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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian  

 Penelitian adalah upaya pencarian data dengan cara pencarian data 

dan penyelidikan guna menemukan fakta-fakta, prinsip-prinsip baru, dan 

pengertian baru, serta pemecahan masalah mengenai masalah yang 

diteliti. Menurut Sugiyono bahwa metode penelitian pada dasarnya 

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dan tujuan dan kegunaan 

tertentu. Cara ilmiah yang ditempuh berarti peneliti harus dapat 

melakukan penelitian yang dilandasi pada sifat keilmuan yaitu : rasional, 

empiris, dan sistematis (2008, hlm. 2). 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2000, hlm. 3) penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

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

dapat diamati. Ciri dari penelitian kualitatif yaitu bersifat deskriftif 

sehingga semua data yang telah dikumpulkan kemungkinan akan menjadi 

kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2007, hlm. 11) 

 Ada beberapa asumsi yang menjadi landasan dalam penelitian 

kualitatif sebagaimana yang dikatakan Merriam dalam Creswell (2009, 

hlm 145). Asumsi-asumsi tersebut ialah sebagai berikut: 

a. Peneliti kualitatif lebih memiliki perhatian pada proses daripada hasil 

atau produk. 

b. Peneliti kualitatif merupakan instrumen utama dalam pengumpulan 

dan analisis data. Data diperoleh melalui instrumen manusia daripada 

melalui inventarisasi (inventories), kuesioner, ataupun melalui mesin. 

c. Penelitian kualitatif sangat berkaitan dengan fieldwork. Artinya, 

peneliti secara fisik terlibat langsung dalam penelitian tersebut. 

d. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dalam arti peneliti tertarik pada 

proses, makna, dan pemahaman yang diperoleh melalui kata-kata atau 

gambar-gambar. 
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e. Proses penelitian kualitatif bersifat induktif dalam arti peneliti 

membangun abstraksi, konsep, hipotesis, dan teori. 

 Untuk mendapatkan data guna menjawab permasalahan seperti 

yang dikemukakan di atas, peneliti menggunakan metode studi deskriptif. 

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah 

yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam 

penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya 

yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa 

adanya. 

Menurut Nazir (1988, hlm. 63) metode deskriptif merupakan suatu 

metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang 

diselidiki. 

Menurut Sugiyono (2005, hlm. 21) menyatakan bahwa metode 

deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas. 

 

3.2 Informan dan Tempat Penelitian  

3.2.1 Informan Penelitian 

 Menurut Amirin (2009) Dalam lamannya menjelaskan 

bahwasannya subjek penelitian adalah sesuatu, baik orang, benda ataupun 

lembaga (organisasi), yang sifat atau keadaannya (atributnya) akan 

diteliti. Dengan kata lain subjek penelitian adalah sesuatu yang di dalam 

dirinya melekat atau terkandung objek penelitian. 

 Pada penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah 

Perangkat Lembaga yaitu pekerja kantor, fasilitator dan penyandang 

disabilitas netra di lingkungan PSBN Wyata Guna. Hal ini didasarkan 

bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi sumber informasi dipilih 

secara “pursposive sampling”. Hal ini didasarkan menurut Nasution 
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(2014, hlm 34) bahwa dalam penelitian kualitatif yang dijadikan sampel 

hanyalah sumber yang dapat memberikan informasi yang dipilih secara 

“purposive” bertalian dengan tujuan penelitian. Dalam buku Sugiyono 

(2017, hlm.218) menyatakan purposive sampling adalah teknik 

pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini serperti orang yang dianggap paling tahu dan 

mengerti tentang situasi sosial yang akan diteliti oleh peneliti.  
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3.2.2 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PSBN Wyata Guna yang bertempat di 

Jl. Padjajaran, Kota Bandung, Jawa Barat, yaitu lokasi yang menjadi 

lembaga/organisasi sosial bagi para penyandang disabilitas netra dimana 

didalamnya terdapat informan-informan masyarakat penyandang 

disabilitas netra yang menjadi binaan lembaga tersebut. Pemilihan lokasi 

penelitian ini dipilih karena PSBN Wyata Guna Bandung adalah Lembaga 

Sosial yang langsung berada di bawah Kementerian Sosial Republik 

Indonesia yang bertugas untuk melakukan pemberdayaan terhadap 

penyandang disabilitas netra. 

 

3.3 Pengumpulan Data  

3.3.1 Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui informan. 

Adapun Menurut Amirin (2009), dalam lamannya menjelaskan 

bahwasannya  informan penelitian adalah seseorang yang memiliki 

informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai 

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau 

narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya 

berupa kasus (satu kesatuan unit), antara lain yang berupa lembaga atau 

organisasi atau pranata sosial. Diantara sekian banyak informan tersebut, 

ada yang disebut narasumber kunci (key informan) yaitu seorang ataupun 

beberapa yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) 

mengenai objek yang sedang diteliti tersebut. 

 Adapun pihak yang menjadi informan pokok atau informan kunci 

pada penelitian ini adalah: 

a. Pekerja kantor 

b. Fasilitator  

Sedangkan pihak yang menjadi informan pendukung pada penelitian ini 

adalah: 

a. Warga binaan penyandang disabilitas netra   
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Tabel 3.1 

Informan Perangkat Lembaga 

No Nama Usia Pendidikan 

Terakhir 

Jabatan 

1 Tine 43 

Tahun 

S1 Fasilitator 

Pendidikan 

2 Nono Suwarno 53 

Tahun 

S1 Pekerja Sosial 

3 Arwani 

Anggadipura 

38 

Tahun 

S1 Fasilitator 

Bimbingan Fisik 

dan 

Keterampilan 

 

Tabel 3.2 

Informan Warga Binaan 

No Nama Usia Asal Waktu 

Menjadi 

Warga 

Binaan 

1 Rizal Saeful Aziz 22 Tahun Garut 3 Bulan 

2 Ryan Ridiawan 

Erlangga 

24 Tahun Cimahi 4 Bulan 

3 Astri Elsahara 30 Tahun Balikpapan  3 Tahun 

4 Wigia Desi 

Amalia Effendi 

23 Tahun Purwakarta  3 Tahun 

 

3.3.2 Instrumen Penelitian  

 Menurut Sugiyono (2009, hlm 59), menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah 
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peneliti itu sendiri. Selanjutnya Nasution dalam Sugiyono (2009, hlm 60), 

menyatakan bahwa: 

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada 

menjadikan manusia sebagai instrument penelitian utama. 

Alasannya ialah bahwa segala sesuatu belum mempunyai bentuk 

yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, 

hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu 

semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas 

sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. 

Berdasarkan dua pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa dalam 

penelitian kualitatif pada awalnya dimana permasalahan belum jelas dan 

pasti, maka yang menjadi instrument adalah peneliti sendiri. Tetapi 

setelah masalahnya yang akan dipelajari jelas, maka dapat dikembangkan 

suatu instrumen. 

 Untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data dari 

hasil wawancara dan observasi maka diperlukan penyusunan alat untuk 

mengumpulkan data. Adapun penyusunan alat pengumpul data pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Penyusunan kisi-kisi instrumen penelitian 

 Dalam mempermudah pelaksanaan penelitian maka peneliti 

menyusun kisi-kisi penelitian. Penyusunan kisi-kisi penelitian ini 

dijabarkan dalam bentuk pertanyaan agar memudahkan dalam alat 

pengumpulan data. Penyusunan kisi-kisi penelitian di mulai dari rumusan 

masalah, indikator, dan subjek penelitian yang akan dilakukan dan 

dijabarkan dalam pertanyaan.  

b. Penyusunan alat pengumpul data 

 Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu berupa observasi 

dan wawancara mendalam kepada pihak yang dibutuhkan datanya seperti 

perangkat lembaga dan warga binaan penyandang disabilitas netra.  

c. Penyusunan pedoman observasi 
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 Pedoman observasi perlu dirancang dan disusun sebelum peneliti 

melakukan pengamatan dan terjun ke lapangan agar penelitian yang 

dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan 

sebelumnya.  

 

d. Penyusunan pedoman wawancara 

 Sebelum melakukan wawancara perlu disusun pedoman wawancara 

yang bertujuan sebagai patokan pertanyaan yang pada pelaksanaannya 

bisa bertambah sehingga wawancara dapat terarah dan  mudah. Adapun 

pedoman wawancara adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada responden mengenai penelitian yang akan dilakukan. 

  

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

 Menurut Moleong (2000, hlm 150) wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu 

pewancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang 

diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.  

 Adapun menurut Bungin (2001, hlm 100) bahwa wawancara 

dalam suatu penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan tentang 

kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian itu 

merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi (pengamatan). 

 Maka dari itu melalui wawancara ini diharapkan peneliti dapat 

mengumpulkan data melalui informasi-informasi yang didapat dari 

informan penelitian yang masing-masing memiliki kekhasan sehingga 

diperlukannya penggunaan bahasa yang dapat dipahami informan dan 

pada kemudian dapat disusun kedalam laporan penelitian. Serta dengan 

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipasi dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang sedang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui 

observasi. 
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 Wawancara yang dilakukan adalah dengan bertatap muka serta 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar dan terspesifik kepada 

informan sesuai dengan pedoman wawancara. Wawancara ini juga 

dilakukan untuk menggali data penelitian mengenai fungsi PSBN Wyata 

Guna dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas netra, 

proses pemberdayaan, dan kendala-kendala yang terjadi pada 

pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas netra yang dilakukan 

oleh PSBN Wyata Guna. Wawancara ditujukan kepada warga binaan, 

pekerja kantor dan fasilitator di PSBN Wyata Guna Bandung. 

Jadwal wawancara yang dilakukan peneliti sekitar 1 bulan yaitu pada 

tanggal 6,7,8,9,10,11,16,25 dan 29 April 2018.  
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b. Observasi  

 Menurut Nazir (1988, hlm. 65) observasi adalah penyelidikan 

yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada 

dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi 

sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. 

Dan menurut Usman dan Akbar (2009, hlm. 54) observasi partisipasi 

yaitu jika observer terlibat langsung secara aktif dalam objek yang diteliti. 

Spradley dalam Sugiyono (2008, hlm. 226) membagi observasi menjadi 

empat, yaitu (1) partisipasi pasif (passive participation), (2) partisipasi 

moderat (moderate participation), (3) partisipasi aktif (active 

participation), dan (4) partisipasi lengkap (complete participation). Maka 

dari itu, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah teknik observasi partisipasi yang pertama, yaitu teknik observasi 

partisipasi pasif. Jadi, dalam hal ini peneliti mengamati kegiatan tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti melakukan 

pengamatan secara intensif agar memperoleh data yang empirik mengenai 

penerapan prinsip kerja sama dan sopan santun.  

 Fokus dalam observasi ini adalah peneliti mencoba mengamati 

keadaan warga binaan dalam proses pemberdayaan yang diselenggarakan 

oleh PSBN Wyata Guna, kegiatan kerja perangkat lembaga setiap 

harinya, dan kegiatan fasilitator dalam memberikan bimbingan kepada 

warga binaan. Dari pengamatan tersebut peneliti dapat melakukan analisis 

secara mendalam mengenai optimalisasi fungsi lembaga sosial di Kota 

Bandung dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas netra. 

 

c. Studi Dokumentasi 

 Menurut Danial dan Wasriah (2009, hlm 79) studi dokumentasi 

adalah mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan 

data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data 

statistik, jumlah dan nama anggota keluarga, data kartu keluarga; grafik, 

gambar, surat-surat, foto, akte, dan sebagainya.  

  

d. Studi Literatur 
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 Studi litelatur yaitu mempelajari buku-buku yang berhubungan 

dengan masalah yang menjadi pokok bahasan dengan objek penelitian. 

Hal ini merujuk pendapat Kartono (1996, hlm 33) yang mengemukakan 

bahwa “Studi literatur adalah teknik penelitian yang dapat berupa 

informasi-informasi data-data yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti yang di dapat dari buku-buku, majalah, naskah-naskah, kisah 

sejarah, dokumentasi-dokumentasi, dan lain-lain.” 

 

3.4 Uji Keabsahan Data  

a. Triangulasi 

 Menurut Sugiyono (2009, hlm 125) bahwa triangulasi diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Triangulasi dilakukan oleh peneliti guna menentukan 

data yang benar-benar dipercaya dan valid. 

 Penelitian dibawah ini mengenai optimalisasi fungsi lembaga 

sosial dalam pemberdayaan penyandang disabilitas netra. Triangulasi 

yang digunakan adalah sebagai gambar dibawah ini. 

 

Gambar 3.2  

Triangulasi dengan Tiga Sumber Data 

 

 

a. Menggunakan Bahan Referensi 

 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan data 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126 

 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126) 

 

 

Pekerja Kantor Warga binaan 

Fasilitator  
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 Berdasarkan gambar triangulasi sumber data, pada penelitian 

mengenai optimalisasi fungsi lembaga sosial dalam pemberdayaan 

masyarakat disabilitas netra, peneliti melakukan wawancara kepada 

beberapa informan terutama perangkat lembaga dan warga binaan 

penyandang disabilitas yang berada di tengah lingkungan PSBN Wyata 

Guna yang dapat memberikan data dan informasi mengenai masalah yang 

akan di teliti.  
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Gambar 3.3 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

 

a. Menggunakan Bahan Referensi 

 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan data 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126 

 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126) 

 

 Peneliti melakukan pemeriksaan data melalui sumber dengan 

teknik yang berbeda dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan 

dan diharapkan oleh peneliti. Awalnya peneliti melakukan wawancara 

mendalam, setelah itu data melakukan observasi dan studi dokumentasi 

agar data yang di dapatkan terbukti orisinil. 

 

Gambar 3.4 

Triangulasi dengan Tiga Waktu Pengumpulan Data 

 

 

a. Menggunakan Bahan Referensi 

 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan data 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126 

 

Sumber : Sugiyono (2009, hlm 126) 

 

 

Wawancara Observasi 

Studi Dokumentasi 

 

 

Minggu ke-I Minggu ke-II 

Minggu ke-III 
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 Triangulasi sumber waktu dilakukan pada waktu yang berbeda, 

artinya peneliti mengambil data pada waktu yang telah disepakati oleh 

peneliti dan informan agar mendapatkan data yang diinginkan dan 

diharapkan sesuai permasalahan yang akan di teliti oleh peneliti mengenai 

program pemberdayaan masyarakat disabilitas netra di lingkungan PSBN 

Wyata Guna. 

  

b. Melakukan Member check 

 Menurut Sugiyono (2009, hlm 129) bahwa member check adalah 

proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. 

Salah satu cara yang sangat penting ialah melakukan member check pada 

akhir wawancara dengan menyebutkan garis besarnya dengan maksud 

agar responden memperbaiki bila ada kekeliruan, atau menambahkan apa 

yang masih kurang. 

 Serta jika data yang diperoleh oleh valid, tetapi apabila data yang 

ditemukan tidak disepakati oleh sumber data atau informan maka peneliti 

perlu mengadakan diskusi kembali dengan sumber data atau informan. 

Pada forum ini peneliti mengemukakan temuan penelitian dan temuan 

penelitian tersebut dapat disepakati oleh bersama dan peneliti meminta 

tanda tangan para pemberi sumber data atau informan, jika sudah tidak 

ada yang perlu di tambah, di kurangi, dan di tolak oleh sumber data. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

 Analisis data merupakan langkah terpenting dalam proses 

penelitian kualitatif. Analisis data digunakan agar dapat memahami 

hubungan dan konsep dari data yang telah diperoleh sehingga dapat 

dikembangkan dan dievaluasi.   

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif. Analisis interaktif ini dikenal dengan analisis model 

Miles and Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam (1992, hlm, 
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14) “Aktivitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam model ini terdapat beberapa 

komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

atau verifikasi”.  
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a. Reduksi Data (Data Reduction) 

 Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi 

data “kasar” yang muncul dari càtatan-catatan tertulis di lapangan. 

Sebagaimana kita ketahui, reduksa data, berlangsung selama proyek yag 

berorientasi kualitatif berlangsung (Miles dan Huberman, 2007, hlm. 18). 

 Data-data yang terkait dengan dokumentasi, observasi dan 

wawancara yang diperoleh, peneliti mulai mengorganisasikan data 

tersebut. Sebelum dilakukan analisis data, langkah yang penting adalah 

memberikan kode-kode atau coding  pada data yang diperoleh 

(Poerwandari, 2005, hlm. 34). Teknik koding merupakan teknik dengan 

langkah yang dilakukan seseorang peneliti untuk mendapatkan gambaran 

fakta, mengumpulkan data, serta menarik kesimpulan. Koding sangatlah 

penting dalam penelitian kualitatif agar dapat memudahkan peneliti 

dalam mendeskripsikan dan menganalisis data secara sistematis serta 

menemukan kembali data-data yang mungkin terlupakan dengan melihat 

catatan lapangan yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Tabel 3.3 

Kode Dokumentasi 

No Jenis Dokumen Kode 

1 
Gambaran Umum Profil PSBN Wyata 

Guna 
Dok. 1 

2 Profil Perangkat lembaga A Dok. 2 

3 Profil Perangkat lembaga B Dok. 3 

4 Profil Perangkat lembaga C Dok. 4 

5 Profil Warga binaan A Dok. 5 

6 Profil Warga binaan B Dok. 6 

7 Profil Warga binaan C  Dok. 7 
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8 Profil Warga binaan D Dok 8 

 

 (Sumber: Diolah oleh Peneliti th. 2018) 

 

Tabel 3.4 

Kode Observasi 

No Jenis Kegiatan  Kode 

1 Observasi Kegiatan Perangkat lembaga Ob Pl 

2 Observasi Kegiatan Warga binaan Ob Wb 

3 Observasi Kegiatan Pemberdayaan Ob Kp 

 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti th. 2018) 

 

Tabel 3.5 

Kode Wawancara 

No Partisipan Kode 

1  Perangkat lembaga A Wpl A 

2  Perangkat lembaga B Wpl B 

3  Perangkat lembaga C Wpl C 

4  Warga binaan A Wwb A 

5  Warga binaan B Wwb B 

6  Warga binaan C  Wwb C 

7  Warga binaan D Wwb D 

 

(Sumber: Diolah oleh Peneliti th. 2018) 
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Tabel 3.6 

Kode Reduksi 

No Rumusan Masalah Kode 

1 

Bagaimana gambaran dari fungsi lembaga 

sosial dalam pemberdayaan masyarakat 

penyandang disabilitas netra? 

RM 1 

2 

Bagaimana proses pemberdayaan 

masyarakat penyandang disabilitas netra 

yang dilakukan oleh lembaga sosial? 

RM 2 

3 

Bagaimana kendala-kendala optimalisasi 

fungsi lembaga sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat penyandang 

disabilitas netra? 

 

RM 3 

 

 (Sumber: Diolah oleh Peneliti th. 2018)
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Gambar 3.1 

Langkah Reduksi Data 

 

Perolehan Data

(Observasi, Wawancara, 
Dokumentasi)

Pemberian koding berdasarkan 
pada rumusan masalah

Pengelompokan koding 
berdasarkan pada rumusan 

masalah

Deskripsi

Penarikan kesimpulan sementara 
setiap rumusan masalah 
(Conclution Drawing)

Penyajian Pembahasan (makna 
dan teori)
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(Sumber: Diolah oleh Peneliti th.2018)  
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b. Penyajian Data (Data Display)  

 Setelah peneliti mengelompokan koding berdasarkan rumusan 

masalah masing-masing, hasil penelitian disajikan dalam bentuk 

deskripsi. deskripsi ini merupakan penyajian data yang mencoba 

mengkaji informasi yang telah peneliti dapatkan. Penyajian data biasanya 

diperoleh dalam berbagai bentuk uraian, bagan dan jaringan. Penyajian 

data dalam penelitian optimalisasi fungsi lembaga sosial di Kota Bandung 

dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas netra dilakukan 

dalam bentuk uraian yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian itu 

sendiri. Display Data dilakukan peneliti dengan menyajikan data hasil 

reduksi dengan mengelompokan display data berdasarkan aspek-aspek 

dakam rumusan masalah yaitu mengenai bagaimana gambaran dari fungsi 

Lembaga Sosial dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas 

netra, bagaimana proses pemberdayaan masyarakat penyandang 

disabilitas netra yang dilakukan oleh Lembaga Sosial, dan kendala-

kendala dalam pemberdayaan masyarakat penyandang disabilitas netra. 

 

c. Conclution Drawing Verification 

 Conclusion drawing verification merupakan upaya untuk mencari 

arti,  makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data yang telah 

dianalisis dengan mencari hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun dalam 

bentuk pernyataan singkat dan mudah dengan mengacu kepada tujuan 

penelitian 

 Data-data yang telah diperoleh peneliti melalui proses data 

dokumentasi, observasi dan wawancara selama penelitian berlangsung 

ditulis dalam bentuk laporan yang kemudian direduksi, dirangkum dan 

dipilih-pilih. Data disortir kemudian dipelajari dan dipahami serta 

diinterpretasikan dengan mendeskripsikan agar konsep data lebih 

dipahami. Setelah data mudah dipahami, tahap selanjutnya adalah 

penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya. Data yang semua kabur 

kemudian akan semakin jelas sehingga data-data tersebut dapat 

memberikan suatu kejelasan mengenai bagaimana optimalisasi fungsi 
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lembaga sosial di Kota Bandung dalam pemberdayaan masyarakat 

penyandang disabilitas netra.  
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3.6 Isu Etik 

 Isu etik ini menganalisis proses berlangsungnya sebuah fenomena 

sosial dan mendeskripsikan kejadian suatu fenomena sosial dengan apa 

adanya sehingga tersusun sebuah pengetahuan yang tidak menduga-duga 

dan dapat tersusun sistematis tentang proses-proses sosial, realita sosial, 

dan semua atribut dari fenomena sosial.  

 Penelitian ini dilakukan tanpa ada keinginan memunculkan 

dampak negatif secara umum dan bagi perangkat lembaga atau warga 

binaan di PSBN Wyata Guna Jl. Padjajaran. Penelitian ini menimbulkan 

kepercayaan pada lembaga dalam pemberdayaan masyarakat penyandang 

disabilitas netra. 

 Namun, ketika dalam proses penelitian terjadi atau timbul isu-isu 

yang kurang baik atau merugikan perangkat lembaga/warga binaan 

bahkan PSBN Wyata Guna, tentunya peneliti akan langsung 

mengkonfirmasi isu tersebut dengan bijak sehingga proses penelitian 

tetap berjalan dengan baik. Melalui penanganan isu etik ini diharapkan 

peneliti dan subjek penelitian bahkan objek penelitian dapat menjaga 

kerjasama dan membangun kesepakatan bersama secara konsisten untuk 

menghindari isu-isu yang tidak diharapkan. 

 


