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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Pada peneltian ini pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif atau disebut juga pendekatan naturalistik adalah penelitian 

yang menjawab permasalahan penelitianya memerlukan pemahaman secara 

mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti, untuk menghasilkan 

kesimpulan-kesimpulan penelitian dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan (Komariah & Santori, 2011:199). 

Dimana peneliti berusaha untuk menggambarkan, menjabarkan, dan 

menjelaskan hasil dari penelitian yang dilakukan, agar setiap data dari penelitian 

Komunikasi Non Verbal Siswa Autis Dalam Proses Belajar di Sekolah Luar Biasa 

(SLB) Autis Laboratorium Universitas Negeri Malang dapat dimengerti. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif merupakan 

suatu metode yang ditunjukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Penelitian ini berusaha 

mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa 

adanya (Machmud, 2016:136). Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi yang aktual secara rinci serta mengidentifikasi masalah 

yang akan diteliti. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ruang lingkup komunikasi gestural 

dari siswa autis dalam proses belajar di Sekolah Luar Biasa (SLB) Autis 

Laboratorium Universitas Negeri Malang yang berada di jalan Surabaya No. 6, 

Sumbersari, Kecamatan Lowokwaru, Malang. Peneliti membatasi penelitian pada 

beberapa subjek penelitian yang nantinya akan dipilih oleh peneliti melalui teknik 

purposive sampling, dengan menentukan beberapa kriteria subjek yang telah di 

tentukan sebelumnya. Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Juli 2018, penelitian 

dilakukan kurang lebih sebulan (dalam kurang lebih 6 kali pertemuan/tatap muka). 

Penelitian berfokus pada komunikasi gestural dari siswa autis yang mereka 

tunjukan ketika sedang belajar bersama guru pengajar mereka di dalam kelas.  

3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil observasi dan juga 

wawancara bersama dengan subyek penelitian yaitu siswa Autis yang di 

bantu oleh guru dari Sekolah Luar Biasa Autis Laboratorium Universitas 

Negeri Malang yang sudah dipilih sesuai dengan kriteria yang telah 

ditentukan. 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dari raport hasil study dan 

beberapa data laporan perkembangan dari siswa. Selain itu juga peneliti 

menggunakan beberapa foto, rekaman video, maupun rekaman audio ketika 

bertemu dengan subyek penelitian sebagai data pendukung. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa meode pengumpulan data 

yaitu sebagai berikut: 

1) Observasi. 

Merupakan pengamatan kualitatif secara langsung oleh peneliti untuk 

mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud 

penelitian (Machmud, 2016:64). Dengan menggunakan observasi, peneliti 

akan melakukan pengamatan secara langsung ke Sekolah Luar Biasa (SLB) 

Autis Lab Universitas Malang. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan 

observasi partisipan jika memungkinkan. Observasi partisipan yaitu metode 

observasi dimana observer ikut langsung dalam kehidupan observe 

(Ni’matuhzahroh dan Prasetyaningrum, 2014:17). Peneliti akan melakukan 

observasi secara langsung kepada subjek penelitian, menggunakan guide 

yang berisi kolom yang nantinya akan digunakan untuk mencatat setiap 

gesture yang ditunjukkan oleh subjek. Observasi langsung dilakukan untuk 

mengetaui gesture apa saja yang ditunjukkan oleh siswa autis ketika belajar 

di sekolah. 

2) Wawancara Mendalam. 

Wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan 

cara bertanya langsung kepada subjek penelitian yang sudah dipilih sesuai 

dengan kriteria yang sudah ditentukan. Wawancara dilakukan guna untuk 

memperkuat data hasil dari observasi yang dilakukan. Wawancara akan 

dilakukan kepada guru pengajar. Wawancara dilakukan bertujuan untuk 

mendapatkan informasi secara jelas tentang apa saja komunikasi gestural 
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yang biasanya di tunjukkan oleh siswa autis dan juga makna dari gesture 

tersebut, yang kemudian akan di cocokkan dengan hasil dari observasi yang 

telah didapat. 

3) Dokumentasi. 

Analisis dokumentasi merupakan teknik atau pengumpulan data 

sebagai data sekunder dengan cara mencari data dari dokumen-dokumen, 

buku-buku ilmiah, maupun penelitian yang pernah ada. 

3.5 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purpusive sampling  yang 

dimana teknik termasuk kedalam kelompok nonprobability. Purposive sampling 

yakni penentuan subjek dengan menetapkan beberapa kriteria khusus yang sesuai 

dengan diinginkan oleh peneliti. Subjek dalam penelitian ini adalah anak autis yang 

bersekolah di SLB Autis Lab Universitas Malang. Adapun beberapa kriteria siswa 

penyandang autis yang akan di teliti yaitu yaitu: 

1. Siswa penyandang autis dengan tingkatan autis ringan, dimana mereka 

memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara verbal. 

2. Dengan kisaran umur 13-20 tahun, siswa SMP di SLB Autis 

Laboratorium Universitas Negeri Malang. 

3. Sering atau aktif menggunakan komunikasi gestural ketika di dalam 

kelas saat proses belajar. 

Selain siswa autis, berikut merupakan kriteria guru sekolah yang akan di 

wawancarai, yaitu: 

1.  Guru kelas yang sudah memiliki pengalaman mengajar dan memahami 

kebiasaan dan tingkah pola siswa autis diatas 1 tahun. 
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2. Mengenal secara mendalam tentang serba-serbi anak autis. 

3. Memiliki kedekatan secara emosional dengan anak autis yang akan 

diamati, harapannya dapat memberikan informasi secara mendalam 

tentang perilaku gestural yang ditunjukan oleh anak autis. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data dan berlangsung kemudian setelah pengumpulan data dalam waktu yang sudah 

ditentukan. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Menurut Miles dan Huberman terdapat empat alur 

dalam analisis data (Machmud, 2016:81), yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Data diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat 

dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

selektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami, sedangkan catatan 

reflektif merupakan catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan 

penafsiran dari peniliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan 

bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses memilah dan memilih data mana yang 

relevan dan sesuai untuk menjawab dan memecahkan masalah penelitian. 

Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta 

mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti dalam menarik 

kesimpulan. 
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3. Penyajian Data 

Menyusun informasi yang sudah diperoleh dari lapangan dengan bahasa 

yang mampu dipahami agar memudahkan dalam penarikan kesimpulan. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berupa: uraian singkat, 

tulisan gambar, grafik dan lain-lainnya. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Tijauan ulang dalam menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data 

pada catatan lapangan. Makna-makna yang muncul dari data harus diuji 

kebenarannya dan juga kecocokannya sehingga membentuk sebuah 

validasi. Kesimpulan yang diharapkan dari penelitian kualitatif adalah 

sebuah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, metode keabsahan data yang digunakan adalah 

tiangulasi sumber data. Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Macmud, 2016:70). Triangulasi sumber data 

adalah menggali informasi dengan mendapatkan data dari berbagai sumber data 

yang berbeda-beda namun masih tetap dengan teknik yang sama.  

 


