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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti status berkelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem 

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.1 

Metode penelitian kualitatif menurut Creswell (2012:4), merupakan 

metode-metode utuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh 

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-

upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-

prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, 

menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema umum dan 

menafsirkan makna data.. 

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti yaitu jenis penelitian 

deskriptif kualitatif karena dapat digunakan meneliti suatu objek, suatu 

peristiwa maupun kejadian dimasa sekarang. Penelitian deskriptif 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu2. 

Objek yang akan dijadikan sasaran penelitian oleh peneliti kali ini yaitu SLB 

Autism River Kids Kota Malang.  

22 Nazir,Muhammad. 2014 “Metode Penelitian” Bogor: Ghalia Indonesia. Hal : 43 
23 Loc.cit Hal: 43 
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B. LOKASI PENELITIAN 

Lokasi penelitian adalah tempat atau letak dimana penelitian akan 

dilakukan untuk memperoleh informasi dan sumber data yang berkaitan 

dengan penelitian serta kebutuhan data yang dibutuhkan oleh peneliti. 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu berada di Sekolah Luar Biasa 

Autisme River Kids yang terletak di Kota Malang. Sekolah ini beralamatkan 

di Perumahan Uniga Joyogrand Atas no.41 Malang, di kota Malang sendiri 

banyak lembaga yang menaungi terapi anak berkebutuhan khusus akan tetapi 

peniliti lebih memilih SLB Autism River Kids Kota Malang dengan alasan 

SLB Autism River Kids memiliki pembelajaran bagi anak berkebutuhan 

khusus dari segi akademik maupun non akademik serta kedekatan emosional  

peniliti terhadap anak didik dan peniliti  sudah akrab dengan pihak terkait 

yang berada di sekolah. Hal ini dapat membantu dalam proses penelitian 

nantinya. Dari sinilah  peneliti lebih tertarik untuk melakukan penelitian di 

sekolah  tersebut. 

 

C. SUBJEK PENELITIAN 

Penetuan subjek penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu 

Pengambilan subjek penelitian menggunakan purposive yaitu dilakukan 

dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan atas strata, random atau 

daerah tetapi didasarkan atas tujuan tertentu. Teknik purposive diambil 

karena dirasa sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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Penentuan subjek berdasarkan yang mengetahui tentang informasi 

yang dibutuhkan peneliti dan dapat mewakili dari sumber-sumber yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Adapun kriteria subjek sebagai berikut :  

a. Mengetahui bagaimana sejarah dan latar belakang di dirikannya SLB 

Autism River Kids Kota Malang. 

b. Minimal 3 tahun bekerja, dikarenakan lebih tahu bagimana cara 

pemberian dukungan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus di SLB 

Autism River Kids Kota Malang, mulai awal berdiri hingga sekarang. 

c. Mengetahui tentang informasi mengenai dukungan sosial yang 

dibutuhkan oleh peneliti. 

d. Memahami dukungan sosial bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) yang 

berfokus pada anak lamban belajar atau slow learner. 

e. Orangua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (slow learner) di SLB 

Autism River Kids Kota Malang.  

Penelitian kali ini, yang menjadi objek penelitian adalah pihak yang 

terlibat dalam lembaga SLB Autism River Kids Kota Malang, seperti Kepala 

Sekolah, Staff, Guru, dan Orang Tua Siswa.  

 Tabel 3.1 

 Subjek Penelitian Lembaga Dalam Memberikan Dukungan 

 Terhadap Anak Lamban Belajar (Slow Learner) 

 

No Nama Keterangan 

1 Subjek I 

Ibu Sri Retno 

Ibu Sri Retno adalah Kepala Sekolah di 

SLB Autism River Kids Kota Malang 

dan sekaligus salah satu pendiri SLB 

Autism River Kids Kota Malang. Beliau 

pernah mengikuti pelatihan tentang 

anak autis dan berkebutuhan khusus di 

Australia sampai ahirnya beliau dan 

kawan-kawan medirikan sekolah 

sekaligus tempat terapi bagi anak 
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penyandang autis dan anak 

berkebutuhan khusus lainnya di Kota 

Malang.  

2 Subjek II 

Bu Da’im  

Ibu Da’im bergabung dengan River 

Kids sudah hampir 14 tahun, sewaktu 

River Kids masih membuka layanan 

terapi saja. Ibu Da’im menjabat sebagai 

guru SMA-LB di River Kids.  

3 Subjek III 

Bu Diana 

Ibu Diana bergabung dengan River Kids 

sudah hampir 14 tahun, sama seperti Ibu 

Da’im. Ibu Diana sebelumnya menjadi 

guru di TK-LB lalu dipindah di SD-LB 

dan terakhir di SMA-LB River Kids 

hingga sekarang  

4 Subjek IV  

Bu Laila  

Bu Laila adalah guru di SD-LB Autism 

River Kids. Beliau mulai mengajar di 

River Kids sejak tahun 2007. Bu Laila 

berfokus dalam mata pelajaran tematik.  

 

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris 

melalui subjek penelitian dengan menggunakan metode3. Metode yang 

digunakan oleh penelliti adalah teknik observasi, wawancara, dokumentasi. 

Metode yang digunakan meliputi : 

1. Observasi 

Observasi adalah cara pengambilan data dengan menggunakan 

mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut4. 

Hal ini dapat mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian. 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan mengamati 

langsung keadaan dukungan sosial yang diberikan lembaga kepada anak 

penyandang autis di SLB River Kids Kota Malang. 

2. Wawancara  

                                                             
24 Silalahi,Uber.2009 “Metode Penelitian Sosial”. Bandung: PT.Refika Aditama hal: 280 
25 Nazir,Moch .op.cit hal: 154 
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Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si 

penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau narasumber dengan 

menggunakan alat yang dinamakan Interview guide (panduan 

wawancara)5. Wawancara dapat dilakukan dengan metode wawancara 

terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Dalam wawancara 

terstruktur peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian berupa 

pertanyaan-pertanyaan yang tertulis dan jawabannya pun sudah tersedia 

tinggal bagaimana responden menjawabnya. Sedangkan wawancara tak 

berstruktur wawancara bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis.6 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara 

tak berstruktur karena wawancara ini bersifat bebas dan yang digunakan 

adalah garis-garis permasalahan yang akan ditanyakan. Berikut teknik 

wawancara yang digunakan oleh peniliti untuk mewawancarai 

responden:  

a. Mengajukan beberapa pertanyaan kepada Kepala sekolah, Pendiri 

sekolah, Guru sekolah, dan beberapa orangtua murid penyandang 

autisme di SLB Autism River Kids Kota Malang 

b. Merekam pembicaraan dengan alat bantu perekam berupa HP dan 

mencatat hasil wawancara 

c. Membuat transkip dari hasil wawancara, dan 

                                                             
26 Ibid , hal :170 
27 Sugiyono. 2016. ““Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D”. Bandung: Alfabeta. Hal 
138-140 
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d. Menuliskan kesimpulan dari hasil wawancara 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dan bahan-bahan 

berupa dokumen. Dokumentasi memiliki tukuan untuk melengkapi data 

observasi dan wawancara. Berikut adalah langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mengumpulkan data dokumen. 

a. Memfoto keadaan sewaktu proses mengajar berlangsung di SLB 

Autism River Kids Kota Malang 

b. Membaca dan memberikan uraian kesimpulan mengenai hasil 

wawancara terhadap responden. 

 

E. TEKNIK ANALISA DATA  

Analisa data dalam penelitian ini dilakukan secara induktif (dari data 

ke teori) yaitu dari hasil penelitian lapang, proses trenskip hasil 

wawancara,pengamatan dan dokumentasi yang telah terkumpul kemudian di 

hubungkan dengan teori yang digunakan untuk menarik kesimpulan tersebut. 

Tujuan analisa data adalah upaya untuk mengungkap makna dari data 

penelitian dengan cara mengumpulkan data sesuai dengan klasifikasi 

tertentu.7  

Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang 

merupakan suatu proses penggambaran bagaimana proses yang dilakukan 

oleh  lembaga SLB Autism River Kids Kota Malang untuk memberikan 

                                                             
28 http://dapurilmiah.co.id/2014/06/analisis-data-kualitatif.html diakses pada tanggal 5 desember 

2017 pukul 9.41  

http://dapurilmiah.co.id/2014/06/analisis-data-kualitatif.html
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dukungan sosial kepada murid penyandang autisme. Adapun langkah-langkah 

dalam analisa penelitian ini menurut Miles and Huberman (1984), yaitu8 :  

1. Reduksi data  

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan 

data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Penyajian Data  

Dalam penelitian jenis kualitatif, sajian data dapat dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel dan sejenisnya. Melalui 

penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun pola 

hubungan, sehingga akan semakin mudah untuk menarik kesimpulan dan 

semakin mudah untuk dipahami 

3. Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan dapat diartikan dari hasil analisis yang 

dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Penarikan kesimpulan 

bagian dari tahap akhir dalam pengolahan data.Temuan untuk penarikan 

kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti 

menjadi jelas.  

 

 

                                                             
29 Sugiyono. op.cit . hal:247-252 
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F. TEKNIK KEABSAHAN DATA 

Teknik keabsahan data memiliki tujuan agar peneliti bertanggung 

jawab dalam segala sisi. Teknik keabsahan data ada beberapa macam yang 

meliputi9 : 

1. Uji Kredibilitas  

Teknik uji kredibilitas terhadap data hasil penelitian kualitatif 

antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan, ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diksusi dengan teman sejawat, analisis 

kasus negatif, dan membercheck.. 

2. Pengujian Transferability  

Teknik uji transferbility dalam penelitian kualitatif adalah 

menerapkan hasil penelitian, maka peneliti dalam membuat laporannya 

harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sitematis, dan dapat 

dipercaya.. 

3. Pengujian Depenability  

Teknik uji depenability dalam penelitian kualitatif, dilakukan 

dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.  

4. Pengujian Konfirmability  

Teknik uji konfirmability dalam penelitian kualitatif mirip dengan 

uji depenability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara 

bersamaan. Teknik yang digunakan dalam keabsahan data ini 

menggunakan uji validitas internal (Creadibility). Untuk hasil penelitian 

yang kredibel, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi atau 

                                                             
30 Sugiyono,Ibid, hal: 273-277 
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sumber, yaitu menggali kebenaran informasi atau data yang didapat 

melalui sumber-sumber yang berbeda10. 

Peneliti memilih menggunakan teknik triangulasi untuk 

menganalisis dan mengungkap masalah-masalah yang dijadikan objek 

penelitian.. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu..   

 

                                                             
31 Sugiyono , Ibid, hal: 273 


