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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Untuk lebih jelasnya

Lexy Moleong dalam bukunya metodologi penelitian kualitatif mengutip

penjelasan yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor,.

“Metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

dan perilaku yang dapat diamati”1

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari.

Jl. Kijang No. 1 Poasia, Anduonohu. Pada bulan April sampai bulan Agustus

Tahun 2017.

C. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber data

Peneliti dalam menetapkan sumber data menggunakan sistem snowball

sampling, artinya sumber informasi yang diperlukan berkembang terus hingga

jawaban yang diberikan menemui titik jenuh atau dengan kata lain, jawaban yang

didapatkan dari informan itu memuaskan.

Lexy J. Moleong dalam Husaini Usman dan Purnomo Detyadi Akbar

mengatakan bahwa:

1Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2005), h. 4.
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Informan dalam penelitian kualitatif berkembang terus (snowball)

secara purpose (bertujuan) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan,

alat pengumpulan data atau instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif

adalah peneliti sendiri atau peneliti merupakan key instrument (instrumen kunci).2

Adapun yang akan dijadikan sebagai sumber data untuk mendapatkan

informasi dalam penelitian ini adalah:

a. Orang Tua anak autis

b. Tenaga kerja (Terapis) yang terlibat di Pusat Layanan Autis Sultra Kota

Kendari

2. Jenis data

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bersifat kualitatif

sebagaimana yang diungkap oleh Moleong, bahwa; “sumber data utama dalam

penelitian kualitatif ialah kata-kata serta tindakan dan selebihnya adalah data-data

tambahan seperti dokumentasi, referensi yang terkait dan lain-lain”.3 Penelitian

kualitatif juga mendeskripsikan sekaligus mengkaji kondisi riil objek penelitian.

Jenis data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

a. Data primer atau data utama

Adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan

para informan. Informan yang dimaksud adalah orang tua anak autis, keluarga

anak autis dan tenaga kerja yang terlibat pada Pusat Layanan Autis Kota Kendari.

Mereka dijadikan sebagai informan sebab peniliti menilai bahwa mereka dapat

2Husaini Usman dan Purnomo Detiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial, (Jakarta:
Bumi Aksara, 1995), h. 81.

3Lexy Moleong, op. cit., h. 112
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memberikan keterangan berupa kata-kata atau data yang memiliki relevansi

dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Data sekunder atau data tambahan

Adalah data yang menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama

sebagai sarana untuk memperkuat data atau informasi untuk menjawab masalah

yang diteliti atau data yang diperoleh dari bahan dokumen yang berada di Pusat

Layanan Autis Sulawesi Tenggara dan bahan-bahan atau referensi perpustakaan

yang relevan dengan judul penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi (pengamatan langsung), yaitu “setiap kegiatan untuk

melakukan pengukuran”,4 dimana peneliti mengamati langsung pada obyek

penelitian yaitu berupa keadaan di Pusat Layaan Autis Kota Kendari, dan

kegiatan tambahan berkaitan dengan self acceptance orang tua terhadap anak

penyandang autis kemudian mengambil  kesimpulan.

2. Interview (wawancara), yaitu peneliti melakukan wawancara kepada para

informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan. Informan yang

dimaksud adalah orang tua anak autis, keluarga atau kerabat anak autis dan juga

tenaga psikoterapi atau fisioterapi yang terlibat di Pusat Layanan Autis Kota

Kendari.

4Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, (Bandug; PT. Remaja Rosdakarya, 1995),
h. 69.
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3. Studi dokumen, yaitu peneliti mengambil data-data dari dokumen yang

ada di kantor lembaga tersebut yakni Di Pusat Layanan Autis Kota Kendari

sebagai data pendukung yang berupa foto, serta bentuk dokumen lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses akhir dari penelitian yang dilakukan.

Prosedur analisis data idealnya tidak kaku dan senantiasa dikembangkan sesuai

kebutuhan dan sasaran penelitian.

Beberapa ahli mengemukakan proses analisis data kualitatif dengan cara

yang berbeda-beda. Sebagai acuan, peneliti menerapkan proses analisis data

menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa aktifitas

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam

analisis data, yaitu:5

1. Reduksi data, yaitu semua data yang diperoleh di lapangan dianalisis

sekaligus dirangkum, dipilih serta difokuskan pada hal-hal yang penting.

2. Display data, yaitu teknik yang digunakan peneliti agar data yang

diperoleh yang jumlahnya masih banyak dapat dikuasai dan dipilih secara fisik.

Membuat display merupakan analisis pengambilan keputusan.

3. Verifikasi data, yaitu teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti

dalam rangka mencari makna data dan mencoba untuk mengumpulkannya dan

menarik kesimpulan.

5Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alvabeta,
2009), cet. Ke 7, h. 246-252.



45

F. Pengecekan Keabsahan Data.

Dalam penelitian ini, ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang digunakan adalah

teknik trianggulasi, yaitu sebagai berikut :

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi teknik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang

berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.

3. Triangulasi waktu, waktu juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data

yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan informan

kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang

diberikan di waktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas

data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara,

observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Pusat Layanan Autis Sultra Kota Kendari

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di lembaga Pusat Layanan Autis Sultra Kota

Kendari yang merupakan lembaga terapi anak berkebutuhan khusus dan anak

autis yang mengkhususkan terapi dan layanan orang tua dalam menangani anak

autis dan anak berkebutuhan khusus, yang satu-satunya berada di wilayah kota

Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara.

Pusat layanan autis Provinsi Sulawesi Tenggara yang diresmikan oleh

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 20 September 2014.

Pembangunan Pusat Layanan Autis dibangun oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Tenggara dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi

Tenggara, yang dibiayai oleh Dana Bansos APBN Direktorat Pembinaan PK-LK

Dikmen.

Adapun yang melatar belakangi adanya Pusat Layanan Autis Sultra ini

yaitu tingginya angka penyandang Autisme dan Anak Berkebutuhan Khusus

(ABK) merupakan hal yang komplek yang terjadi dimasyarakat, terutama dari

faktor biaya terapi yang sangat mahal, fasilitas dan jumlah klinik yang masih

terbatas, sehingga Pusat Layanan Autism Sultra hadir untuk memberikan harapan

kepada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus (ABK) dan Autis,

yang sebelumnya tidak bisa membayangkan bagaimana memberikan penangan

yang terbaik kepada anak mereka, sehingga dapat membangun diri lebih baik


