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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian 

1. Definisi Konsep Variabel 

Menurut Hact dan Farhady (Sugiyono, 2012 hal 60) secara teoritis variabel 

penelitian dapat didefinisan sebagai atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi 

antara objek yang satu dengan objek yang lain. Sedangkan pendapat yang senada pun 

disampaikan oleh Arikunto (1993 hlm 91) yang menyatakan bahwa variabel adalah objek 

penelitian atau apa yang menjadi perhatian penelitian. 

Berdasarkan dua definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa variabel 

penelitian adalah objek penelitian yang menjadi fokus perhatian dalam sebuah penelitian 

yang memiliki keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lainnya. 

Menurut Sunanto, dkk  (2006 hlm 12) berdasarkan fungsi hubungannya, variabel 

dalam penelitian sekurang-kurangnya dibedakan menjadi variabel  terikat dan variabel 

bebas. Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, sebaliknya 

variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat. 

a) Variabel Bebas 

 Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi terhadap variabel terikat, 

dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah latihan murotal Al Quran. 

Secara konseptual  Purwanto (1990 hlm 88) menyatakan bahwa latihan adalah suatu 

kegiatan yang dapat menyebabkan perubahan/ proses dalam tingkah laku, sikap dan 

pengetahuan.  Abu Hafizh Al Bukhori (2012)  pada situs online menjelaskan bahwa 

Murotal Al Quran adalah bacaan kitab suci Al Quran yang dilantunkan dalam aturan 

irama tertentu. ( http://lrobbani.blogspot.com ) . Dalam situs online lainnya ditegaskan 

pula bahwa murotal adalah membaca Al-Quran yang memfokuskan pada dua hal yaitu 

kebenaran bacaan dan lagu Al-Quran. Karena konsentrasi bacaan difokuskan pada 

penerapan tajwid sekaligus lagu, maka porsi lagu Al-Quran tidak dibawakan 

sepenuhnya, tetapi hanya pada nada asli atau sedang.( http://tahshinwet.com )

http://lrobbani.blogspot.com/
http://tahshinwet.com/
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  Lantunan Al-Qur’an secara fisik mengandung unsur suara manusia, suara 

manusia merupakan instrumen penyembuhan yang menakjubkan dan alat yang paling 

mudah dijangkau. Suara dapat menurunkan hormon-hormon stres, mengaktifkan 

hormon endorfin alami, meningkatkan perasaan rileks, dan mengalihkan perhatian dari 

rasa takut, cemas dan tegang, memperbaiki sistem kimia tubuh sehingga menurunkan 

tekanan darah serta memperlambat pernafasan, detak jantung, denyut nadi, dan aktivitas 

gelombang otak. Laju pernafasan yang lebih dalam atau lebih lambat tersebut sangat 

baik menimbulkan ketenangan, kendali emosi, pemikiran yang lebih dalam dan 

metabolisme yang lebih baik (Heru, 2008 dalam Maryani 2015 ).  

  

b) Variabel Terikat 

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, dalam 

hal ini yang menjadi variabel terikat adalah atensi anak autistik.  Menurut William 

James dalam Solso (2007 hlm 91) atensi adalah pemusatan pikiran, dalam bentuk yang 

jernih dan gamblang, terhadap sejumlah objek simultan atau sekelompok pikiran. 

Pemusatan (focalization) kesadaran adalah intisari atensi. Atensi mengimplikasikan 

adanya pengabaian objek-objek lain agar kita sanggup menangani objek-objek tertentu 

secara efektif. Satu fungsi utama yang terlibat dalam atensi adalah pengidentifikasian 

objek –objek dan kejadian- kejadian penting di lingkungan .Dalam bukunya Sternberg 

(2008 hlm 101) menyatakan bahwa atensi memampukan kita untuk memanfaatkan 

sumber daya kognitif aktif yang terbatas secara bijak, untuk merespon secara cepat dan 

akurat stimuli yang menarik, dan mengingat informasi yang mencolok.  Atensi 

merupakan langkah pertama sebagai suatu persiapan dalam mengadakan persepsi. 

 Anak-anak dengan autisme memiliki beberapa karakteristik yang membuat 

mereka sulit ditangani, misalnya sulit menyesuaikan diri dengan baik terhadap 

perubahan rutinitas, pengisolasian diri dan gerakan stimulasi diri . Anak panyandang 

autisme merupakan individu dengan gangguan perkembangan perpasive. Dengan 
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berbagai abnormalitas dan disfungsi pada sebagaian otak menjadikan anak autistik 

kesulitan dalam melakukan perhatian .Dengan kemampuan atensi yang terbatas, anak 

autistik mencerap berbagai stimuli dari lingkungannya tanpa pembatasan dan pemilihan 

sehingga pada akhirnya kekacauan (overload)  dalam sistem informasi. Hal  ini 

termanifestasi dalam kecenderungan perilaku -  perilaku tak terarah seperti mondar-

mandir, lari-lari, memanjat, berputar putar, melompat, rigid routine, tantrum dan lainya. 

Namun di sisi lain, bentuk masalah atensi lainnya dari seorang anak autistik adalah 

selektifitas mereka yang berlebihan dalam mengarahkan perhatian (over selective 

attention). Bila perhatian anak terfokus pada satu aspek tertentu dalam suatu tugas atau 

situasi , maka muatan lain termasuk yang memiliki relevansi, dapat diabaikan sama 

sekali.  (Lovas dalam Davison, 2014 hal 730)  

 

2. Definisi Operasional Variabel 

a) Variabel Bebas 

Secara operasional latihan murotal Al Quran yang dimaksudkan dalam penelitian 

ini adalah aktivitas membaca Al Quran berupa surat Adh Dhuha dengan  

memperhatikan tata cara baca Quran yang berfokus pada bunyi huruf dan tajwid 

sederhana kepada anak autistik. Metode baca yang digunakan adalah metode Syabana , 

yakni metode baca dengan kombinasi warna pada tulisan sebagai tanda tajwid dengan 

menggunakan patokan Al Quran Warna Syamil dan ragam lagu khas metode Al Bana 

pada tiap tajwid yang dibaca sehingga memudahkan anak dalam mengingat tiap aturan 

baca pada surat Al Quran. Aktivitas latihan murotal dikombinasikan dengan stimulasi 

suara murotal Al Quran  yang dilantunkan oleh Ahmad Sa’ud dengan cara 

diperdengarkan pada tingkat volume 40 hz dan dalam durasi 5 menit, disertai 

visualisasi murotal yang dilakukan  secara berulang – ulang , sebagai upaya 

menciptakan rasa tenang, rileks dan bahagia sehingga dapat mengurangi perilaku - 

perilaku tak teratur dari anak autistik, yang secara tidak langsung dapat memperngaruhi 

kemampuan anak untuk melakukan atensi. 
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b) Variabel Terikat 

Atensi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah berapa lama kemampuan 

anak autistik dalam memfokuskan perhatiannya terhadap kegiatan identifikasi objek 

figure ground, yakni melakukan identifikasi terhadap objek utama pada latar belakang 

objek- objek lainnya.  

Pencatatan data dilakukan secara off task yaitu penghitungan data yang dilakukan 

setelah intervensi diberikan. Kemampuan atensi dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan durasi. Menurut Sunanto, dkk (2006 hlm 16) durasi (duration) berguna 

untuk mengetahui berapa lama suatu perilaku atau menunjukan seberapa lama waktu 

seseorang melakukan suatu perilaku (on-task) 

Intervensi dalam penelitian ini adalah latihan Murotal yang dilakukan selama 30 

menit dan pencatatan data untuk mengukur kemampuan atensi anak dilakukan setelah 

intervensi diberikan. Tes untuk mengetahui kemampuan atensi anak dilakukan dalam 

tiga tahap meliputi baseline-1 (A-1) untuk mengetahui kemampuan atensi awal 

dilakukan dengan cara subjek diberikan tugas berupa identifikasi objek pada latar 

belakang objek lain (visual figure ground).  Hal ini dilakukan untuk melihat sejauh 

mana anak dapat memusatkan atensinya ketika mengerjakan tugas sebelum 

diadakannya perlakuan atau treatment. Pada intervensi (B) untuk mengetahui kondisi 

subjek penelitian selama diberikan perlakuan, dalam hal ini adalah pemberian latihan 

murotal Al Quran surat Adh Dhuha dengan metode baca Syabana yang dikombinasikan 

dengan pemberian stimulasi suara alunan murotal Quran yang dibawakan Qori Ahmad 

Saud menggunakan media audio-visual, yang dilakukan secara berulang-ulang. Untuk 

mengetahui kemampuan atensi anak dilakukan tes perbuatan melalui identifikasi objek 

pada latar atau visual figure ground. Dan pada baseline-2 (A-2) subjek diberikan tugas 

kembali untuk mengidentifikasi objek pada latar (visual Figure ground) , hal ini 

dilakukan kembali untuk melihat sejauh mana anak dapat melakukan pemusatan atensi 

ketika mengerjakan tugas setelah dilakukan perlakuan melalui latihan membaca 

murotal Al Quran. Pada saat anak diperintahkan untuk mulai mengerjakan tes visual 

figure ground maka perhitungan waktu akan dimulai menggunakan stopwatch dan 
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ketika anak sudah dianggap terpecah atensinya sesuai dengan kriteria maka perhitungan 

waktu akan dihentikan. Dengan mengacu pada pendapat Maryam (2013 hlm 34), anak 

dianggap sudah tidak mampu berkonsentrasi lagi ketika: (1) anak sudah mengalihkan 

perhatiannya pada objek lain dengan waktu yang relatif singkat sebanyak tiga kali, pada 

saat mengerjakan tugas, (2) anak mengalihkan perhatiannya pada objek lain dengan 

waktu yang relatif lama, pada saat mengerjakan tugas, (3) anak keluar dari tempat 

duduknya ketika mengerjakan tugas, (4) anak sudah tidak melanjutkan pekerjaannya, 

dan (5) anak meninggalkan perkerjaannya begitu saja.  

 

B. Metode Penelitian 

1. Desain Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kombinasi (Mix Method).  Cresswell (2009) dalam Sugiyono ( 2014 hlm 404) 

menerangkan definisi penelitian metode kombinasi atau mix research adalah sebagai 

berikut : 

“ is an approach to inquiry that combines or associated both qualitative forms of 

research. It involves philosophical assumptions the use of quantitative and qualitative 

approaches, and the mixing of both approached in a study”  

“Metode penelitian kombinasi merupakan pendekatan dalam penelitian yang 

mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan 

kualitatif. Hal ini mencakup landasan filosofis , penggunaan pendekatan kualitatif dan 

kuantitatif dan mengkombinasikan kedua pendekatan dalam sebuah penelitian.” 

 

 Berdasarkan pernyataan di atas maka penelitian kombinasi adalah suatu metode  

penelitian kuantitatif dan kualitatif yang digunakan secara bersama- sama dalam suatu 

kegiatan penelitian sehingga diperoleh data yang lebih komprehensif, valid, realibel, dan 

objektif.  

 Metode kombinasi ini terbagi menjadi beberapa model spesifik. Adapun model 

penelitian kombinasi yang digunakan pada penelitian ini adalah model concurrent 

embedded ,  yaitu metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian 

kuantitatif dan kualitatif dengan cara mencampur kedua metode tersebut secara tidak 
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seimbang. Metode –metode ini digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama 

tetapi independen untuk menjawab rumusan masalah yang sejenis. Tujuan dari model 

concurrent embedded adalah untuk mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif secara 

bersamaan tetapi satu bentuk data memainkan peranan yang mendukung bagi bentuk data 

yag lain.  

Penggunaan metode penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetahui 

keefektifan penerapan latihan murotal Al Quran terhadap atensi anak autistik. Metode 

kuantitatif yang digunakan adalah  penelitian eksperimen yang menggunakan disain 

subjek tunggal Single Subject Rerearch (SSR). Single Subject Research (SSR) adalah 

penelitian eksperimen dengan menggunakan subjek tunggal, tujuannya untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh suatu perlakuan yang diberikan kepada suatu subjek. 

Disain yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah disain A-B-A. menurut 

Sunanto, dkk (2006 hlm 44) menyatakan bahwa disain A-B-A merupakan salah satu 

pengembangan dari disain A-B. Desain A-B-A ini menunjukan adanya hubungan sebab 

akibat antara variabel terikat dan variabel bebas yang lebih kuat dibandingkan dengan 

disain A-B. Prosedur dasarnya tidak banyak berbeda dengan disan A-B hanya saja ada 

pengulangan kondisi baseline. 

Prosedur pelaksanaan disain A-B-A adalah target behavior diukur secara kontinu 

pada kondisi baseline (A-1). Setelah data menjadi stabil pada kondisi baseline, maka 

intervensi (B) diberikan. Pengumpulan data pada kondisi intervensi dilakukan secara 

kontinu sampai data mencapai level stabil. Kemudian setelah pengukuran pada kondisi 

intervensi selesai, dilakukan pengukuran pada kondisi baseline kedua (A-2). Baseline 

kedua (A-2) ini dilakukan sebagai kontrol kondisi intervensi untuk melihat pengaruh 

yang ditimbulkan dari variabel bebas (latihan murotal Al Quran) terhadap variabel terikat 

( atensi anak autistik). 

Secara Visual desain A-B-A dapat digambarkan dalam bentuk grafik di bawah   

ini : 

 

 

 



41 

 

 
Dina Rahayu, 2016 
PENGARUH LATIHAN MUROTAL AL QURAN TERHADAP PENINGKATAN ATENSI ANAK AUTISTIK DI SLB AL HIKMAH 
PADALARANG 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

 

Kemampuan Atensi 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Sesi (waktu)             
 

Grafik 3.1 

Desain A-B-A 

 

 

Ket: 

1. Baseline-1 (A-1) merupakan suatu kemampuan dasar, dimana pengukuran target 

behavior dilakukan pada keadaan natural sebelum diberikan perlakuan atau 

treatment apapun. Dalam penelitian ini kemampuan yang akan diungkapkan adalah  

atensi. Pengukran pada fase baseline-1 akan dilakukan hingga diperoleh data yang 
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cenderung stabil dalam waktu (sesi pengamatan) yang disesuaikan dengan 

kebutuhan. 

2.  Intervensi (B) adalah kondisi kemampuan atensi subjek penelitian selama 

diberikan perlakuan. Perlakuan ini berupa latihan murotal Al Quran surat Adh 

Dhuha dengan metode baca Syabana yang dikombinasikan dengan pemberian 

stimulasi suara alunan murotal Quran yang dibawakan Qori menggunakan media 

audio-visual. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang  yang bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana terjadi peningkatan tingkat atensi anak. Intervensi 

dilakukan setelah menemukan angka-angka stabil atau konsisten pada tahap 

baseline (A-1) 

3. Baseline-2 (A-2) yaitu pengulangan kondisi baseline sebagai evaluasi sejauh mana 

intervensi yang dilakukan memberikan pengaruh terhadap kemampuan atensi 

subjek. Hal ini berupa pengamatan tanpa intervensi yang dilakukan setelah subjek 

diberikan intervensi atau perlakuan. Disamping sebagai kontrol dari kegiatan 

intervensi, baseline ini juga berfungsi sebagai tolak ukur keberhasilan untuk 

melihat sejauh mana intervensi yang dilakukan memberikan dampak positif kepada 

subjek. 

 

2. Prosedur Penelitian 

 Prosedur penelitian concurrent embedded yang digunakan pada penelitian ini 

menitikberatkan pada penelitian kuantitatif sebagai metode primer. Langkah-langkah 

penelitian model ini dapat dilihat pada gambar berikut ini : (Sugiyono, 2013 hlm 538) 
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 Pengumpulan data pada peneitian ini dilakukan secara bersamaan antara 

pengumpulan data kuantitatif (primer) dan pengumpulan data kaulitatif (sekunder).  

Metode kuantitatif digunakan unutk meningkatkan atensi anak autistik dan melihat 

seberapa besar pengaruh intervensi yang diberikan dalam satuan ukur durasi. Metode 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan  gambaran perilaku spesifik tentang atensi anak 

autistik sebelum dilakukan intervensi yaitu berupa latihan murotal Al Qur’an, pada saat 

dilakukan intervensi, juga digunakan untuk melihat perubahan- perubahan perilaku atensi 

anak autistik yang terjadi setelah dilakukan penerapan latihan murotal Al Quran.   

 Data kuantitatif diperoleh melalui pengukuran durasi atensi dengan instrument 

figure-ground sebanyak 8 kriteria. Pada saat yang bersamaan dilakukan pengumpulan 

data kualitattif yang diperoleh dengan melakukan observasi,wawancara dan dokumentasi. 

Observasi dilakukan pada setiap fase yakni sebelum intervensi, pada saat intervensi dan 

setelah intervensi dengan cara mencatat berbagai perilaku yang menyertai proses atensi, 

menemukan faktor penyebab dan reaksi subjek. Wawancara dilakukan kepada orang tua 

subjek dan guru untuk memperoleh data awal perilaku. Sedangkan dokumentasi 

dilakukan dengan menangkap gambaran perilaku dalam bentuk foto dan video. 

   

Analisis data 

KUAN dan Kual 

Kesimpulan 

dan saran 

Penyajian Data 

dan Hasil 

Penelitian 

Gambar 3.1 

Prosedur peneliian metode kombinasi concurrent embedded model metode kuantitatif 

sebagai metode primer 
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C. Subjek dan Lokasi Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Nama   : AB 

Tempat Tanggal Lahir : Bandung, Maret 2000 

Usia   : 15 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki – laki 

Kelas   : IX (sembilan) 

Sekolah  : SLB Al Hikmah 

Alamat   : Jl. Purwakarta Kp Pos Kulon Ds. Kertamulya  

     Kab. Bandung Barat 

2. Karakteristik Subjek Penelitian 

 Secara umum, AB merupakan anak spektrum autistik yang termasuk kategori 

ringan. Kemampuan komunikasi dan interaksi berkembang dengan cukup baik. Selain itu 

kemampuan intelektual AB berada pada rentang rata-rata anak pada umumnya. AB juga 

cukup tanggap terhadap berbagai informasi yang ia dapatkan terutama bila informasi itu 

ia dapatkan melalui media elektronik. AB juga menguasai pengoperasian internet 

sehingga adalah hal yang mudah bagi AB untuk mencari informasi dengan 

memanfaatkan media gadget dan mengakses beberapa aplikasi media sosial seperti  

Youtube, Facebook,Twitter dsb. Namun di lain sisi,  kurangnya kontrol dari keluarga 

memberikan dampak yang kurang baik terhadap perilaku AB. Seringkali AB mengakses 

dan mencari informasi dari dunia maya yang berkenaan dengan film-film, games yang 

sebetulnya diperuntukkan untuk orang dewasa, selain itu kadar AB menggunakan dan 

asik sendirian dengan gadget nya mengakibatkan beberapa perilaku khas autistik sulit 

untuk hilang salah satunya adalah keterpakuan terhadap handphone dan perilaku repititf 

yaitu menceritakan satu kesukaan AB di dunia maya secara berulang-ulang. Hal ini AB 

lakukan hampir setiap saat kepada setiap orang yang ia temui dan tidak mengenal 

kondisi, dalam arti saat di dalam kelas pun ia terus menerus mengucapkan kalimat yang 

menggambarkan apa yang telah ia liat di media sosial/ dunia maya. Hal ini berpenaruh 
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terhadap kemampuan atensi AB di dalam maupun di luar kelas. Rentang atensi AB sangat 

pendek dan mudah teralihkan oleh lingkungan sekitarnya kerena antusiasme dan 

keinginan AB untuk terus menceritakan pengalamannya secara berulang –ulang kepada 

setiap orang yang ada di dekatnya. Hal ini dilakukan bersamaan dengan perilaku yang tak 

terarah seperti mondar-mandir dan bergerak- gerak tak bertujuan. Dampak lainnya adalah 

emosi AB kadang akan mudah meledak ketika ia oleh guru dipisahkan atau diperingatkan 

untuk tidak menggunakan handphone nya setiap saat. Ketika handphone oleh guru 

diambil, maka AB akan sangat gelisah dan pada akhirnya marah bahkan mengamuk. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di SLB Al Hikmah padalarang yang beralamat di Jl. Gedung X 

no. C-14B Padalarang Kabupaten Bandung Barat. 

 

 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Terdapat dua hal yang utama yang mempengaruhi kualitas dan hasil penelitian yaitu 

kualitas instrument dan kualitas pengumpulan data. (Sugiyono, 2012 hlm 193) 

 Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, 

karena tujuan dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik 

pengumpulan data , maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang 

ditetapkan. 

a. Data Kualitatif 

 Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada seting alamiah, 

sumber data biasanya merupakan sumber data primer dan teknik pengumpulan data 

dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan ada penelitian kali ini  yaitu dengan melakukan 

observasi berperan serta, wawancara tak berstruktur dan dokumentasi.   
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 Observasi berperan serta yaitu peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang 

yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sedangkan 

wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan lengkap 

untuk pengumpulan data nya. Dokumentasi yaitu catatan peristiwa yang telah berlalu 

biasanya berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental ( Sugiyono, 2012 hlm 

193) 

 

b. Data Kuantitatif 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif yaitu observasi. Teknik 

pengumpulan data dengan observasi dilakukan bila penelitian berkenaan dengan perilaku 

manusia, proses kerja, gejala-gejala dalam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar ( Sugiyono, 2012 hlm 203).  Pada penelitian kali ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan teknik observasi berperan serta dimana peneliti terlibat 

langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan 

sebagi sumber data penelitian. Perilaku yang diamati yaitu kemampuan atensi anak 

autistik saat pebelajaran berlaku, berapa lama durasi atensi yang dapat dipertahankan. 

 

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data 

1. Data Kualitatif 

 Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2014 hlm 334) bahwa teknis 

analisis yang digunakan pada penelitian kualitatif mencakup tiga kegiatan secara 

bersamaan, yaitu reduksi data (data reduction), Penyajian data (data display) dan 

penarikan kesimpulan ( conclusion drawing/verification). 

a.   Reduksi data ( data reduction)  

 Mereduksi data berarti menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

pada hal- hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 

Reduksi data dilakukan setelah observasi dilakukan. Dengan melakukan reduksi data 
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maka  data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan 

mencarinya bila diperlukan. 

 

b.   Penyajian Data (  Data Display ) 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian  

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya 

 

c.   Penarikan kesimpulan (Conclusion Drawing/ verification) 

 Kesimpulan  dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya belum jelas menjadi jelas, dan dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis atau teori. 

 

2. Data Kuantitatif 

Sunanto (2006 hlm 68-70) menerangkan bahwa didalam analisis data terdapat 

analisis dalam kondisi yaitu analisis perubahan data dalam suatu kondisi misalnya 

kondisi baseline atau kondisi intervensi dan analisis antar kondisi yaitu analisis data yang 

terkait dengan komponen utama, yaitu meliput: 

 

a. Analisis dalam kondisi 

1. Panjang Kondisi 

  Banyaknya data dalam kondisi tersebut. Banyaknya data dalam suatu 

kondisi juga menggambarkan banyaknya sesi dilakukan pada kondisi tersebut. 

Panjang kondisi atau banyaknya data dalam kondisi baseline tidak ada ketentuan 

yang pasti. Namun demikian, data dalam kondisi baseline dikumpulkan sampai 

data menunjukan stabilitas dan arah yang jelas. 

2. Kecenderungan Arah 
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 Digambarkan oleh garis lurus yang melintasi semua data dalam suatu 

kondisi dimana banyaknya data yang berada di atas dan di bawah garis tersebut 

sama banyaknya. 

3. Tingkat Stabilitas 

 Menunjukan tingkat homogenitas data dalam suatu kondisi. Adapun 

tingkat stabilitas data ini dapat ditentukan dengan menghitung banyaknya data 

yang berada di dalam rentang 50% di atas dan di bawah mean. Jika sebanyak 50% 

atau lebih data berada dalam rentang 50%  di atas dan di bawa mean, maka data 

tersebut dapat dikatakan stabil. 

4. Tingkat Perubahan 

 Menunjukan besarnya perubahan antar dua data. Tingkat perubahan data 

ini dapat dihitung untuk data dalam suatu kondisi maupun data antar kondisi. 

5. Jejak Data 

 Merupakan perubahan dari data satu ke data lain dalam suatu kondisi. 

Perubahan satu data ke data berikutnya dapat terjadi tiga kemungkinan yaitu 

menaik, menurun dan mendatar. 

6. Rentang 

 Rentang dalam sekelompok data pada suatu kondisi merupakan jarak 

antara data pertama dengan data terakir. Rentang ini memberikan informasi 

sebagaimana yang diberikan pada analisis tentang tingkat perubahan. 

 

 

b. Analisis antar kondisi  

1. Variabel yang diubah 

 Dalam analisis data antar kondisi sebaiknya variabel terikat atau perilaku sasaran 

difokuskan pada satu perilaku. Artinya analisis ditekankan pada efek atau pengaruh 

intervensi dalam analisis data antar kondisi terhadap perilaku sasaran. 

2. Perubahan Kecenderungan Arah dan Efeknya 
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 Dalam analisis data antar kondisi, perubahan kecenderungan arah grafik antara 

kondisi baseline dan intervensi menunjukan makna perubahan perilaku sasaran yang 

disebabkan oleh intervensi. 

3. Perubahan Level Data 

 Menunjukan seberapa besar data berubah. Sebagaimana telah dijelaskan terdahulu 

tingkat perubahan data antar kondisi (misalnya kondisi baseline dan intervensi) 

ditunjukkan selisih antara data terakhir pada kondisi baseline dan data pertama pada 

kondisi intervensi 

 


