan subyek penelitian 

dengan beberapa kriteria yang sudah ditetapkan oleh peneliti sebelumnya, yaitu 

orang tua atau keluarga terdekat dengan jumlah 4 (empat) orang. 

Dari kriteria dan jumlah yang sudah dijelaskan untuk lebih jelas tentang 

identitas dari informan yang telah peneliti wawancarai secara langsung sebagai 

acuan dalam penyajian data untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian 

ini. Identitas informan dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawa ini : 

Tabel 3.1 : Subyek Penelitian  

No Nama Keterangan 

1 Bapak KN dan Ibu HK Orang tua dari NV 

2 Bapak RM dan Ibu SA Orang tua dari DD 

3 Bapak LD dan Ibu SM Orang tua dari AI  

4 Bapak JB dan Ibu AN Orang tua dari SB 

Sumber : Data diolah (2018) 
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Alasan Peneliti memilih keempat keluarga sebagai obyek penelitian adalah 

sebagai berikut : 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mendiskripsikan stigma sosial bagi anak 

berkebutuhan khusus yang di terima oleh orang tua, dan anak berkebutuhan 

khusus dapat beradaptasi dengan lingkungannya serta orang tua mampu 

mengetasi stigma yang muncul dari masyarakat. 

 Bagi Peneliti,  Ibu HK, Ibu  SA, Ibu AN dan Ibu SM  adalah subyek yang 

sangat tepat, karena berdasarkan hasil observasi dan pengamatan  mereka  

selalu mengantar dan menjemput anak-anaknya, sehingga peneliti tertarik 

untuk menjadikan mereka sebagai subyek penelitian. 

 Dari keempat keluarga tersebut sangatlah terbuka mengenai dengan masalah 

anak berkebutuhan khusus serta stigma yang berkembang dimasyarakat. 

1. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang tahun 2012 

Jumlah anak berkebutuhan khusus di Kota Malang sangatlah tinggi. 

Hal ini juga masih ada Keluarga yang mempunyai Anak Berkebutuhan 

Khusus adalah aib bagi mereka. Sehingga mereka tidak ingin anaknya 

diketahui oleh orang lain. Jumlah anak berkebutuhan khusus di kota Malang 

sebagai berikut : 

Tabel 3.2 : Data Anak Berkebutuhan Khusus di Kota Malang Tahun 2012 

No Jenis Kecacatan Laki-Laki Perempuan Jumlah 

1 Tubuh 45 30 84 

2 Netra 12 4 16 

3 Rungu Wicara 26 17 43 
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4 Mental 52 31 83 

5 Cacat Ganda 1 1 2 

Sumber : Badan Statistik Kota Malang (2012) 

Dengan  data diatas telah membuktikan bahwa anak berkebutuhan 

khusus di kota Malang sangatlah tinggi. Sehingga pemerintah harus 

memberikan wadah khusus untuk  mengasah potensi dan bakat dari anak-

anak tersebut. Karena derajat anak berkebutuhan khusus dimata masyarakat 

sangatlah rendah. Oleh karena itu pemerintah harus memberikan ruang untuk 

mereka berkarya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah salah satu instrumen penelitian yang sangat 

penting didalam suatu penelitian dan tidak lain dari suatu proses pengadaan 

data primer untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data merupakan 

langkah yang amat penting dalam metode ilmiah, karena pada umumnya data 

yang di kumpulkan digunakan. Bila dilihat dari segi cara atau teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan Interview (wawancara) Kuesioner 

(angket), Observasi (pengamatan), dan gabungan dari ketiganya, serta 

Dokumentasi lembaga. Namun kali ini peneliti hanya memilih 2 cara yang 

dianggap cocok untuk dijadikan teknik dalam pengambilan data yakni 

wawancara dan observsi
5
. 

Dalam penelitian kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa 

teknik pengumulan data di antaranya : 

 

                                                           
5
 Ibid hal 137-145 
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1. Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik atau instrument 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Observasi ialah 

sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik 

dari pada teknik pengumpulan data yang lain (wawancara dan 

dokumentasi) yaitu tidak harus selaku berkomunikasi secara lisan 

terhadap objek yang diteliti. Teknik observasi ini digunakan bila 

peneliti tertarik dan berkenan untuk meneliti gejala-gejala sosial, gejala 

alam, perilaku manusia, proses kerja dan responden yang diamati tidak 

terlalu besar.   

Secara umum, observasi atau pengamatan berarti setiap 

kegiatan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi, observasi atau 

pengamatan yang dijelaskan dan akan dilakukan oleh peneliti di sini 

diartikan lebih sempit, yaitu pengamatan dengan menggunakan indera 

penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. 

Dalam observasi peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, di 

karenakan peneliti tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang mereka 

lakukan.  

2. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan yang mana dua orang atau lebih bertatap 

mukamendengarkan secara langsung informasi-informasi atau 

http://www.konsistensi.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-penelitian.html
http://www.konsistensi.com/2013/04/wawancara-sebagai-metode-pengumpulan.html
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keterangan-keterangan.
6
 Wawancara digunakan sebagai alat untuk 

mengumpulkan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti dan juga 

apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. Wawancara dapat 

dilakukan secara terstruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh) maupun tidak terstruktur 

(peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap sebagai pengumpul datanya) dan dapat 

dilakukan secara langsung “tatap muka” maupun secara tidak langsung 

“melalui media seperti telepon”. Akan tetapi dalam tekni wawancara 

ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

D. Teknik Analisis Data 

Tenik analisa data adalah proses pengumpulan data secara 

sistematis untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. 

Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiono (2009 : 334) yaitu proses 

mencari dan menyusun secara sistematik data yang di peroleh dari hasil 

wawancara, catatan laporan, dan bahan-bahan lain sehingga 

mempermudah pemahaman dan temuanya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Data-data yang dikumpulkan kemudian dianalisis, tujuan dari 

analisis adalah  untuk membuat suatu kesimpulan dari masalah yang akan 

di teliti. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif. Dengan 

                                                           
6
 Clolid Narbuko dan H. Abu Achmadi. METODE PENELITIAN (Memberikan bekal 

teoritis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat 

melaksanakan penelitiandengan langkah-langkah yang benar). Jakarta. BUMI 

AKSARA. Hal 83 
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demikian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data kualitatif. Menurut Hadari Nawawi, analisis data 

kualitatif yaitu bentuk penelitian yang sifatnya mempunyai karakteristik 

bahwa data dinyatakan dalam keadaan yang benar adanya dan 

sebagaimana yang diteliti dilapangan.
7
 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014) dilakukan 

secara interaktif melalui proses data (reduction) tahap reduksi, (data 

display) penyajian data, dan (verification) penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu proses pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstakan dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan di lapangan, sehingga perlu adanya formulasi 

penyaringan data. Memilih hal-hal yang perlu dan pokok untuk 

memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan 

polanya. Pada tahap ini peneliti akan melakukan observasi lebih 

mendalam sehingga mendapatkan data lebih spesifik dan mengarah 

ke inti permasalahan sehingga mampu menggambarkan tentang 

obyek yang akan di teliti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan pengumpulan informasi yang 

akan memberikan kemungkinan adanya suatu penarikan 

kesimpulan dan mengambilan tindakan ataupun keputusan untuk 

menyimpulkan seluruh data yang telah disaji. Maka akan sedikit 

                                                           
7
 Hadari, Nawawi. 1993.Metode Penelitian Bidang Sosial.  Yogyakarta: Gajah Mada 

University Press. Hal 141-174 
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memudahkan untuk memahami data yang ada, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.   

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dan verifikasi dalam (Sugiyono, 

2014) menurut Miles and Humberman. Dengan demikian 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Dan hal tersebut 

merupakan langkah terakhir dari analisis data penelitian kualitatif. 

E. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data adalah untuk memastikan data yang telah disajikan 

benar sesuai dengan kejadian dilapangan dan kegiatan yang dilakukan agar 

hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Teknik 

keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data 

Uji Validitas Eksternal (Generalisasi), teknik ini dilaksanakan untuk 

memenuhi nilai penerapan dari data dan informasi yang dikumpulkan. 

Artinya, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan penerapan dari 

responden sebagai informan. Kriteria ini berfungsi melakukan Inquiry 

yakni proses untuk memperoleh dan mendapatkan informasi dengan 

melakukan observasi dan atau eksperimen untuk mencari jawaban atau 

memecahkan berfikir kritis dan logis. 

Menurut Sugiyono (2014), ada tujuh teknik dalam pelaksanaan 

penelitian tetapi hanya 2 yang dapat diterapkan: 
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1. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan 

kembali serta malakukan wawancara dengan narasumber yang pernah 

diwawancarai maupun yang belum atau pemilihan informan baru. 

Tujuan perpanjangan pengamatan ini dilakukan agar data yang dirasa 

belum terpenuhi bisa dapat terpenuhi. Namun terkadang melebihi 

waktu penelitian dikarenakan hal ini dilakukan peneliti untuk 

mengecek kembali ke lapangan data yang peneliti peroleh sudah benar 

atau tidak kepada subyek penelitian dan informan. Bila setelah dicek 

kembali ke lapangan data sudah benar, maka waktu perpanjangan 

kehadiran peneliti dapat diakhiri. Karena ada beberapa hal yang masih 

kurang, peneliti kembali lagi kepada keluarga untuk menanyakan yang 

di rasa masih kurang. 

2. Triangulasi 

Menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan triangulasi 

teknik, yang mana data diperoleh peneliti dengan melakukan 

wawancara kepada subyek penelitian setelah itu hasil wawancara 

peneliti cek dengan melakukan wawancara dengan informan yang 

terkait, setelah hasil wawancara antara subyek penelitian dan 

informan-informan yang terkait sudah tidak ada perbedaan lagi, 

kemudian data hasil wawancara peneliti cek kembali dengan 

melakukan observasi kepada masing-masing subyek penelitian 

maupun informan yang terkait yaitu keluarga atau orang tua dari pihak 

penyandang anak berkebutuhan khusus. 


