
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

1.1. Pendekatan Penelitian  . 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Mengutip Guba dan Lincoln yang dikutip Creswel (1994: 5), pendekatan 

kualitatif sesuai digunakan pada penelitian yang memandang bahwa realitas itu 

subjektif. Dalam hal ini realitas digali menurut pengalaman, perasaan, dan pikiran 

subjektif para anggota Autism Parent Support Group.  

Lincoln dan Guba dalam Naturalistic Inquiry (1985: 70-91) menjelaskan 

secara ontologis penelitian kualitatif ditandai oleh fakta bahwa partisipan (subjek) 

mengkonstruk/membangun realitas yang dia lihat. Penelitian kualitatif memberi 

gagasan bahwa masing-masing orang dilibatkan dalam penelitian sebagai partisipan 

atau subyek yang bersama-sama mengkonstruk realitas. Kedua, secara 

epitemologis, penelitian kualitatif didasarkan pada nilai dan  judgment nilai, bukan 

fakta.  

Mengangkat peneliti sebagai “research instrument” dari sebuah penelitian, 

dan menugaskan peneliti untuk meloloskan data dengan secara intens 

mengidentikasi “tema-tema” yang “muncul” dari data. Menentukan tema-tema 

yang valid dari data dengan triangulasi tema-tema dengan tema-tema yang sudah 

dimunculkan oleh instrumen peneliti (researcher-instruments) yang lain dan 

triangulasi dengan interpretatif data dengan format-format data yang relevan 

dengan penelitian.    



Pertama-tama peneliti bergabung dalam komunitas Parent Support Group, 

yakni  Online Autism Parent Support Group LRD Member dan LRD Teenager & 

Adult dan Sahabat Autisma Malang. Sejak tahun 2013 peneliti melibatkan diri 

sebagai anggota PSG-PSG tersebut, terlibat secara aktif dalam pembicaraan-

pembicaraan dengan anggota group. Bersama anggota komunitas, peneliti  

melibatkan diri dalam Pendidikan kepada Publik tentang autisma, dan juga 

menyelenggarakan even-even dalam gerakan Bulan Peduli Autisma se Dunia. 

Melalui keterlibatan tersebut, peneliti menemukan fenoimena-fenomena yang 

dihadapi oleh orang tua anak-anak autis. Baik melalui pembicaraan di grup, dan 

juga pembicaraan secara personal seperti curahan hati (curhat). Pada tahun 2016 

peneliti juga berkesempatan mengundang para orang tua anak autis dan guru 

pendidikan khusus (sebanyak 20 orang)  dalam sebuah pelatihan menulis 

pengalaman yang peneliti inisiasi. Tulisan-tulisan mereka juga memperkuat 

fenomena yang berkaitan dengan kekecewaan terhadap lingkungan sosial yang 

kurang ramah atau kurang mendukung keberadaan anak autis. 

  

1.2.  Metode Penelitian 

Metode yang dipilih untuk penelitian ini adalah Fenomenologi. Menurut 

Hursserl beberapa pengertian fenomenologi diantaranya yaitu: (a) pengalaman 

subjektif atau fenomenologikal, (b) suatu studi tentang kesadaran dari perspektif 

pokok dari seseorang. Penelitian fenomenologi merupakan pandangan berfikir yang 

menekankan pada pengalaman pengalaman manusia dan bagaimana manusia 

menginterpretasikan pengalamannya?  Menurut Husserl (Creswell, 1998: 52). 

peneliti fenomenologis berusaha mencari tentang,  



“The essential, invariant structure (or essence) or the central 

underlying meaning of the experience and emphasize the intentionality of 

consciousness where experience contain both the outward appearance and 

inward consciousness based on memory, image, and meaning”. 
 

Setiap hal yang penting terutama dari fenomena yang given dilakukan 

pengujian dengan deskriptif dan reflektif. Tahap pertama adalah deskripsi dari 

pengalaman yang fenomenologis. Kemudian yang nyata dilakukan dalam pengujian 

adalah untuk mendapatkan pengalaman dengan lebih general. Pengujian dilakukan 

dengan mencoba dan menetapkan apakah inti dari pengalaman subyektif dan 

apakah essensi atau ide dari obyek (Smith, etc., 2009: 14). Lebih lanjut, 

fenomenologi juga mengadakan refleksi mengenai pengalaman langsung atau 

refleksi terhadap fenomena, sehingga melalui refleksi akan mendapatkan 

pengertian yang benar dan sedalam-dalamnya.  

Sementara   menurut Heidegger seperti dikutip oleh Smith, etc., (2009L 17)  

pandangan lain dalam konsep fenomenologi adalah mengenai person (orang) yang 

selalu tidak dapat dihapuskan dari dalam konteks dunianya (person-in-context) dan 

intersubyektifitas. Jika realitas subjektif, maka Intersubyektifitas berhubungan 

dengan peranan berbagi (shared), tumpang tindih (over-lapping) dan hubungan 

alamiah dari  tindakan di dalam alam semesta. Intersubyektifitas adalah konsep 

untuk menjelaskan hubungan dan perkiraan pada kemampuan mengkomunikasikan 

dengan orang lain dan membuat rasa (make sense) pada yang lain.  

Pengamatan dan pelibatan peneliti dalam  Online Autism Parent Support 

Group LRD Member dan LRD Teenager & Adult, serta Sahabat Autisma Malang 

sejak 2013, peneliti menemukan pengalaman “negatif” dan pengalaman “positif” 

para subjek  yang  hidup bersama anak autis dalam berinteraksi dengan  anggota 



keluarga, para profesional, anggota komunitas setempat, sistem sekolah,  dan juga 

dunia sosial di area-area publik. Berdasarkan hal tersebut peneliti  akan merekam 

rekonstruksi subjek atas pengalaman-pengalaman negatifnya dan pengalaman 

subjek  dalam menghadapi kekecewaan atas penerimaan keluarga, pihak sekolah, 

pihak professional, dan lingkungan sosial yang lebih umum. Lalu melalui dialog-

dialog emansipatoris, peneliti akan memahami nilai-nilai yang dibangun oleh para 

subjek melalui tindakan komunikatif mereka dalam menghadapi klaim keluarga, 

klaim sistem sekolah, kaum profesional, komunitas setempat, dan masyarakat 

kebanyakan yang didefinisikan subjek sebagai klaim yang tidak mendukung 

keberadaan anak autisma. 

 

3.2.  Subjek Penelitian 

 Subjek penelitian ini adalah ibu  dari anak penyandang autisma yang telah 

berusia sekolah (minimal 7 tahun), ditentukan melalui teknik purposive sampling 

dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Sedang menjadi anggota salah satu atau beberapa Autism Parent Support 

Group, seperti LRD Member dan atau LRD Teenager & Adult, Sahabat 

Autisma Malang, PSG Yayasan Autis Indonesia, Dr. Rudy and Kid ABA, 

sampai dengan akhir tahun 2016. 

2. Pernah melakukan tindakan komunikatif untuk salah satu atau beberapa 

pengalaman kasus dengan: 

a. Anggota keluarga batih maupun keluarga besar 

b. Pihak sekolah dalam setiap fase sekolah 

c. Klaim professional (guru, therapist, psikolog, psikiater, dokter)  



d. Masyarakat pada umumnya. 

 

3.3. Lokasi Penelitian 

  Penelitian dilakukan di daerah tempat domisili anggota grup yang tinggal 

di Malang Raya  dengan alasan sebagai berikut: 

1. Malang Raya yang meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu 

merupakan daerah besar nomor dua setelah Surabaya di Jawa Timur. 

2. Penduduk Malang Raya tumbuh secara dinamis sebagai implikasi sebagai 

daerah pariwisata, pendidikan, dan industri. 

3. Perhatian pemerintah dan  masyarakat terhadap keberadaan anak-anak 

berkebutuhan khusus terwujud melalui pencanangan Kota Malang sebagai 

Kota Inklusif, Kota Malang sebagai Kota Ramah Anak.  

4. Munculnya Lembaga-lembaga Pusat Pendidikan dan Intervensi Anak Autis. 

Berikut beberapa contoh yang bisa disebutkan:  

a. Sekolah Umum: SDN Sumbersari 3 Kota Malang, SDN Dinoyo 2 Kota 

Malang, SD Laboratorium Kota Malang, SD Muhammadiyah 4 Kota Batu, 

SDN Ngaglik 1 Kota Batu, SDUnggulan Permata Jingga Kota Malang, 

SMPN 18 Kota Malang, SMKN 4 Kota Malang, SMAN 9 Kota Malang, 

SMAN 2 Kota Batu, dsb. 

b. Sekolah Khusus: SLB Bakti Luhur Kota Malang, SLBN 1 Kota Malang, 

SLBN Terpadu Tlogowaru Kota Malang, SLB River Kids Kota Malang, 

Sekolah Alam Aviesenna Kota Malang, SLB Eka Mandiri Kota Batu, dsb. 

c. Pusat Terapi Autisme: RSI Unisma Kota Malang, Cita Ananda Kota 

Malang, Harapan Bunda PBI, Gracio Kota Malang, APlus Kota Malang , 



APlus Kota Batu, Aviesenna Kota Malang, River Kids Kota Malang, 

Latansa Pusat Terapi Autis Kabupaten Malang, dsb.  

5. Keberadaan pakar-pakar yang relevan dengan penanganan anak-anak autis 

(psikolog, psikiater, dokter tumbuh kembang anak, therapist, guru LB). 

6. Terbentuknya Parent Suppot Group. Seperti Sahabat Autisma, Gracio 

Parenting, Smart Parenting, Parent Support Group (PSG) Yayasan Autis 

Indonesia Cabang Malang, HOPPA (Himpunan Orang Tua Peduli Autis), 

Forum Komunikasi Keluarga Anak Berkebutuhan Khusus (FKABK). 

7. Keaktifan orang tua dengan anak berkebutuhan khusus yang tampil di area 

publik. Baik secara online maupun offline. Baik secara mandiri maupun 

berkelompok. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas tindakan 

komunikatif subjek baik di rumah, di tempat praktek dokter/psikiater/psikolog, 

juga di sekolah. dan juga di tempat-tempat publik dimana subjek 

mengupayakan hidup bermasyarakat bagi anak mereka.  Sedangkan yang 

menjadi fokus observasi adalah data tentang kompetensi komunikasi, batasan-

batasan norma yang dipraktekkan dalam tindakan komunikatif. 

2. Wawancara mendalam akan dilakukan kepada subjek dengan wawancara 

langsung, maupun digital. Peneliti sering bertemu dengan subjek sehingga 

subjek benar-benar menerima kehadiran peneliti sebagai sahabat, dimana 

mereka menaruh kepercayaan kepada peneliti untuk bercerita. Keadaan peneliti 



yang juga merupakan orang tua dengan anak penyandang autis mempermudah 

pendekatan kepada para subjek.   

3. Dokumentasi adalah mengambil data dari dokumen-dokumen masa lalu. 

Misalnya status atau pernyataan para subjek di akun sosial media mereka, buku 

harian atau diary blog, tulisan subjek di media sosial, dsb. Semua subjek 

memiliki akun sosial media, khsusunya di facebook. Tiga diantara subjek 

malah terbilang sangat aktif mengunggah status yang berkaitan dengan anak 

penyandang autis mereka. Selain memiliki akun facebook, dua subjek juga 

memiliki micro blog yang dimanfaatkan sebagai harian dan media beropini 

tentang kehidupan orang autis.  Data hasil dokumentasi merupakan 

rekonstruksi pengalaman, pikiran, perasaan, dan pendapat subjek tentang 

penanganan anak penyandang autis. 

Berikut gambaran bagaimana peneliti mendapatkan data dari para Subjek. 

Peneliti sebelumnya bergabung dengan Autism Parrent Support Group, 

yakni Sahabat Autisma Malang (SAMA) pada tahun 2013. Disamping itu peneliti 

juga bergabung dalam Online Autism Parent Support Group LRD dan LRD 

Tennager and Adult pada tahun yang sama. Melalui media Parent Support Group 

itulah peneliti mengenal banyak orang tua dan pemerhati autism. Terutama di 

Malang Raya. Beberapa kali melalui komunitas tersebut diselenggarakan 

pertemuan dimana kami saling berbagi pengalaman. Bahkan pada tahun 2013 

peneliti didapuk menjadi Ketua Panitia Peringatan Hari Peduli Autis se Dunia yang 

diselenggarakan setiap bulan April atas nama Sahabat Autisma. Event pertama 

SAMA tersebut meliputi pameran karya anak autis selama seminggu di 

Perpustakaan Kota Malang, yang dilanjutkan dengan Jalan Sehat di area Care Free 



Day Kota Malang di Jl. Ijen dan Pentas Seni Anak Autis. Tidak lupa pada acara 

tersebut SAMA membagi-bagikan brosur yang berisi tentang hal ihwal Autism. 

Saat itu, Subjek 1, Subjek 3, dan Subjek 4 sudah bergabung dalam aktivitas SAMA 

bersama peneliti. 

Pada tahun 2014 masih melalui SAMA, peneliti berkegiatan lagi dalam 

special event Festival Anak Autis dalam rangka memperingati Hari Peduli Autis se 

Dunia. Subjek 3 sebagai ketua panitia dan peneliti sebagai humas. Kali ini SAMA 

bekerjasama dengan Radio Keluarga Mitra FM. Acara meliputi Pameran Lukisan 

dan Pentas Bakat Anak Autis. Kemudian pada tahun 2015, kembali peneliti 

bersama SAMA menggelar Peringatan Hari Peduli Autis se Dunia di Kampus 

UMM bekerjasama dengan fakultas Psikologi UMM. Subjek 1 sebagai Ketua 

Panitia.  Subjek 4, dan Subjek 5 menjadi anggota tim. Acara meliputi Pameran 

Lukisan karya Anak Autis, Lomba dan Pameran Foto tentang Kehidupan Anak 

Autis untuk anak Autis dan Sibling (saudara kandung). 

Interaksi peneliti dengan Subjek 1 berlanjut dengan menggelar Pengabdian 

Masyarakat dengan tajuk Pelatihan Menulis Essay untuk Orang Tua dan Guru 

Siswa Autis bertempat di kampus UMM pada tahun 2016. Aktivitas ini 

memunculkan Whatsapp Group (WAG) “Menulis Anak Istimewa”. Sedangkan 

SAMA juga memiliki WAG “Sahabat Autisma”. Sementara dengan Subjek 2, 

peneliti memiliki pengalaman khusus ketika sama-sama merintis Himpunan Orang 

Tua Peduli Autis (HOPPA) pada tahun 1999. Interaksi berlanjut dengan beberapa 

kali pertemuan dan secara online dalam satu wadah Online Autism Parent Support 

Group LRD dan LRD Teenager & Adult. Begitu pula bersama dengan Subjek 4, 

peneliti dalam satu komunitas Online Autism Parent Support Group LRD. 



Berdasarkan pengalaman panjang bersama para subjek, peneliti 

menemukan potensi-potensi Tindakan Komunikatif diantara mereka. Hubungan 

yang cukup intens  memudahkan peneliti mendapatkan data yang mendalam dari 

para subjek. Apalagi peneliti sendiri sebagai ibu dari anak penyandang autis, maka 

itu memungkinkan para subjek bisa lebih terbuka dan jujur menyampaikan perasaan 

dan pengalaman dalam hidup bersama anak autis. Tidak jarang disela-sela 

wawancara dan observasi, antara peneliti dan para subjek timbul rencana-rencana 

aksi dalam rangka sosialiasi untuk memperoleh dukungan sosial bagi anak-anak 

autis dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Bahkan sebagai sesama orang tua 

anak autis, pembicaraan berupa curahan hati juga muncul. Dengan begitu, peneliti 

bisa mendapatkan data-data penting tentang kesadaran, pengalaman, dan lifeworld 

para subjek. 

Namun begitu untuk keperluan penelitian ini, peneliti tidak memasukkan 

data pengalaman dari sejak berinteraksi dengan para Subjek. Data diambil secara 

dokumentatif sejak tahun 2014, terutama pada akun Subjek 1 dan Subjek 2 karena 

mereka termasuk aktif bersosial media dengan content tentang anak autis mereka. 

Wawancara dan observasi dilakukan pada tahun 2017 dengan menggali data 

berdasarkan informasi dokumentatif, maupun informasi baru sesuai dengan 

keperluan penelitian.   

Wawancara dilakukan beberapa kali, baik bertemu langsung dengan para 

subjek di rumah maupun di tempat-tempat yang dianggap nyaman, maupun 

wawancara secara digital (facebook inbox dan Whatsapp) terutama untuk 

mengonfirmasi temuan. Informasi yang diperoleh oleh peneliti dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian peneliti olah menjadi data per 



subjek. Lalu peneliti melakukan konfirmasi dengan mencetak data yang telah 

tersusun per subjek untuk ditunjukkan pada masing-masing subjek. Data yang 

sudah dikonfirmasi dan mendapatkan persetujuan Subjek itulah kemudian yang 

peneliti analisis. 

 

3.5. Metode Analisis Data 

  Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan analisis dengan Teknik 

Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) Tahap-tahap yang dilaksanakan 

sebagai berikut  (Smith, 2009: 79-107):  

1. Reading and Re-reading  

Peneliti menuliskan transkrip hasil interview. Untuk memahami secara 

utuh, maka interview akan dibantu dengan rekaman tulisan para subjek 

sehingga peneliti benar-benar memberikan keyakinan bahwa subjek adalah 

yang menjadi fokus analisis dalam penelitian ini.  Membaca berulang kali akan 

memberi kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh pemahaman tentang 

narasi para subjek secara  bersama-sama dapat terbagi dalam beberapa bagian. 

Melalui tahapan ini juga  memudahkan peneliti memberikan penilaian tentang 

bagaimana hubungan dan kepercayaan yang  dibangun antar  interview? 

Kemudian memunculkan  letak-letak  dari  bagian-bagian  yang  kaya  dan lebih 

detail atau sebenarnya kontradiksi dan paradox.  

Pertama-tama peneliti menyusun informasi hasil wawancara dengan 

masing-masing Subjek sesuai dengan jawaban mereka. Mengecek kebenaran 

kalimat-kalimat jawaban para Subjek dan mengecek kelengkapan, dan 

kedalamannya. Pada tahap ini peneliti mulai memiliki gambaran tentang topik-



topik Tindakan Komunikatif yang berbeda antar subjek. Beberapa Subjek tidak 

bisa mencapai kedalaman tertentu sesuai dengan kesadaran akan 

pengalamannya dan juga aktivitas yang berhubungan dengan Tindakan 

Komunikatif. 

 

2. Initial Noting  

Yakni menguji isi/konten  dari  kata, kalimat dan bahasa yang digunakan 

subjek dalam level  eksploratori. Analisis ini  menjaga kelangsungan pemikiran 

yang terbuka (open mind)  dan mencatat segala sesuatu yang menarik dalam 

transkrip. Pada tahap ini juga memulai mengidentifikasi secara spesifik cara-cara  

subjek mengatakan tentang sesuatu, memahami dan memikirkan  mengenai isu-

isu.    

Analisis ini hampir sama  dengan analisis  tekstual bebas.    Tujuan pada 

tahap kedua ini untuk menghasilkan seperangkat catatan dan komentar yang 

komprehensif dan mendetail  mengenai data.  Peneliti mulai   memberikan 

komentar  dengan menduga  pada apa yang ada  pada teks.   

Data yang asli dari transkrip diberikan komentar-komentar  dengan 

menggunakan ilustrasi komentar eksploratori untuk memperoleh intisari. 

Komentar eksploratori meliputi komentar deskriptif  (descriptive comment), 

komentar  bahasa (linguistic comment) dan komentar konseptual (conceptual 

comment)  yang dilakukan secara simultan.   

Setelah itu peneliti melakukan dekonstruksi untuk mengembangkan 

strategi dekontekstualisasi yang membawa peneliti pada fokus yang lebih detail 

dari  setiap kata dan makna dari subjek penelitian. De-konstekstualisasi 



membantu  mengembangkan  penilaian yang secara alamiah  diberikan pada 

laporan-laporan subjek dan dapat  menekankan pentingnya konsteks dalam 

interview sebagai keseluruhan, dan membantu untuk melihat inter relationship 

(saling hubungan) antar satu pengalaman dengan pengalaman lain.  

Setelah melakukan dekonstruksi, peneliti melakukan tinjauan umum 

terhadap tulisan catatan awal (overview of writing initial notes), yakni 

memberikan catatan-catatan eksploratori yang dapat digunakan selama  

mengeksplore  data.   

Penerapan tahapan ini pertama-tama peneliti membuat folder informasi 

setiap subjek yang peneliti bagi menjadi file-file yang berisi Gambaran Diri 

Subjek, Gambaran Subjek tentang Arti sebagai Ibu dari Anak Autis, Gambaran 

Subjek tentang Anak Autisnya, Pandangan Subjek Tentang Autisme, dan 

Pengalaman Subjek berinteraksi dengan Para Pakar, Masyarakat, dan Sekolah. 

Setelah semua tersusun, peneliti berulangkali membaca transkrip hasil olahan 

data sampai benar-benar menemukan topik yang menyatukan para Subjek. 

 

3. Developing Emergent Themes (Mengembangkan kemunculan tema-tema)   

Ketika memunculkan tema-tema, peneliti mengelola perubahan data  

dengan menganalisis secara simultan,  berusaha mengurangi volume  yang detail 

dari data yang berupa transkrip  dan catatan awal yang masih ruwet  (complexity)  

untuk di mapping  interrelationship.nya, hubungan (connection) dan pola-pola 

antar catatan eksploratori.   

Mengidentifikasi munculnya tema-tema termasuk untuk memfokuskan 

sehingga sebagian besar  transkrip menjadi jelas. Proses mengidentifikasi 



munculnya tema-tema termasuk kemungkinan peneliti mengobrak-abrik 

kembali alur narasi dari interview jika peneliti  pada narasi awal tidak merasa 

comfortable. Disini peneliti bisa  melakukan reorganisasi data pengalaman 

partisipan. Keaslian hasil wawancara secara keseluruhan menjadi seperangkat 

dari bagian yang dianalisis, tetapi secara bersama-sama menjadi keseluruhan 

yang baru  yang merupakan akhir dari analisis  dalam melukiskan suatu peristiwa 

dengan terperinci.   

   

4. Searching for connection a cross emergent themes  

Tahapan ini adalah  mencari hubungan antar tema-tema yang muncul. 

Hubungan antar tema-tema ini dikembangkan dalam bentuk grafik atau mapping 

dan memikirkan tema-tema yang bersesuaian satu sama lain. Peneliti didorong 

untuk mengeksplore dan mengenalkan sesuatu yang baru dari hasil penelitiannya 

dalam term pengorganisasian analisis. Namun tidak semua tema yang muncul 

mesti digabungkan dalam analisis ini. Beberapa tema mungkin akan dibuang.   

Mencari makna dari sketsa tema-tema yang muncul dan saling 

bersesuaian.  Menghasilkan struktur yang memberikan pada peneliti hal-hal 

yang penting dari  semua data  serta aspek-aspek yang menarik dan penting. 

Hubungan-hubungan yang mungkin muncul dalam Interpretative Pheno-

menology Analysis selama proses analisis meliputi: Abstraction, Subsumtion, 

Polarization, Contextualization, Numeration, dan Function.  

   Tahap ini peneliti menganalis hubungan antar data. Misal data 

tentang keluarga dengan data ruang komunikatif, dsb. 

 

5. Moving the next cases  



Tahap analisis 1- 4 dilakukan pada setiap satu kasus/subjek. Jika satu 

kasus selesai dan dituliskan hasil analisisnya maka tahap selanjutnya berpindah 

pada kasus atau subjek berikutnya hingga selesai semua kasus. Begitu seterusnya 

dilakukan pada semua transkrip subjek, dengan cara mengulang proses yang 

sama.  

          

6. Looking for patterns across cases  

Tahap akhir adalah mencari pola-pola yang muncul antar kasus/subjek.  

Bagaimana hubungan yang terjadi antar kasus? dan bagaimana tema-tema yang 

ditemukan dalam kasus-kasus yang lain? Semua itu akan  memandu peneliti 

melakukan penggambaran  dan pelabelan kembali pada tema-tema. Pada tahap 

ini perlu dibuat master table dari tema-tema untuk satu kasus atau kelompok 

kasus.   

Pada tahap ini peneliti mengembangkan data menjadi tema-tema yaitu: 

Berdamai dengan Autism, Klaim yang Dinegosiasikan, dan Ruang Komunikatif. 

 

3.6. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dilakukan dengan menggunakan tehnik 

peningkatan kredibilitas Lincoln dan Guba (1985), yakni: 

1. Prolonge Engagement. Meliputi investasi kecukupan waktu untuk 

mempelajari budaya, menguji ketidak benaran informasi yang disebabkan 

oleh distorsi, baik dari diri peneliti sendiri, maupun dari subjek, serta 

membangun kepercayaan subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan 

peneliti sendiri. Penerapan dalam penelitian ini adalah pertama-tama peneliti 



bergabung dalam komunitas Parent Support Group, yakni  Online Autism 

Parent Support Group LRD Member dan LRD Teenager & Adult dan Sahabat 

Autisma Malang. Sejak tahun 2013 peneliti melibatkan diri sebagai anggota 

PSG-PSG tersebut, terlibat secara aktif dalam pembicaraan-pembicaraan 

dengan anggota group. Bersama anggota komunitas, peneliti  melibatkan diri 

dalam pendidikan kepada publik tentang autisma, dan juga 

menyelenggarakan even-even dalam gerakan Bulan Peduli Autisma se Dunia. 

Dengan demikian kehadiran peneliti dirasakan sebagai sahabat, tidak ada 

saling curiga dan tidak terdapat gab. Selain itu peneliti juga menunjukkan 

laporan sementara hasil wawancara dan observasi kepada subjek untuk 

mendapatkan konfirmasi dan persetujuan masing-masing subjek.    

2. Presistent Observation, yakni melalui ketekunan pengamatan untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang relevan dengan isu yang 

sedang diteliti, kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara lebih 

rinci. Jadi dalam hal ini peneliti mengamati aktivitas subjek, terutama yang 

berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan oleh subjek. Menperhatikan 

ekspresi, emosi, dsn gerak gerik (gesture) subjek. 

  

 




