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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jaringan komunikasi dalam aktifitas belajar anak-anak Autis. Dijelaskan 

dalam Kriyanto (2006:314) dalam analisis jaringan komunikasi  memiliki 

tujuan untuk mengetahui bagaimana arus informasi tersampaikan yang 

mengalir di dalam individu-individu pada sebuah sistem seperti kelompok 

atau organisasi. Dengan menggunakan analisis jaringan komunikasi 

peneliti ingin mengetahui arus informasi seperti apa yang terbentuk pada 

aktivitas belajar anak-anak Autis di kelas klasikal. Kelebihan yang dimiliki 

analisis jaringan komunikasi adalah peneliti dapat mengetahui dimensi 

pengaruh komunikasi seperti akibat-akibat komunikasi antara anggota klik 

dalam kelompok.  

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melaksanakan 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif karena penelitian yang akan dilakukan 

bersifat dinamis atau berubah-ubah menyesuaikan keadaan yang 

terjadi di lapangan. Sebab dalam Ardial (2014:249) pendekatan 

kualitatif merupakan proses penelitian dan pemahaman berdasarkan 

pada metodelogi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah. 

Karena penelitian kualitatif bersifat sementara maka ada kemungkinan 

yang harus dihadapi peneliti, seperti keadaan yang mengharuskan 

peneliti memperluas atau mengembangkan penelitiannya ketika 

memasuki masa penelitian di lapang. Kemudian tipe penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan tujuan untuk 

mengetahui dan menemukan hasil data.  
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B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian kualitatif adalah penentuan fokus 

yang didasari pada penelitian terdahulu, pengalaman, referensi, dan 

atau saran dari orang yang dianggap ahli dalam bidangnya. 

Dibentuknya ruang lingkup penelitian agar memudahkan peneliti 

untuk melakukan penelitian di lapangan sebab adanya arahan yang 

terstruktur. Sehingga penelitian tidak melebar melebihi dari rangkaian 

penelitian yang sudah disusun dalam proposal. 

Oleh karena itu agar penelitian ini berjalan sesuai yang diharapkan 

dan sudah tersusun dalam proposal maka fokus penelitian yang 

digunakan adalah memahami dan mengetahui pola jaringan 

komunikasi yang terjadi dalam aktivitas kelompok belajar yang 

digunakan anak-anak Autis di SLB Autis Laboratorium Universitas 

Negeri Malang. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Lama proses melakukan penelitian dari awal pembuatan proposal 

hingga laporan dilaksanakan pada bulan Desember 2017 sampai bulan 

Desember 2018. Kemudian waktu penelitian ketika melakukan 

observasi dan wawancara dilaksanakan pada bulan September sampai 

bulan Oktober 2018 di SLB Autis Laboratorium Universitan Negeri 

Malang. Beralamat di Jalan Surabaya No.6, Sumbersari, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65115. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang yang dianggap mampu memberikan 

informasi langsung secara lengkap danatau merupakan orang yang 

terlibat langsung dalam permasalahan penelitian. Subjek dalam 

penelitian ini adalah anak-anak Autis yang bersekolah di SLB Autis 

Laboratorium Universitas Negeri Malang. 

Jenis teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian 

adalah non probabilitiy sampling. Dijelaskan dalam Sugiyono 
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(2017:218) teknik non probability merupakan teknik pengambilan 

sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan bagi anggota 

populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penjelasan tersebut 

mengartikan bahwa terdapat batasan yang digunakan peneliti untuk 

menentukan subjek penelitian. Dalam membatasi subjek, peneliti 

membuat karakteristik menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan 

dalam penelitian. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah kombinasi dari 

purposive sampling dan snowball sampling. Kombinasi teknik 

dilakukan karena dalam penelitian membutuhkan subjek dengan 

jumlah banyak. Namun juga memerlukan karakteristik untuk 

memperoleh subjek yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Langkah pertama dalam menentukan subjek adalah 

melakukan purposive sampling. Kemudian langkah kedua dilakukan 

snowball sampling ketika peneliti merasa subjek masih kurang untuk 

memenuhi kebutuhan hasil penelitian. 

Berikut kriteria subjek penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti : 

1. Anak Autis yang bersekolah di SLB Autis Lab UM 

2. Anak Autis mampu berkomunikasi secara verbal dan atau non 

verbal, karena setiap ada interaksi pasti ada komunikasi. 

3. Anak Autis jenjang SD dan SMP 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.  

1. Observasi  

Teknik observasi merupakan teknik utama atau data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini, untuk mengamati perilaku sosial 

yaitu kegiatan seperti interaksi yang dilakukan anak-anak Autis 

dalam aktivitas belajar di kelas klasikal SLB Autis Laboratorium 

Universitas Negeri Malang. Observasi yang dilakukan adalah 

observasi partisispan bersifat fungsional. Dimana dalam melakukan 
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observasi peneliti terjun langsung ke lapangan agar dapat 

berinteraksi secara akrab dan leluasa sehingga mendapatkan data 

yang lebih rinci dan detail. Bersifat fungsional karena peneliti 

bukanlah anggota dalam kelompok yang akan diteliti, hanya 

sebatas sebagai pengamat. Dijelaskan dalam Arikunto (2013:272) 

bahwa peneliti yang melakukan observasi bukan hanya sekedar 

mencatat, namun melakukan pertimbangan kemudian melakukan 

penelitian secara bertingkat. Oleh karena itu pertimbangan 

diartikan untuk memilah sebuah data yang terkumpul sehingga 

mudah untuk dikelompokkan dalam sekala bertingkat. Meskipun 

peneliti melakukan pertimbangan, namun tetap tidak adanya keikut 

sertaan perasaan dalam penelitian tersebut. 

2. Wawancara 

Kegiatan wawancara dilakukan peneliti kepada orang yang 

memiliki pemahaman dan pengetahuan pada anak-anak Autis, 

orang tersebut adalah Wakil Kepala Sekolah di SLB Autis 

Laboratorium Universitas Negeri Malang. Wawancara yang 

digunakan peneliti adalah wawancara tidak terstruktur yang mana 

pertanyaan disiapkan oleh peneliti hanya garis besarnya saja. 

Sehingga informasi didapatkan peneliti lebih mendalam. 

Dijelaskan dalam Ardial (2014:373) teknik wawancara digunakan 

untuk mengumpulkan data, ketika peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari subjek 

penelitian yang lebih mendalam. Data yang didapatkan dari teknik 

wawancara digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung 

data-data yang didapatkan dari pengumpulan data observasi. 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memberikan tambahan data 

yang di perlukan berupa file, arsip, dan dokumen. Sebab dalam 

Arikunto (2013:274) dokumentasi merupakan pencarian data yang 
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berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya. Dalam penelitian 

ini dokumen yang bisa disertakan adalah draft wawancara dan 

catatan hasil observasi yang dilakukan dengan anak Autis.  

F. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian analisis jaringan 

komunikasi adalah sosiogram. Dalam Suprapto (2009:87) metode 

sosiogram adalah metode yang diciptakan untuk meneliti keterkaitan 

antara anggota kelompok dalam suatu kelompok. Dengan 

sosiogramhubungan komunikasi yang terjadi setiap individu maupun 

kelompok yang saling berhubungan bisa membentuk sebuah pola-pola 

yang disebut dengan jaringan komunikasi. Peneliti mengamati kegiatan 

subjek untuk mengetahui bentuk pola komunikasi yang terbentuk. Hal 

tersebut dilakukan agar jaringan-jaringan komunikasi tidak terputus. 

Sehingga membentuk klik yang saling berhubungan. Setelah 

melakukan analisis sosigram pada pola jaringan dan klik, digunakan 

juga analisis aktor untuk menganalisis pelaku atau peranan yang 

muncul dalam aktivitas belajar pada kelas klasikal anak-anak Autis. 

G. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dilakukan untuk memperkuat kebenaran data 

dari penelitian, maka data tersebut harus sesuai dengan keadaan yang 

terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi dalam melakukan uji keabsahan data. Dijelaskan dalam 

Sugiyono (2017:241) triangulasi teknik mengartikan bahwa peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama. Mendapatkan data yang 

bisa di katakana falid atau benar memerlukan beberapa teknik 

pengumpulan data. Kemudian data yang sudah terkumpul diolah 

menjadi satu sehingga terbentuk satu kesatuan data yang bisa 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Sebab dalam Machmud 
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(2016:68) keabsahan data dimanfaatkan untuk mendapatkan tingkatan 

kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 

penelitian, mengungkapkan, dan memperjelas data dengan fakta-fakta 

aktual di lapangan. Penelitian yang dapat dipercaya kebenarannya 

memiliki tolak ukur yang tepat.  

Dijelaskan dalam tulisannya Mudji Rahardjo (2010) Norman K. 

Denkiz Denzin membagi triangulasi menjadi empat hal yaitu: 

triangulasi metode, trianguasi antar-peneliti, triangulasi sumber data, 

dan triangulasi teori. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber data. Peneliti membandingkan data dari hasil observasi, 

wawancara, dan dokumentasi yang didapat. Dengan membandingkan 

hasil data wawancara, data observasi, dan data dokumentasi, 

diharapkan hasil penelitian bisa dipertanggung jawabkan 

kebenarannya. 


