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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kulitatif. Metode kualitiatif 

merupakan moteode atau cara penelitian yang didalamnya tidak boleh 

pengumpulan datanya menggunakan proses statistic atau bentuk hitungan lainnya, 

kecuali data tersebut digunakan sebagai data pendukung atau penguat akan tetapi 

tidak menjadi data utama didalam hasil penelitian.17 Di dalam penelitiam kualitatif 

ini prosesnya melibatkan kegiatan yang ada di sekitar tempat penelitian, 

melakukan observasi dan melakukan interaksi dengan mayarakat sekitar dan 

memahami setiap jalan pikiran di masyarakat yang ada disekitarnya, yang berguna  

untuk mendapatkan data, atau pengumpulan data didalam penelitian kulitatif.  18 

Penelitian kualitatif ini berguna untuk memahmi fenomena studi kasus 

tentang yang dialami oleh subjek penelitian dan dijelaskan dengan cara 

mendiskripsikan dalam bentuk kumpulan kalimat dan menggunakan bahasa yang 

sesuai dengan kamus Bahasa Indonesia yang pembaca dapat memahami isi dari 

penelitian yang dilakukan dan dilakukan pada suatu konteks khususnya yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang ilmiah. 19 

Jenis penelitian deskriptif kualitatif ini mengunakan rancangan penilitian 

studi kasus pengunaan jenis penelitian dengan rancangan penelitian studi kasus ini 

berorietasi pada proses dan menghasilkan data deskriptif maka dalam penelitian 

ini penulisan mengali tentnag konsep trapy ABA dan juga proses pelaksanaan 

trapi yang di berikan oleh trapis dalam menangani anak Autis. 

Di dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi intrumen ialah peneliti itu 

sendiri, kunci berhasil atau tidaknya penelitian itu dipegang oleh penelitian itu. 

Biasanya peneltian kualitatif ini untuk mendapatkan data yang konkrit minimal 

penelitian itu di lakukan selama 6 bulan, dan selama waktu tersebut intrumen atau 

peneliti menjadi pengamat secara lamgsung. 

                                                             
17 Anslem strauss dan Juliet corban, dasar-dasar penelitian kualitatif tata langkah dan 

teknik-teknik teoritas Data(Bandung:Tarsito,1992)Hal 4 
18 S.nasution, metode naturalistik kualitatif (Bandung:tarsito, 1992),Hal 5  
19 S.nasution, metode naturalistik kualitatif (Bandung:tarsito, 1992),Hal 5  
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1. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara atau metode untuk menganalisis dan 

membuat pencatatan yang sistematis terhadap tingkah laku dengan secara 

langsung  mengamati atau melihat individu atau kelompok tersebut. Observasi 

ini digunakan dilapangan supaya mendapatkan suatu gambaran yang lebih luas 

mengenai permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Wawancara merupakan sebuah tahap dalam proses pengumpulan data, 

informasi maupun pendapat yang didapatkan melalui percakapan atau 

pernyataan baik itu secara langsung maupun tidak langsung.20 Adapun teknis 

dari wawancara ini ialah wawancara terpimpin, yang mana pewawacara bebas 

menanyakan apapun yang ingin ditanyakan kepada narasumber tetapi tetap 

berpedoman terhadap garis besar tentang hal-hal yang hendak ditanyakan. 

Metode ini digunakan dengan harapan untuk mendapatkan informasi atau data 

yang lebih akurat dan secara mendalam dalam terjawabnya masalah penelitian 

dari narasumber yang dipercaya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Dalam 

melakukan metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah menyelidiki 

benda-benda tertulils seperti peraturan-peraturan notulen rapat, majalah 

dokumen, serta buku-buku dan lain sebagainya.21 Adapun yang diperlukan 

peneliti dalam dokumntasi ini berbentuk seperti tulisan baik itu data seperti 

kurikulum, kegiatan harian file dan laporan siswa, serta foto dan kegiatan 

dalam melaksanakan terapi. 

B. Validasi Data 

Dalam melakukan validasi data penulis melakukan teknik triangulasi, 

yang mana teknik ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat 

mengabungkan bermacam-macam sumber data dan teknik pengumpulan data 

yang ada. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan hasil penelitin yang 

                                                             
20  Zainal Arifin, Evaluasi intruksionl Prinsip Metode Prosedur(Bandung: Bumi Aksara, 

1986),Hal 12.   
21 Suharismi  Arikunto, prosedur penelitian (Jakarta: Rineka Cipta,2013), Hal 202  
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mana bentuk triangulasi tersebut adalah, triangukasi penelitian, metode, teori, dan 

sumber data.  

Triangulasi bertujuan bukan untuk menguji kebenaran tentang 

fenomena yang terjadi, melainkan sebuah teori pendekatan untuk peneliti terhadap 

apa yang telah ditemukan. Adapun nilai dari teknik pengumpulan data dengan 

triangulasi ini mengetahui adanya data yang luas, tidak konsisten, atau 

menimbulkan kontradiksi. Dari diketahuinya data tersebut maka digunakanlah 

triangulasi untuk memperoleh data yang lebih konsisten, tuntas dan pasti.22 

Triangulasi ini berguna untuk melakukan pengecekan terhadap 

penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapatkan saat 

interview sama dengan hasil pada saat melakukan observasi, begitupun 

sebaliknya. Begitu pula teknik ini digunakan untuk menguji sumber data, apakah 

sumber data ketika di interview dan pada saat observasi dapat memberikan 

informai mengenai penelitian yang peneliti lakukan sama atau berbeda. Jika 

terjadi perbedaan informasi maka, peneliti harus mampu menjelaskan dimana 

letak perbedaan tersebut, yang bertujuan untuk mencari kesamaan data namun 

menggunakan metode atau cara yang berbeda. 

C. Teknik Analisa Data   

Analisis data merupakan mendeskripsikan data yang telah didapatkan 

didalam bentuk narasi supaya data tersebut mudah untuk di tarik kesimpulannya 

dan pengertian. Untuk melakukan analisis data peneliti menetapkan bawah akan 

menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yang merupakan suatu penyajian hasil 

yang ditulis dalam bentuk tulisan atau narasi yang diterangkan sesuai dengan hasil 

yang reel yang didapatkan di lapangan atau tempat penelitian, dan setelah 

menerangkan hasil langkah terakhir menarik kesimpulan dari hasil yang telah di 

terangkan tersebut. 

Proses analisis data secara keseluruhan melibatkan usaha untuk 

memaknai data yang berup teks ataupun gambar. Peneliti mempersiapkan data 

yang akan di analisi seperti halnya hasil wawancara, hasil pengamatanm atau 

                                                             
22 Maman Abdurrahman, Sambas Ali Muhidin, Panduan Prakyis Memahami Penelitian 

(Bidang-Sosial-Administrasi-Pendidikan) Hal. 100 
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observasi, hasil dokumentasi, setelah terkumpulkan maka kemudian melakukan 

pemahaman mengenai data, penyajian data, dan membuat interprestasi makna 

yang lebih luas tentang makna tersebut. 

Ada tiga komponen dengan istilah interactive model yang 

dikemukakan oleh miles dan huberman yaitu:23 

1. Data Reductaion (redukasi data) 

Yang dapat di artikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang 

munncul dari data-data yang di dapatkan dari hasil lapangan. Redukasi ini 

akan terus berlanjut sampai penelitian sudah merasa jenuh akan hasil yang 

diperoleh dan sampai kepada pembuatan laporan akhir yang lengkap dan 

tersusun. Adapun yang dijadikan reduksi didalam penelitian ini adalah hasil 

wawancara dan hasil observasi di klinik kailila. 

2. Penyajian data  

Merupakan rangkaian kata yang disusun menjadi suatu kalimat yang 

mudah di mengerti secara logis dan sistematis. Kemampuan manusia sangat 

terbatas dalam menghadapi catatan lapangan yang bias, sehingga terjadilah 

pencatatan ribuan halaman. Oleh karna itu, di perlukannya sajian data yang 

jelas dan sitematis dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan tugasnya 

dengan baik. Dan data yang disajikan di dalam penelitian ini adalah data trapi 

ABA (Applied Behavior Analysis) pada anak autis.  

3. Verifikasi (Kesimpulan) 

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian merupakan sebagian dari 

satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan yang dibuat 

akan selalu di verifikasi selama penelitian itu berlangsung. Verifikasi yang 

merupakan suatu kegiatan peninjauan kembali untuk dokumentasi, penulis 

yang memperoleh data-data penting seperti deskripsi tema penelitian dan 

uraian pendukung dari objek penelitian. 

 

                                                             
23 Pawito ,penelitian komunikasi kualitatif (Jogjakarta:LKIS,2017),Hal 104  


