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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan Penelitian yang digunakan oleh penelitian adalah metode 

penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2007:1) Metode Penelitian Kulitatif 

adalah metode penelitian yang digunkan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan 

data dilakukan secara trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan 

hasil penelitian kulaitatif lebih menekankan makna  dari pada generalisasi. Metode 

ini sering disebut dengan metode penelitian naturalistic karena penelitian 

dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting). 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian diskriptif. Penelitian 

diskriptif merupakan gambaran atau melukiskan (deskripsi) sejumlah variable 

yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti, tanpa mempersoalkan 

hubungan antar variable jalin menjalinya antar variable atau sebagai upaya 

eksplorsi dan klarifikasi mengenai sesuatau fenomena atau kenyataan sosial. 

(karenanya sering pula disebut dengan penelitian eksplorasi) (Sanapiah, 2001:18). 

Sedangakan menurut Whitney 1960 (dalam Nazir, 2014:43), metode 

deskripsi adalah pencaharian fakta dengan interprestasi yang tepat.Penelitian 

deskriptif mempelajari masalah masalah dalam masyarakat serta tata cara yang 

berlaku pada masyarakat dan situasi situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, 
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kegiatan kegiatan sikap sikap pandangan pandangan serta proses proses yang 

sedang berlangsung dan pengaruh pengaruh darai suatu fonomena. 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di UPT. Rehabilitasi Bina Netra Malang yang 

menangani dan merehabilitasi Tuna Netra yang berada di kota malang dan satu 

satunya tempat rehabilitasi tuna netra yang berada di Jawa Timur. 

Alasan peneliti melakukan penelitian di UPT. Rehabilitasi Bina Netra 

karena melihat adanya penyandang tuna netra yang harus di berikan motivasi dan 

dukungan agar bisa berkembang selayaknya orang yang normal. Untuk itu peran 

lembaga dan peran keluarga sangat penting dalam ikut memberikan dukungan dan 

motivasi bagi disabilitas agar dapat membantu dalam proses berkembangnya. 

C. Subyek dan Informan Penelitian 

Istilah subyek penilian melakukan pada orang atau individu atau kelompok 

yang dijadikan unit atau satuan yang diteliti Sanapiah (2001:109). Satuan tertentu 

yang di perhitungkan sebagai subyek penelitaian yang di pelajari disebut unit 

analisi, atau unit elementer, atau elemen penelitian. Folzt mengatakan ”siapa atau 

apa yang di pelajari dinamakan unit of analysis”. Unit analisi merupakan unit atau 

elemen yang dianalisi atau dipelajari yang dirinya ingin diketahui satu atau 

sejumlah hal. Subyek penelitian atau unit analisis yang paling umum di pelajari 

dalam penelitian sosial adalah individu, keluarga, kelompok, organisasai, struktur 

sosial formal dan struktur sosial informal, (Silalahi, 2009:250). 

Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, maka akan digunakan 

teknik pengambilan sampel  Purposive Random Sampling Menurut M.Burhan 
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(dalam Sugiyono, 2007:21) menjelaskan bahwa Purposive adalah strategi 

penentuan subyek dengan menentukan peserta yang menjadi informan sesuai 

dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Ukuran 

sampel purposive seringkali ditentukan atas dasar kejenuhan data. 

 Berdasarkan penjelasan tersebut di atas ada beberapa kreteria 

penentuan subyek dalam penelitian ini adalah : 

1. Disabilitas Netra yang memiliki riwayat netra tidak dari lahir 

2. Disabilitas Netra yang berada di UPT lebih kurang Selama dua 

tahun 

3. Disabilitas netra yang tinggal di daerah Kota Malang 

4. Disabilitas netra yang kurang memiliki sikap percaya diri 

5. Disabilitas Netra yang tidak cukup mampu berkomunikasi dengan 

baik 

               Berdasarkan kreteria tersebut diatas terdapat sekitar 15 orang disabilitas 

netra yang memenuhi kreteria yang telah di jelaskan dalam uraian di atas. Karena 

keterbatasan waktu dan biaya peneliti mengambil sempel sebanyak 5 orang dengan 

cara Random. Artinya peneliti mengambil 5 orang subyek secara acak dari 15 orang 

yang memenuhi kreteria yang sudah di purposivkan. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang di perlukan. Selalu ada hubungan antara metode 
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mengumpulkan data dengan masalah penelitian yang ingin di pecahakan. Masalah 

memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data, (Nazir,2014:153). 

Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses pengumpulan data. Dalam 

proses tersebut akan digunkan satu atau beberpa metode. Jenis metode yang di 

pilih dan digunakan dalam pengumpulan data, tentu harus sesuai dengan sifat dan 

kerakteristik penelitian yang dilakukan  (Zuriah, 2009:171). 

Metode pengumpulan data yang dapat digunakan dalam penelitian ini 

adalah: Teknik observasi, Wawancara, dan Dokumentasi, sebagai berikut: 

1. Observasi 

Menurut Nasution, (dalam Sugiyono 2012:226) menyatakan bahwa, 

observasi adalah dasar semua ilmu. Observasi merupakan salah satu teknik atau 

instrument pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian. Observasi 

adalah sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik 

dari pada teknik pengumpulan data yang lain (yaitu tidak harus selalu 

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 

http://www.konsistensi.com/2013/04/metode-pengumpulan-data-penelitian.html
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observasi non partisipan, di karenakan peneliti tidak mengikuti kegiatan-

kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan.  

Lebih jelasnya lagi Sugiyono Membagi suatu elemen kualitatif meliputi 

tiga elemen utama, yaitu : 

a. Observasi lokasi dan fisik tempat suatu lokasi itu berlangsung. Sehingga 

pada penelitian ini, peneliti menentukan tempat yang akan dijadikan 

observasi pada penelitian Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Efikasi Diri 

Tuna Netra Guna  Mengembalikan Keberfungsian Sosialnya di Rehabilitasi 

Sosial Bina Netra. 

b. Observasi Sumber Daya Manusia yang menduduki status atau posisi 

tertentu, yang memiliki kompetensi terhadap judul penelitian Dukungan 

Sosial Keluarga Terhadap Efikasi Diri Tuna Netra di Rehabilitasi Bina Netra 

Malang. 

c. Kegitan atau aktifitas para pelaku pada lokasi atau tempat berlangsungnya 

situasi sosial.Disini peneliti melihat model aktifitas, tingkah laku, peristiwa 

yang terjadi, saat penelitian Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Efikasi 

Diri Tuna Netra Guna Mengembalikan Keberfungsian Sosialnya. 

Alasan peneliti menggunakan teknik observasi ialah untuk mengidentifikasi 

tentang dukungan social keluarga terhadap efikasi diri tuna netra guna 

mengembalikan keberfungsian sosialnya di Rehabilitasi Sosial Bina netra 

Malang. Observasi ini peneliti gunakan dengan pengamatan langsung,dalam 

arti peneliti ikut terjun langsung ke lokasi penelitian guna mencari tahu 

bentuk dukungan social kelurga terhadap efikasi diri tuna netra guna 
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mengembalikan keberfungsian sosialnya di Rehabilitasi Sosial BIna Netra 

Malang. 

2. Wawancara (Interview) 

Menurut musta’in mashud dalam (Bagong (2010:69), menyatakan 

bahwa teknik wawancara merupakan salah satu cara pengumpulan data dalam 

suatu penelitian. Karena menyangkut data, maka wawancara merupakan salah 

satu elemen penting dalam proses penelitian. Wawancara (interview) dapat 

diartikan sebagai cara yang di pergunakan untuk mendapatkan informasi (data) 

dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (face to 

face). 

Beberapa jenis Wawancara Menurut Sugiyono ( 2014: 73 ) yaitu : 

a. Wawancara Tidak Terstruktur 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawncara yang telahtersusun secra 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Alasan Peneliti Menggunakan teknik wawancara ini ialah untuk 

menganalisis data mengenai Dukungan Sosial Keluarga Terhadap Efikasi 

Diri Tuna Netra Guna Mengembalikan Keberfungsian Sosialnya Di 

Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang.Wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dari pedoman wawancara yang 

bersifat terbuka yang telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti,namun 

pertanyaan tersebut dapat berkembang seiring dengan jawaban yang 

diberikan oleh informan. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatatan peristiwa yang berbentuk tuisan, 

gambar atau karya karya monumental dari seseorang, Studi dokumentasi 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Teknik dokumentasi merupakan perlengkapan 

pengumpulan data sebelumnya baik dari observasi maupun wawancara. 

Teknik dokumentasi dapat dilakukan dengan pengambilan foto kegiatan 

yang berkaitan dengan subyek penelitian, misalnya pengumpulan dokumen di 

lokasi dengan cara melihat dan mencatat data. 

E. Analisa Data 

Dalam suatu penelitian di perlukan analisis data yang berguna untuk 

memberikan jawaban terhadap permasalahan yang di teliti. Analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan metode kuliatatif, yaitu bertolak dengan asumsi 

tentang realita atau fenomena sosial yang bersifat unik dan komplek. Dalam 

penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Hubermen. 

Miles dan Hubermen menjelaskan model interaktif melalui tiga tahapan 

yaitu: 
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(1) Reduksi Data (2) Penyajian Data (3) Pengambilan Keputusan/Verifikasi. 

Bagan 1.2 Model interaktif menurut Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

                        Sumber.Idrus,2009 

Dalam model interaktif hal pertama yang dilakukan dalam analisis data 

ialah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik observasi, teknik angket/kuesioner, teknik wawancara dan teknik 

dokumentasi yang terlebih dahulu dilakukan oleh penelitu. Ini bertujuan untuk 

mendapatkan data yang valid sahingga mempermudah dalam manganalisis data. 

Setelah pengumpulan data selsesai tahap selanjutnya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilih hal hal pokok yang sesuai dengan focus 

penelitian. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadi tahap reduksi 

(membuat ringkasan, menelusuri tema, dan menulis memo). Reduksi data 

merupakan sautu, bentuk, analisis yang menggolongkan, mengarahkan, 

Pengumpulan  Data 

Reduksi Data 

Penyajian Data 

Penarikan 

Kesimpulan 

/Verifikasi 
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membuang yang tidak perlu dan mengorganisasaikan data data yang telah di 

reduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamtan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu waktu di perlukan. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang terssusun yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Melalui penyajian data, kita melihat dan akan dapat memahami apa yang 

sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah 

mengambil tindakan atas pemahaman data. Penyajian data merupakan analisis 

dalam bentuk matriks, network, cart, atau grafis. Semuanya dirancang guna 

menghubungkan informasi yang tersususun dalam bentuk yang padu dan 

mudah diraih. 

3. Penariakan kesimpulan atau verifikasi 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau 

verifikasi data. Untuk itu diusahakan mencari arti benda benda, pola, model, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proposisi. 

Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

F. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan standar kebenaran suatu data hasil penelitian. 

Lebih menekankan pada data/informasi dari pada sikap atau jumlah orang. 

Trianggulasi adalah cara yang paling umum digunakan dalam penjaminan validitas 
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data dalam penelitian kualitataif. Trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data dengan memenfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 

Sugiyono (2007:267) validasi merupakan” derajat ketetapan antara data yang 

terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti”. 

Dalam uji kredibilitas, peneliti melakukan beberapa teknik pengujian demi 

terjaminya keakuratan data, maka peneliti akan melakukan keabsahan data. Data 

yang salah akan menghasilkan penarikan kesimpulan yang salah,demikian pula 

sebaliknya data yang sah akan menghasilkan penarikan kesimpulan hasil 

penelitian yang benar. 

Menurut Sugiyono (2007:112) ada enam cara untuk menguji keabsahan 

data pada penelitian kualitatif perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, 

trianggulasi, analisa kasus negatif, menggunakan bahan referensi, mengadakan 

member check. Akan tetapi peneliti hanya menggunkan 3 cara dalam membantu 

menguji kebenaran data dalam penelitian ini, Yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan, artinya peneliti harus kembali ke lokasi penelitian 

untuk melakukan pengamtan kembali serta melaksanakan wawancara terhadap 

subyek maupun informan. Cara ini dilakukan demi mendapatkan data yang 

akurat sesuai dengan masalah yang diteliti, sehingga tidak muncul data yang 

salah atau tidak relevan dengan masalah yang diteliti. 

2. Peningkatan Ketekunan artinya peneliti harus lebih cermat dalam menguji 

kebenaran data melalui dokumentasi, sehingga data tersebut bisa 
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berkesinambungan dengan masalah yang di teliti. Dengan cara ini peneliti akan 

menemukan kepastian dan urutan peristiwa secara sistematis. 

3. Trianggulasi, disini peneliti menggunakan cara trianggulasi sumber dalam 

pengujian kredibilitas data, artinya pengujian untuk menguji kredibilitas data, 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah di peroleh melalui beberapa 

sumber. Sumber data tersebut berupa wawancara yang peneliti lakukan bersama 

subyek dan informan serta hasil observasi dan dokumentasi yang telah peneliti 

dapatkan terkait masalah yang diteliti. Dalam hal ini peneliti menggunakan 

terknik trianggulasi guna mengecek kebenaran dan keabsahan dalam proses 

penelitiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


