
38 
 

Yunia Sri Hartanti, 2019 
PENGGUNAAN APLIKASI SAY IT DALAM MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI VERBAL PENYANDANG 
CEREBRAL PALSY 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang bertujuan untuk 

menghasilkan suatu produk yang telah teruji validitasnya berdasarkan keilmuan dan 

efektifitasnya berdasarkan fungsi dan manfaatnya. Untuk sampai pada hasil produk 

tersebut penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method research design. 

Cresswel (2008) menjelaskan bahwa: 

“mixed method research design is a procedure forcollecting, analyzing and 

‘mixing’ both quantitative and quantitativeresearch and methods in a single study 

to understand a research problem.” 

 

Mixed method research design ini bertujuan untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan “mencampur” metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu kajian 

untuk memahami sebuah masalah penelitian (Craswell, 2015).  

Pendekatan ini dipilih karena peneliti harus menangani dua jenis data yaitu 

kualitatif dan kuantitatif yang dikombinasikan memberikan pemahaman yang lebih 

baik tentang masalah penelitian dan pertanyaan penelitian daripada hanya 

melakukan satu penelitian saja. Alasan lain penelitian ini dilaksanakan dengan 

menggunakan mixed method, adalah secara umum apabila kita mempunyai data 

kualitatif maupun data kuantitatif, dan kedua jenis data tersebut secara bersama-

sama memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masalah penelitian itu 

daripada jika kita hanya mempunyai salah satu dari kedua jenis data tersebut, dan 

juga apabila satu jenis penelitan (kualitatif dan kuantitatif) tidak cukup untuk 

membahas msalah penelitian atau menjawab pertanyaan penelitian. 

Pendekatan kualitatif akan menjawab pertanyaan penelitian tentang kondisi 

objektif atau kemampuan awal komunikasi penyandang cerebral palsy, dan 

bagaimanakah penggunaan aplikasi say it dalam meningkatkan komunikasi bagi 

penyandang cerebral palsy. Sedangkan pada pertanyaan penelitian yang ketiga yang 

terkait tentang apakah penggunaan  aplikasi say it  efektif dalam mengembangkan 
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kemampuan komunikasi penyandang cerebral palsy, pertanyaan tersebut hanya 

dapat dijawab dengan metode kuantitatif 

1.1.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian yang peneliti gunakan adalah exploratory mixed method 

research design, yaitu melibatkan prosedur pertama -  tama mengumpulkan data 

kualitatif untuk mengeksplorasi suatu fenomena dan setelah itu mengumpulkan data 

kuantitatif untuk menjelaskan hubungan yang ditemukan dalam data kualitatif. 

Desain ini diaplikasikan untuk mengeksplorasi suatu fenomena, mengidentifikasi 

tema, merancang suatu instrumen, dan setelah itu mengujinya. Secara visual, bagan 

dari desain tersebut dapat dilihat seperti berikut ini. 

Bagan 3.1 

exploratory mixed method research design(Creswell, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada metode mix method ini  akan dilakukan dalam penelitian ini terdapat 

tiga tahap dalam prosesnya.  Sasaran penelitian yaitu keteampilan berkomunikasi 

verbal dengan bantuan menggunakan aplikasi say it serta menguji efektifiitas dari 

aplikasi tersebut. Berikut adalah rancangan tahapan secara umum. 

Penelitian tahap pertama peneliti menggunakan metode kualitatif yaitu 

untuk menjawab pertanyaan penelitian mengenai kondisi objektif subjek dalam 

berkomunikasi verbal dengan lawan bicara yang baru dikenal. Menurut Moleong 

(2012, hlm 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 
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memahami penomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll. Data yag terkumpul akan dianalisis da 

disajikan secara deskriptif, sehingga memperoleh hasil atau gambaran terkait 

masalah yang akan digali  untuk memberikan kontribusi dalam perancangan 

aplikasi yang akan dibuat. 

Pada penelitian tahap dua menggunakan metode kuantitatif yaitu untuk 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah, “apakah penggunaan  aplikasi say it  

efektif dalam mengembangkan kemampuan komunikasi penyandang cerebral 

palsy ?”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

eksperimen. Menurut Prasetyo dan Jannah (2005, hlm. 49) “dalam penelitian 

eksperimen, konidisi yang ada dimanipulasi oleh peneliti sesuai dengan kebutuhan 

peneliti”.  Lebih lanjut Prasetyo dan Jannah (2005, hlm. 49) mengungkapkan bahwa 

“penelitian eksperimen merupakan salah satu jenis penelitian kuantitatif yang 

sangat kuat mengukur hubungan sebab-akibat”. Metode eksperimen dalam 

penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang diperlukan dengan melihat 

hasil atau akibat dari suatu perlakuan dalam penggunaan aplikasi say it dalam 

mengembangkan komunikasi penyandang cerebral palsy. 

Metode eksperimen yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Single Subject Research (SSR). SSR merupakan metode untuk subjek tunggal 

terhadap perilaku tertentu. Tawney dan Gats dalam Abadi (2013, hlm. 35) 

mengemukaan bahwa:  

Single Subject Research design is an integral part of behavior analytic 

tradition. The term refers to a research strategy developed to document changes in 

the behavior of individual subject. Through the accurate selection an utilization 

of the family design, it is possible demim’trate an functional between intervention 

and a change behavior. 

Definisi di atas dapat diartikan bahwa Single Subject Research (SSR) 

merupakan bagian yang integral dari analisis tingkah laku. SSR mengacu pada 

strategi penelitian yang dikembangkan untuk mendokumentasikan perubahan 

tentang tingkah laku subjek secara perseorangan melalui seleksi yang akurat dan 



41 
 

Yunia Sri Hartanti, 2019 
PENGGUNAAN APLIKASI SAY IT DALAM MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI VERBAL PENYANDANG 
CEREBRAL PALSY 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

pemanfaatan pola desain kelompok yang sama. Hal ini memungkinkan untuk 

memperlihatkan hubungan fungsional antara perlakuan dari perubahan tingkah 

laku. 

Pola desain eksperimen subjek tunggal yang dipakai dalam penelitian ini 

adalah desain A-B seperti berikut: 

 

Grafik 3.1 Prosedur Dasar Desain A-B 

 

 

          

 

 

 

Desain A-B merupakan desain dasar dari penelitian di bidang modifikasi 

perilaku dengan subjek tunggal (Sunanto, dkk. 2006, hlm. 42). A-1 adalah lambing 

dari garis datar (baseline). Baseline merupakan suatu kondisi awal kemampuan 

subjek dalam berkomunikasi. Pengukuran pada fase ini adalah dengan melihat 

kemampuan komunikasi subjek menggunakan instrument yang telah di buat. 

Intervensi (B) adalah untuk data perlakuan atau intervensi, kondisi 

kemampuan subjek dalam berkomunikasi. Pada tahap ini subjek diberi perlakuan 

menggunakan aplikasi say it dan hitung skala keefektifannya dengan menggunakan 

instrumen yang telah dibuat. 

 

1.1.2 Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini merupakan subjek yang sama pada saat pertama 

kali pembuatan aplikasi Say It, yaitu seorang individu cerebral palsy berusia 29 

tahun berinisial R yang mengalami hambatan pada organ berbicara, sehingga 

menghambat subjek dalam melakukan komunikasi yang efektif dengan orang lain. 

Terkadang cara terbaik  dan tercepat untuk mendapat informasi tentang seseorang 

adalah dengan meminta pada orang yang bersangkutan ataupun informan lain sepeti 
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keluarganya (Jhon W. Santrock, 2007, hlm. 61). Serta informan dalam penelitian 

kualitatif yaitu subjek itu sendiri. Menurut Burhan Bungi (Abadi, 2013, hlm, 108) 

bahwa informan penelitian adalah orang yang diperkirakan menguasai, dan 

memahami data, informasi, atau fakta subjyek penelitian. Dalam penelitian ini yang 

menjadi informan penelitian yaitu: 

1) Anggota Keluarga dan Orang Terdekat 

Anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan adik serta sopir dan 

teman dekat dari subjek yang dianggap memiliki pengetahuan yang lebih 

banyak mengenai kondisi subjek dalam berkomunikasi di rumah. Sehingga 

dapat dimintai pendapat mengenai mengembangan aplikasi yang akan dibuat 

dalam mengembangkan keterampilan subjek dalam berkomunikasi. 

2) Ahli yang membuat Aplikasi Say It 

Informan selanjutnya dalam penelitian ini adalah ahli. Ahli memiliki 

peranan penting dalam proses pembuatan alat, ahli dapat membantu 

memberikan masukan-masukan yang berhubungan dengan alat yang akan 

dibuat 

1.1.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di lingkungan rumah subjek untuk 

pengambilan data (wawancara, observasi dan asesmen) dan uji coba alat serta 

pembuatan aplikasi Say It dilakukan di kampus ITB (Institut Teknologi Bandung). 

 

1.2 Variabel Penelitian 

Jakni (2016, hlm.47) variabel penenlitian adalah gejala-gejala yang timbul 

dan menjadi fokus perhatian peneliti, selain itu pula dapat diartikan bahwa variabel 

penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal 

tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

 

1.2.1 Variabel Bebas 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah aplikasi say it. Menurut  Sugiyono 

(2015, hlm. 61) Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang 
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menjadi sebab perubahannya atau timbulnya varibel terikat.  Aplikasi Say it adalah 

aplikasi android untuk mengenali pengucapan dari penyandang cerebral palsy yang 

mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang yang baru dikenal. Aplikasi ini 

mampu mengenali beberapa kata penting yang digunakan dalam kehidupan sehari-

hari. Aplikasi ini dikembangkan dengan melatih model dari banyak data ucapan 

suara kemudian menggunakan model tersebut untuk mengenali suara kembali. 

Tujuan dari aplikasi ini adalah untuk mempermudah proses berkomunikasi dengan 

orang lain dengan cara memperjelas suara, sehingga pengguna tidak perlu 

mengulang kembali apa yang telah ia ucapkan. Aplikasi ini akan memberikan 

umpan balik berupa suara dan teks. Aplikasi akan memunculkan teks dan suara 

ketika digunakan. Aplikasi say it hanya dapat digunakan oleh peggunanya saja, hal 

ini terkait dengan data suara yang dimasukan hanya rekaman suara dari pengguna 

saja. 

Dalam kepentingan membantu komunikasi anak, telah di kembangkan 

berbagai aplikasi  seperti  yang dikemukakan oleh Harliansyah (2013) dalam Surat 

kabar menuliskan bahwa “ penelitian terbaru di Selandia Baru menunjukan bahwa 

computer tablet seperti iPad membantu kemampuan komunikasi anak-anak autis”. 

Lebih lanjut Harliansyah (2013) mengungkapkan bahwa “penelitian dari 

Universitas Victoria Wellington menggunakan sebuah aplikasi yang 

memungkinkan anak-anak membuat permintaan dengan menekan ikon di layar”. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa menggunakan smartphone degan aplikasi 

tertentu dapat membuat kemajuan dalam komunikasi para penyandang disabilitas. 

Teknologi asistif dapat dirancang dalam bentuk aplikasi khusus untuk 

mengembangkan kemampuan berkomunikasi pada penyandang disabilitas yang 

memiliki hambatan dalam berkomunikasi. 

 

1.2.2 Variabel Terikat 

Variabel terikat dalam penelitian ini yaitu keterampilan berkomunikasi verbal 

pada individu cerebral palsy. Menurut Sugiyono (2015, hlm. 61) Variabel Terikat 

adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel 

bebas. 
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Komunikasi verbal (verbal communication) menurut Wantysastro 

(2013) adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada 

komunikan dengan cara tertulis (written) atau lisan (oral). Komunikasi verbal 

menempati porsi besar. Karena kenyataannya, ide-ide, pemikiran atau keputusan, 

lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non verbal. Dengan harapan, 

komunikan (baik pendengar maupun pembaca) bisa lebih mudah memahami pesan-

pesan yang disampaikan. 

Mengembangkan komunikasi verbal penting adanya, karena di lapangan 

banyak ditemukan penyandang cerebral palsy yang mengalami kesulitan dalam 

mengucapkan kata sehingga harus mengulang hingga beberapa kali ucapannya 

sampai lawan bicara memahami apa yang dimaksud. Kesulitan dalam 

mengucapkan kata dimungkinkan terjadi karena adanya kekauan pada otot 

bicaranya. Hal ini menyebabkan komunikasi yang berlangsung antara penyandang 

cerebral palsy dengan lawan bicaranya menjadi tidak efektif.   

 

1.3 Prosedur Penelitian 

Penelitian ini terdiri dari tiga tahap, tahapan tersebut dapat di lihat pada 

bagan prosedur penelitian berikut ini : 

Bagan 3.2 Prosedur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahap 1 

Studi Deskriptif 

Kondisi 

objektif 

keterampil-

an berbicara  

subjek 

(individu 

cerebral 

palsy) 

Kondisi 

objektif   

Penggu -

naan 

aplikasi 

Say It 

Deskriptif objektif keterampilan 

berbicara subjek (individu 

cerebral palsy, dan penggunaan 

aplikasi Say It dalam 

memperjelas bicara individu 

cerebral palsy 

Tahap 2 

Desain Alat 

Perancangan, pembuatan,  

uji coba serta revisi 

Aplikasi Say It dalam 

mengembangkan 

komunikasi verbal 

penyandang cerebral palsy 

Aplikasi Say It dalam 

mengembangkan 

komunikasi verbal 

penyandang cerebral palsy 

Tahap 3 

Eksperiment 

Penggunaan aplikasi Say It 

oleh subjek 

Efektifitas penggunaan 

aplikasi Say It dalam 

mengembangkan 

kemampuan komunikasi 

verbal penyandang cerebral 

palsy 



45 
 

Yunia Sri Hartanti, 2019 
PENGGUNAAN APLIKASI SAY IT DALAM MENGEMBANGKAN KOMUNIKASI VERBAL PENYANDANG 
CEREBRAL PALSY 
Universitas Pendidikan Indonesia| repository.upi.edu |perpustakaan.upi.edu 

1.3.1 Penelitian  Tahap Pertama 

Tahap pertama merupakan  studi deskriptif yang dilakukan guna melihat 

kondisi objektif kemampuan komunikasi verbal pada individu cerebral palsy 

dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi dan asesmen. Menurut Yuliana, 

dkk. (2017) Asesmen merupakan sarana untuk menemukan kekurangan, 

kelebihan, dan kebutuhan individu yang memungkinkan kemampuan individu 

dapat diketahui sejak awal. Sedangkan menurut Rahardja dan Sujarwanto (2015) 

diartikan sebagai istilah umum yang berhubungan dengan proses pengumpulan 

informasi untuk tujuan pengambilan keputusan.  Adapun yang dapat dipelajari 

dari tahap pertama ini yaitu sejauh mana kemampuan peyandang cerebral palsy 

dalam bekomunikasi verbal beserta dengan kesulitan yang dihadapinya saat 

bekomunikasi verbal dengan cara mengidentifikasi kata apa saja yang terdengar 

tidak jelas. Hasil dari penelitian pertama ini akan menunjukan kebutuhan  subjek 

dan gambaran rancangan alat yang akan dibuat. 

 

1.3.2 Penelitian Tahap Kedua 

Tahap ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu bertujuan  untuk 

merumuskan atau mendesain pengembangan aplikasi yang dapat 

mengembangkan kemampuan komunikasi verbal yang efektif bagi individu 

cerebral palsy. Yang dipelajari pada tahapini yaitu bagaimana sistem operasi dan 

prosedur penggunaanny. Hasil dari tahap kedua ini menjadi acuan dalam 

pembuatan alat yang selanjutnya disempurnakan melalui validasi dari ahli. 

 

1.3.3 Penelitian Tahap Ketiga 

Tahap ketiga merupakan tahap eksperimen, dimana pada tahap ini untuk 

melihat apakah penggunaan aplikasi Say It memberikan pengaruh terhadap 

kemampuan komunikasi verbal  pada individu dengan cerebral palsy. 

Eksperimen akan dilakukan antara penyandang CP dengan  orang baru yang 

sebelumnya belum pernah berkomunikasi dengannya. Selanjutnya penyandang 

CP mulai berdialog dengan orang baru tersebut, dan jika lawan bicara tidak paham 

dengan apa yang diucapkan olehnya, maka penyandang CP dapat menggunakan 
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aplikasi Say It untuk membantu memperjelas kata yang diucapkan. Secara lebih 

jelas berikut adalah langkah-langkah dalam penggunaan aplikasi say it : 

a) Proses Peng-install-an Aplikasi 

 Penginstallan aplikasi dilakukan dilakukan langssung oleh pengguna, namun 

hanya dapat digunakan oleh smartphone berbasis android saja. 

b) Proses menjalankan aplikasi 

Setelah aplikasi terinstall dengan benar di handphone, aplikasi akan muncul di 

layar handphone android  

 

 

 

 

 

   

          

                

 

                      Gambar 3.1 Tampilan menu aplikasi pada smartphone android 

 

Setelah Aplikasi “Say It” dibuka, tekan gambar lingkaran biru yang 

bertuliskan “Rekam”  
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Gambar 3.2 Tampilan aplikasi Say It pada smartphone android sebelum digunakan 
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Selanjutnya, pada layar akan munculan tampilan seperti gambar 

dibawah ini. Lalu ucapkan kata yang kurang jelas dan selanjutya aplikasi 

akan memproses suara yang terekam. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Tampilan aplikasi Say It pada smartphone android ketika sedang merekan 

suara 

Selanjutnya, Aplikasi akan memunculkan suara yang dimaksud oleh 

pengguna dengan tulisan dan suara yang lebih jelas. Seperti contoh 

gambardibawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4Tampilan aplikasi SayIt pada smartphone android ketika output tulisan dan 

suara 
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Berikut merupakan tahapan pelaksanaan: 

a. Tahap Persiapan 

Pertama-tama pastikan aplikasi sudah terinstal pada smartphone yang akan 

digunakan. Pastikan juga baterai smartphone terisi penuh agar tidak 

menghambat dalam proses pelaksanaan. Terakhir siapkan 30 daftar kata 

yang akan diuji dan telah ada dalam aplikasi say it. 

b.  Tahap Baseline 

Pada tahap ini hanya menyiapkan 30 daftar kata saja, karena dalam proses 

pelaksanaannya tidak menggunakan smartphone. Subjek diinstruksikan 

untuk mengucapkan satu-persatu daftar kata yang akan diuji kejelasanya 

tanpa menggunakan aplikasi, karena pada tahap ini hasil yang diinginkan 

adalah kondisi objektif pengucapan kata subjek.  

c. Tahap Intervensi  

pada tahap ini perlu adanya persiapan terlebih dahulu, karena dalam proses 

pelaksanaannya menggunakan aplikasi say it yang telah terinstal dalam 

smartphone. Subjek diinstruksikan untuk mengucapkan satu-persatu daftar 

kata yang akan diuji kejelasanya dengan menggunakan aplikasi say it. 

d. Tahap Penilaian 

Penilaian dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat skor kesesuaian 

antara kata yang diucapkan oleh subjek dengan output dari aplikasi. Juga 

mengamati jelas atau tidaknya kata yang diucapkan oleh subjek. Dikatakan 

jelas ketika subjek mengulang satu sampai dua kali, dan dikatakan tidak 

jelas  

ketika subjek mengulang labih dari tiga kali. 

 

1.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam Abadi (2013,hlm. 29) pengumpulan data dilakukan 

dalam kodisi alamiah, sumber data primer , teknik pengumpulan data lebih banyak 

pada data asil observasi dan wawancara. Adapun teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah:  
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1.4.1 Tahap Satu 

1) Wawancara adalah percakapan antara dua oang atau lebih dengan maksud 

tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak yang 

mewawancara/ mengajukan pertanyaan (interviewer) dan pihak yang 

memberikan jawaban atas petanyaan itu (iterviewee). Wawancara ditujukan 

kepada subjek untuk memperoleh informasi lanjutan mengenai konidisi dan 

kebutuhan subjek. Selanjutnya wawancara dilakukan kepada  keluarga, 

sopir dan ahli yang akan membantu dalam proses pembuatan aplikasi. 

2) Observasi menurut Gulo (Abadi, 2013, hlm. 116) adalah metode 

pengumpulan data dimana peneliti atau kolabolatornya mencatat informasi 

sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian. Observasi dilakukan 

kepada subjek untuk memperoleh gambaran tentang kondisi subjek. 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati subjek saat berkomunikasi 

dengan orang orang lain. Pada tahap ini juga peneliti mencatat kata apa saja 

yang sulit dipahami oleh lawan bicara subjek. 

3) Dokumentasi menurut Wikipedia Bahasa Indonesia adalah ‘sebuah cara 

yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan 

menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi 

khusus dari karangan/ tulisan, wasiat, buku, undang-undang, dan 

sebagainya. Dalam penelitian ini doumentasi dilakukan dengan 

mengumpulkan dokumen berupa foto, video, dokumen berupa identitas dan 

hasil asesmen kemampuan berkomunikasi verbal subjek. 

Berdasarkan paparan tersebut, dalam penelitian tahap satu ini peneliti 

menggunakan tiga teknik dalam pengumpulan data, adapun kisi-kisi pada tahap 

satu ini adalah sebagai berikut : 
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3.1. Tabel 

Kisi-kisi Pedoman Wawancara PenelitianTahap Satu 

No Pertanyaan Penelitian Indikator Teknik 

Pengumpul

an Data 

Instrumen Responden No. 

Item 

1. Bagaimana kondisi 

objektif subjek dengan 

hambatan komunikasi 

saat ini? 

1. Bicara  

2. Bahasa 

 

Observasi 

dan 

Wawancara 

Pedoman 

Observasi 

dan 

Pedoman 

Wawancara 

Subjek, 

orang tua 

dan orang 

terdekat. 

1,2, 

2.  Bagaimanakah 

komunikasi subjek saat 

ini? 

1. Saat di 

rumah 

dengan 

keluarga 

2. Saat di 

rumah dan 

bertemu 

dengan 

orang yang 

sudah lama 

kenal  

3. Saat di 

rumah dan 

bertemu 

dengan 

orang baru 

4. Saat ini 

ketika 

sedang 

bepergian ke 

tempat lain 

dan bertemu 

dengan 

orang baru  

Observasi 

dan 

Wawancara 

Pedoman 

Observasi 

dan 

Pedoman 

Wawancara 

Subjek, 

orang tua, 

dan orang 

terdekat. 

3,4,5,6 

3. Alat bantu apakah yang 

sudah digunakan saat 

1. Alat bantu 

yang 

Wawancara  Pedoman 

wawancara 

Subjek. 7 
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ini untuk membantu 

saat berkomunikasi? 

digunakan 

saat ini.  

4 Pengembangan aplikasi 

say it yang seperti 

apakah yang dapat lebih 

membantu lagi dari 

aplikasi say it 

sebelumnya? 

1. Aplikasi 

yang dapat 

membuat 

komunikasi 

verbal 

subjek 

menjadi 

efektif dan 

lancar. 

2. Aplikasi 

yang 

mencakup 

jumlah kata 

yang lebih 

banyak 

3. Aplikasi 

dengan 

output suara 

yang lebih 

akurat dari 

aplikasi 

sebelumnya. 

Wawancara Pedoman 

wawancara 

Subjek  8,9,10 

 

 

1.4.2 Tahap Dua 

Pada tahap kedua ini, pengumpulan data dilakukan dengan mendesain alat. 

Mendesain alat ini akan membatu peneliti dalam merancang alat yang akan 

dibuat sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan subjek yang telah diperoleh 

pada tahap sebelumnya. Perancangan dan pembuatan alat ini peneliti dibantu 

oleh seorang yang ahli di bidang IT. 
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1.4.3 Tahap Tiga 

Tahap ketiga merupakan tahap eksperimen,  metode eksperimen itu sendiri 

menurut Sugiyono (2014, hlm. 160) adalah penelitian kuantitatif yang digunakan 

untuk mengetahui pengaruh variabel independent (treatment/perlakuan) 

terhadap variabel dependent (hasil)dalam kondisi yang terkendalikan. Kondisi 

dikendalikan agar tidak ada variabel lain yang mempengaruhi variabel 

dependen. 

Dalam tahap ini kegiatan yang dilakukan  adalah mencoba aplikasi yang 

dalam proses pengerjaanya sudah final dan sudah mengalami beberapa kali uji 

coba dan revisi. Adapun yang di nilai adalah apakah subjek dapat berkomunikasi 

secara lancar dan efektif atau tidak dengan menggunakan aplikasi say it, serta 

melihat apakah masih ada kesalahan-kesalahan pada alat atau tidak. Berikut 

adalah lampiran kisi-kisi yang telah dibuat : 

Tabel 3.2 Kisi-kisi Penelitian tahap Tiga 

 

Uji 

Coba 

Kata yang 

Diucapkan 

Penilaian kata 

yang diucapkan 

Ket. 

Diulang Tidak 

Uji 

Coba 

1 

1. Air    

2. Alat    

3. Aliran    

4. Arahan    

5. Banjir    

6. Belajar    

7. Berangkat    

8. Kalau    

9. Kerja    

10. Laporan     

11. Longsor    

12. Rambut    

13. Rapih    

14. Telat    

15. Urusan    

16. Urutan    

Uji 

Coba 

Kata yang 

Diucapkan 

Penilaian kata 

yang diucapkan 

Ket. 

Diulang  Tidak 

Uji 

Coba 

2 

Dan 

seteru

sny 

1.   Air    

2. Alat    

3. Aliran    

4. Arahan    

5. Banjir    

6. Belajar    

7. Berangkat    

8. Kalau    

9. Kerja    

10. Laporan     

11. Longsor    

12. Rambut    

13. Rapih    

14. Telat    

15. Urusan    

16. Urutan    
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Keterngan: 

0 : untuk kata yang tidak diulang dan atau diulang sampai dua kali 

(dikategorikan jelas) 

1 : untuk kata yang diulang sampai tiga kali dan atau lebih. (dikategorikan 

tidak jelas) 

 

3.5   Analisis Data 

3.5.1    Penelitian Tahap 1 

Analisis data dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di 

lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selesai pengumpulan data. Miles dan Hubennan dalam Sugiyono (2007) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Berikut adalah keterangan mengenai aktivitas analisis data. 

l)  Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan 

dan keluasan, serta kedalaman wawasan yang tinggi. Reduksi data merujuk pada 

17. Lapar    

18. Pergi    

19. Rinal    

20. Ulang    

21. Cerebral 

Palsy 

   

22. Sekarang    

23. Telor    

24. Toilet    

25. Pulang    

26. Motor    

27. Lemari    

28. Ralat    

29. Murah    

30. Jelas    

17. Lapar    

18. Pergi    

19. Rinal    

20. Ulang    

21. Cerebral 

Palsy 

   

22. Sekarang    

23. Telor    

24. Toilet    

25. Pulang    

26. Motor    

27. Lemari    

28. Ralat    

29. Murah    

30. Jelas    
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proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian 

data mentah yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis.   

Untuk dapat melakukan reduksi data ini maka peneliti memilih hal-hal pokok 

dari data yang diperoleh  di lapangan, merangkum, efokuskan pada hal-hal yang 

penting,kemudian dicari tema dan polanya. Peneliti memilah-milah data yang 

penting serta berkaitan dengan fokus penelitian dan membuat kerangka 

penyajiannya. Penelii juga akan melakukannya dengan cara mendiskusikan pada 

teman atau orang lain yang dipandang ahli, dengan demikian nantinya akan dapat 

mereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang 

signifikan. 

2)  Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinn adanya penrikan kesimpulan danpengambilan tindakan. Melalui data 

yang disajikan, peneliti aakan melihat dan memahami apa yang sedang terjadi dan 

apa yang harus dilakukan, menganalisis atau mengambil tindakan atas 

pemahaman yang didapatdari penyajian data yang diperoleh. Pada tahap ini 

peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi, masing-masing topik 

kemudian dipisahkan dalan bentuk tabel.  

Dalam penelitian kualitatif penyajian data akan berupa tabel, grafik, phie 

chard, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, data akan 

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah 

dipahami. Pembahasan hasil display data dilakukan dengan bertitik tolak pada 

hasil observasi dan wawancara, serta studi dokumen secara objektif dengan 

ditunjang oleh landasan teori yang ada. 

3)  Conclusion Drawing/ Venfication (Menarik Kesimpulan atau Verifikasi) 

Langkah ke tiga dari aaktivitas analisis adalah kesimpulan dan verifikasi.  

Dalam tahap ini, peneliti membuat rumusan proposisi yang terkait dengan prinsip 

logika, mengangkatnya sebagai temuan penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, pengelompokkan data 

yang telah terbentuk, dan proposisi yang telah dirumuskan. Langkah selanjutnya 
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yaitu melaporkan hasil penelitian lengkap, dengan “temuan baru’ yang berbeda 

dengan temuan yang sudah ada. 

Awalnya kesimpulan belum jelas, tetapi kemudian semakin meningkat menjadi 

lebih terperinci. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian  berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kemballi yang melintas dalam 

pemikiran peneliti ataupun suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan. 

Makna yang muncul diatas harus diuji kebenarannya, kekukuhannya, dan 

kecocokkannya yakni berupa validitas. 

4) Pengujian Keabsahan 

Pengujian keabsahan data sangat diperlukan untuk menilai kesahihan data. data 

yang diperoleh melalui proses pengumpulan data. Moleong (2010, hlm. 324) 

menjelaskan bahwa untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik 

Pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria 

tertentu. Ada empat kn'tena yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan, 

keteralihan, kebergantungan, dan kepastian. Masing-masing kriteria tersebut 

menggunakan teknik pemeriksaan sendiri-sendiri. 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Pengujian kredibilitas 

data menggunakan triangulasi sumber. Menurut Patton (dalam Moleong, 2010, ' 

hlm. 330): 'triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu infomasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda”.  

Hal ini menurut Moleong (2010, hlm 331) dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, yaitu: 

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara;  

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi; 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan 

apa yang dikatakannya sepanjang waktu;  
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d) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang;  

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

Penelitian ini data yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan Studi 

dokumen akan direduksi, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan diorganisasi. Langkah selanjutnya 

yaitu melakukan crosscheck atau cek silang diantara ketiga data tersebut. Setiap 

sumber data dicek silang dengan dua sumber data lainnya, sehingga dengan 

demikian validitas data yang ada dapat dipertanggungjawabkan. Data akhir yang 

didapat adalah hasil perbandingan dari berbagai sumber data yang ada.  

 

3.5.2 Penelitian Tahap III 

Analisis pada data kuantitatif dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

statistik deskriptif sederhana seperti grafik. Menurut Sunanto, Takeuchi, & 

Nakata, (2005, hlm. 65), tujuan analisis data dalam bidang modifikasi perilaku 

adalah untuk dapat melihat sejauh mana pengaruh intervensi terhadap perilaku 

yang diubah. Penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruh 

penggunaan aplikasi straight line walk untuk meningkatkan keterampilan berjalan 

lurus siswa tunanetra. Metode analisis visual dengan menggunakan pengamatan 

langsung terhadap data yang ditampilkan dalam grafik (khususnya grafik garis). 

Grafik gan's dipergunakan untuk memudahkan peneliti dalam menjelaskan 

perilaku subjek secara efisien dan detail.  

Menurut Sunanto, Takeuchi, & Nakata, (2005, hlm. 37) terdapat beberapa 

komponen yang harus dipenuhi dalam grafik garis antara lain sebagai berikut: 

1) Absis adalah sumbu X merupakan sumbu mendatar yang menunjukan satuan 

van'abel bebas (misalnya sessi, hari, tanggal).  

2) Oridinat adalah sumbu Y merupakan sumbu vertikal yang menunjukan satuan 

variabel terikat (misalnya persen, frekuensi, durasi). 

3) Titik awal merupakan pertemuan antara sumbu X dengan sumbu Y sebagai 

titik awal satuan variabel bebas dan variabel terikat.  

4) Skala garis-garis pendek pada sumbu X dan sumbu Y merupakan ukuran.  
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5) Label kondisi, yaitu keterangan yang menggambarkan kondisi eksperimen. 

6) Garis perubahan kondisi, yaitu garis vertikal yang menunjukan adanya 

perubahan kondisi ke kondisi.  

7) Judul grafik, judul yang mengarahkan pembaca agar segera 

diketahui hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat.  

Terdapat dua langkah dalam analisis data, yaitu anakissis dakam kondisi dan 

antar kondisi. Tujuan utama analisis data adalah untuk mengetahui apakah 

terdapat atau tidah perubahan dan pemberian intervensi yang diberikan. 

 


