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BAB III 

Metodologi Penelitian 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan 

kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran secara empirik tentang 

kemampuan dasar dalam berbicara/berbahasa. Bogdan dan Taylor (1975;5) 

mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku 

yang dapat diamati. (Moleong, 2002: 81). 

 

3.2 Tipe dan dasar Penelitian 

Tipe dan dasar penelitian ini menghunakan jenis deskriptif, Sesuai yang 

di katakan peneliti diatas bahwa metode penelitian kualitatif sebagai penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

melakukan dan melakukan aktivitas observasi dalam rangka memahami dan 

menjelaskan masalah-masalah yang menjadi fokus permasalahan peneliti.  

 

3.3 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dipilih dengan cara purposive sampling adalah 

pengambilan sampel secara sengaja mengambil sample tertentu sesuai 

persyaratan/kriteria tertentu. 

1. Pasangan guru dan siswa di kelas tiga di SD-LB Negri Pembina Lawang. 
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2. Saat berkomunikasi dalam kegiatan belajar mengajar kurang lebih 4 menit 

dalam satu kali percakapan. 

3. Komunikasi interpersonal dilakukan lebih dari satu kali dalam kurun waktu 

lima hari masa penelitian. 

4. Guru yang berpengalaman menangani anak tunarungu (kurang lebih 5 tahun 

masa pengajaran) 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan 

informan-informan yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar yang 

dalam hal ini guru dan siswa tunarungu. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan faktor penting dalam penelitian, untuk itu diperlukan 

teknik tertentu dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang 

penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Observasi 

Observasi dilakukan untuk mendekatkan peneliti ke orang-orang 

yang ditelitinya dan ke situasi atau lingkungan mereka yang sebenarnya. 

Peneliti dapat masuk ke lingkungan yang ditelitinya atau yang dikenal 

dengan observasi partisipatif. Pada observasi ini, peneliti mengamati 

peristiwa, kejadian, proses, dan sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu 

diobservasi.  
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Di dalam pengumpulan data penulis menggunakan non-partisipan 

observasi yang berarti penulis tidak menjadi bagian dari observasi tersebut. 

Observasi ini dilakukan untuk mengetahui secara langsung bagaimana 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa tunarungu di dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. Di observasi ini penulis tidak berkomunikasi 

secara langsung dengan research subject yang berarti penulis akan berada 

di bangku belakang dengan mengisi beberapa notes dan merekam kegiatan 

tersebut untuk mendapatkan data. 

Observasi pada penelitian ini dilakukan selama tiga kali yaitu untuk; 

1) mengenali situasi sekolah yang sebenarnya, 2) mengetahui situasi 

kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya seperti kegiatan di dalam 

kelas dan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari, dan 3) mengidentifikasi 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa tuna rungu di dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. 

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Melalui 

wawancara ini pula peneliti menggali informasi secara mendalam dari 

informan mengenai komunikasi interpersonal antara guru dan siswa 

tunarungu dalam kegiatan belajar mengajar. Penelitian ini menggunakan 

wawancara semi-terstruktur dengan harapan dapat menemukan informasi 

lebih terbuka dari informan.  
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Penulis menggunakan interview semi-terstruktur untuk 

mengumpulkan data karena penulis ingin mengetahui personal view  dari 

subjek penelitian dengan list penelitian yang sudah disusun oleh penulis. 

Penulis mewawancara satu guru kelas  dan murid sebagai subjek penelitian. 

Penulis akan memberikan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian 

untuk mendapatkan informasi yang valid dari subjek penelitian. 

Interview/Wawancara ini dilakukan setelah observasi setelah tiga kali telah 

selesai dilakukan karena interview atau wawancara ini dilakukan untuk 

memverifikasi data yang telah diambil dari tiga kali observasi tersebut. 

3. Dokumentasi 

Menurut sugiyono (2011:329-330) Peneliti mengumpulkan 

dokumen yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. 

Peneliti menggunakan dokumen berupa foto dan video proses 

komunikasi interpersonal  di dalam kegiatan belajar mengajar guru dan 

siswa tunarungu di SD-LB Negeri Pembina Lawang. Dengan adanya 

dokumentasi maka hasil penelitian akan lebih kridibel atau dapat dipercaya 

(bukti) jika di dukung catatan, foto maupun video. 

3.6  Prosedur Pengumpulan Data  

1. Peneliti melakukan observasi pertama yang bertujuan untuk mengenali 

situasi sekolah yang sebenarnya,  
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2. Peneliti melakukan observasi kedua yang bertujuan untuk mengetahui 

situasi kegiatan belajar mengajar yang sesungguhnya seperti kegiatan di 

dalam kelas dan pembelajaran yang dilakukan sehari-hari.  

3. Peneliti melakukan observasi ketiga yang bertujuan untuk mengidentifikasi 

komunikasi interpersonal antara guru dan siswa tuna rungu di dalam 

kegiatan belajar dan mengajar. 

4. Peneliti melakukan wawancara kepada guru, setelah melakukan ketiga 

observasi.  

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2007: 91) bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus 

menerus sampai tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut adalah reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display) dan conclusion 

drawing/verification. 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi Data adalah analisis data yang dilakukan dengan memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Data yang di peroleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 

2. Penyajian data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

hubunga antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Miles dan Huberman 
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(Sugiyono, 2007) menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat neratif. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion drawing/verification) 

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan 

polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-

bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

3.8  Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, 

yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian 

dideskripsikan dan dikategorisasikan sesuai dengan apa yang diperoleh dari 

berbagai sumber tersebut. Peneliti akan melakukan pemilahan data yang sama 

dan data yang berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 

 


