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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Pembahasan yang akan disajikan pada bab ini yaitu mengenai metode yang 

digunakan dalam penelitian, mencakup prosedur penelitian, subjek penelitian, 

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan instrumen 

penelitian yang digunakan.  Adapun pengertian metode penelitian menurut 

Sugiyono (2015, hlm. 2) adalah  “cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 

tujuan dan kegunaan tertentu”. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian yang 

didasarkan pada ciri - ciri keilmuan  yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

Berdasarkan pengertian tersebut metode penelitian yaitu prosedur atau langkah – 

langkah penelitian yang ditempuh dalam penelitian secara ilmiah dan sistematis  

untuk mencapai suatu tujuan tertentu berdasarkan masalah -  masalah yang akan di 

teliti.  

Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan dua tahap, baik 

penelitian tahap satu maupun penelitian tahap dua, dilakukan dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor  (dalam Moleong 2017, hlm. 4) 

mendefinisikan “pendekatan kualitatif  sebagai prosedur penelitian yang 

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

orang  dan perilaku yang dapat diamati”. Hal ini sejalan dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Sukmadinata (2011, hlm. 60) pendekatan penelitian kualitatif 

(Qualitative Research)  adalah “suatu penelitian yang ditunjukkan untuk 

mendeskripsikan atau menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok”. 

Dari pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

adalah prosedur penelitian  yang menghasilkan data deskriptif berupa deskripsi atau 

analisa mengenai fenomena pemikiran dan perilaku dari orang – orang  dan yang 

dapat diamati baik secara individu maupun kelompok.  

Metode penelitian yang digunakan  dalam penelitian ini yaitu metode 

deskriptif karena dianggap relevan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui 

kondisi objektif anak dan keluarga khususnya orang tua dari subjek penelitian.         
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 Data – data yang telah terkumpul dan diperoleh  kemudian diolah  dan 

dilaporkan secara deskriptif. Sebagaimana  yang dinyatakan oleh Arikunto (2013, 

hlm. 3) penelitian deskriptif adalah “penelitian yang dimaksudkan untuk 

menyelidiki keaadaan, kondisi atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang 

hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian”.  Dengan menggunakan 

metode deskriptif dan pendekatan kualitatif, maka peneliti akan  mendeskripsikan 

dan menganalisa data dan informasi yang didapat  melalui teknik pengumpulan 

data, yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi.  

Penelitian ini menghasilkan suatu produk yang berbentuk program mengenai  

intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan bicara 

pada anak down syndrome. program ini  merupakan program yang bersifat hipotetik 

dan dihasilkan dari proses  analisis hasil asesmen anak dan keluarga yang bertujuan  

untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak down syndrome.  

 

3.2 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

seorang peneliti secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan penelitian. 

Adapun prosedur penelitian intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk 

meningkatkan kemampuan berbicara anak down syndrome ini, dilakukan dengan 

dua tahap. kedua tahapan tersebut di gambarkan pada bagan berikut:



32 
 

 
Maya Damai Yanti, 2021 
PROGRAM INTERVENSI DINI BERSUMBERDAYA KELUARGA UNTUK MENINGKATKAN KEMAMPUAN 
BERBICARA ANAK DOWN SYNDROME  
Universitas Pendidikan Indonesia | Repository.upi.edu | Perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan 3.1  Perumusan Program Intervensi 

 Dini Bersumberdaya Keluarga 

 

 

 

 

 

Program Intervensi Bersumberdaya Keluarga 

Tahap 1  

 Proses Penyusunan Program 

 

Tahap  II 

Finalisasi Program  

 

Studi  

literatur 

Studi 

Lapangan  

Menyusun Perancangan Program 

Bersama Keluarga  

Validasi Program  

Oleh Expert Judgment  

Revisi Program  

Program Intervensi  Dini 

Bersumberdaya Keluarga   

Validasi  

(FGD)  

 

Program Intervensi  Dini 

Bersumberdaya Keluarga   

(program hipotetik)  

 

Program Intervensi  Dini 

Bersumberdaya Keluarga 

Konsep 

intervensi dini   

Asesmen 

(Profil anak dan 

keluarga)   
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Dari gambar skema diatas, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu 

tahap pertama merupakan tahap penyusunan program  dan tahap kedua yaitu 

mengenai finalisasi program. Kedua tahapan penelitian tersebut, akan diuraikan 

sebagai berikut:  

1. Penelitian tahap I :  Proses Penyusunan Program 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan peneliti dengan melakukan kajian pustaka yang 

relevan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu mengenai program 

intervensi dini bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan 

berbicara pada anak down syndrome.  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan peneliti melalui observasi dan wawancara. Hal ini 

bertujuan untuk mengumpulkan informasi sebagai data awal terkait 

permasalahan yang di akan diteliti pada subjek penelitian. 

c. Asesmen  

Menurut Hermanto (2010) asesmen adalah “suatu proses mengumpulan  

informasi dan atau data sebanyak-banyaknya untuk kepentingan 

penyusunan program layanan”. Sejalan dengan Soendari dan Mulyati (2011, 

hlm.5) menyatakan bahwa asesmen adalah:  

Proses pengumpulan data/informasi secara sistematis dan komprehensif 

tentang potensi individu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan 

dalam menyusun program dan memberikan layanan 

intervensi/pembelajaran secepat mungkin bagi perkembangan individu 

yang bersangkutan secara optimal.  

 

Lebih lanjut Soendari (2009) menjelaskan bahwa “asesmen dapat 

diapandang sebagai  upaya yang sistematis untuk mengetahui kemampuan, 

kesulitan dan kebutuhan pada bidang tertentu”. Adapun tujuan utama 

dilakukan asesmen yang dinyatakan oleh menurut Soendari dan Nani  

(2011, hlm. 7)  adalah “untuk memperoleh informasi yang dapat digunakan  

sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program pembelajaran 

bagi anak yang bersangkutan”. Selain itu, tujuan asesmen menurut  Sunardi 

& Sunaryo (2006) dalam Soendari dan Nani (2011, hlm. 8) sebagai berikut: 
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1. Memperoleh data relevan, objektif, akurat dan komprehensif tentang 

kondisi anak saat ini  

2. Mengetahui profil anak secara utuh, terutama permasalahan dan hambatan 

belajar yang sedang dihadapi, potensi yang dimiliki, kebutuhan-kebutuhan  

khususnya, serta daya dukung yang dibutuhkan oleh anak.  

3. Menentukan    layanan  yang  dibutuhkan  dalam  rangka  memenuhi 

kebutuhan - kebutuhan khususnya dan memonitor kemampuannya.   

 

Kegiatan asesmen  dalam penelitian ini bertujuan untuk  memperoleh 

informasi dan data mengenai kondisi objektif anak dan keluarga yang 

mencakup kebutuhan, potensi dan hambatan yang dialami oleh anak dan 

keluarga. sehingga diperoleh data mengenai profil anak dan keluarga yang 

akan dijadikan landasan untuk penyusunan  program intervensi dini 

bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan berbicara anak 

down syndrome. 

d. Perancangan Program Intervensi Dini 

Setelah peneliti melakukan tahap studi literatur, studi lapangan  dan 

memperoleh hasilnya. Selanjutnya peneliti merancang program intervensi 

dini yang dilakukan peneliti bersama keluarga dengan cara berdiskusi 

terkait rancangan  program yang dibutuhkan  oleh anak dan berdasarkan 

hasil asesmen yang telah diperoleh.  

e. Validasi Program 

Program yang telah dirancang, selanjutnya peneliti melakukan expert  

judment  untuk memvalidasi program intervensi dini  yang telah di rancang.  

expert  judgment  tersebut terdiri dari, dua orang ahli pendidikan khusus  

yang meliputi: dosen dan guru serta satu orang ahli terapis wicara. kemudian 

para validator memberikan saran dan masukan terhadap program intervensi 

dini. Kemudian program tersebut direvisi berdasarkan saran yang diberikan 

oleh para validator. kemudian program intervensi dini tersebut digunakan 

untuk melakukan intervensi terhadap anak.  

f. Program Intervensi Dini Bersumberdaya Keluarga 

Terbentuknya program intervensi dini bersumberdaya untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak down syndrome merupakan hasil akhir dari 

Proses penelitian tahap I yang kemudian dapat dijadikan pedoman untuk 

mengintervensi yang akan dilaksanakan atau diterapkan oleh  keluarga.   
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2. Penelitian tahap II : Finalisasi Program 

Pada tahap ini, peneliti melaksanakan Focus Group Discussion (FGD), 

untuk melakukan validasi lanjutan terhadap program yang telah di rancang 

kemudian di validasi melalui expert judgment dan direvisi berdasarkan saran 

yang diberikan.  Adapun  peserta dalam Focus Group Diskusi ini yaitu, dosen 

pendidikan khusus, ahli terapis, guru (wali kelas) dan orang tua subjek  dalam 

penelitian ini. FGD dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh  informasi 

apakah program  intervensi dini sudah dapat dipahami  dapat dilaksanakan oleh 

keluarga dan apakah sudah sesuai dengan kebutuhan anak atau belum belum.  

 

3.3 Subjek dan Lokasi Penelitian  

3.3.1 Subjek Penelitian 

Menurut Arikunto (2013, hlm.188) subjek penelitian adalah: “subjek yang 

dituju untuk diteliti oleh peneliti”.  Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian 

ini yaitu anak down syndrome yang mengalami  hambatan dalam perkembangan 

berbicara berusia 6 tahun dan keluarga yang terdiri dari ibu dan kakak.  

 

3.3.2 Lokasi Penelitian  

Lokasi untuk melakukan penelitian mengenai program intervensi dini 

bersumberdaya keluarga untuk meningkatkan kemampuan berbicara pada anak 

down syndrome ini yaitu dirumah tempat tinggal  anak yang menjadi subjek 

penelitian yang beralamat di  kota Cimahi.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Creswell (2015, hlm. 18) Pengumpulan data berarti “mengidentifikasi  

dan menyeleksi individu - individu  untuk penelitian, mendapatkan izin untuk 

meneliti mereka, dan mengumpulkan informasi dengan menanyakan sejumlah 

pertanyaan kepada mereka atau  mengobservasi prilaku mereka”.  

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

kualitatif ini yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi 

dokumentasi. Beberapa teknik pengumpulan data tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut: 
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1.4.1 Observasi 

Menurut Soendari dan Nani (2011, hlm. 14) observasi adalah “mengadakan 

pengamatan terhadap suatu  objek,  gejala, peristiwa, atau proses yang terjadi    

dalam   suatu   situasi   baik    yang   terjadi pada manusia atau lingkungan”. Sejalan 

dengan Creswell (2015, hlm. 422) bahwa observasi adalah proses pengumpulan 

observasi open – ended (terbuka)  tangan pertama  dengan mengobservasi/ 

mengamati orang dan tempat di suatu lokasi penelitian. 

Peneliti melakukan observasi secara langsung dilingkungan tempat tinggal 

anak  yang berada di daerah kota Cimahi, hal ini bertujuan untuk mengamati 

berbagai hal yang terkait dengan proses berbicara anak saat ini, kemampuan 

berbicara anak, hambatan berbicara yang dialami oleh anak down  syndrome, 

penerimaan dan pemahaman keluarga terhadap anak.  

 

1.4.2 Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan  oleh dua pihak,  yaitu  pewawancara (interviewer)  yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewe)  yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan itu (Moleong, 2017 hlm. 186).  Adapun teknik wawancara yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu teknik wawancara mendalam. Menurut Sukardi 

(2003, hlm. 79) wawancara mendalam  (in-dept interview) adalah proses  

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian  dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan  atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide)  wawancara, 

dimana pewawancara  dan informan terlibat dalam kehidupan  sosial yang relatif 

lama.   

Peneliti melakukan wawancara secara mendalam terhadap orang tua, 

wawancara ini dilakukan untuk menggali dan mengumpulkan informasi mengenai  

data asesmen anak dan keluarga, pemahaman orang tua terhadap hambatan yang 

dialami oleh anak dan upaya yang  dilakukan oleh orang tua untuk meningkatkan 

kemampuan berbicara anak.  
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1.4.3 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa  yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk  tulisan, gambar,  atau karya -karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap  dari pelengkap dari penggunaan teknik  observasi 

dan wawancara  dalam penelitian kualitatif.  (Sugiyono, 2020 hlm. 314).   Untuk 

memperoleh data atau informasi  melalui teknik studi dokumentasi peneliti 

membuat pedoman agar mempermudah  untuk mencari data atau dokumen yang 

ingin diperoleh. Dokumentasi ini dilakukan untuk memeperoleh informasi 

mengenai bodata  anak dan data atau informasi riwayat perkembangan anak melalui  

orang tua.  

 

1.4.4 Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) yaitu teknik pengumpulan data atau 

informasi  yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan 

menemukan makna sebuah tema menurut sebuah pemahaman kelompok. Menurut  

Praswoto (2008, hlm. 58). Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok 

terarah merupakan “suatu bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang 

dimintai pendapatnya mengenai suatu produk, konsep, layanan, ide, iklan, 

kemasan/situasi kondisi tertentu”. Tujuan  diskusi kelompok terarah adalah untuk 

memperoleh masukan atau  informasi  mengenai  permasalahan yang bersifat 

spesifik. Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi 

berhasil dikumpulkan dan di analisis.  FGD  yang dilakukan dalam hal ini  yaitu 

bertujuan untuk meminta masukan mengenai program intervensi dini  yang telah 

dirumuskan  oleh peneliti, kemudian selanjutnya di validasi oleh peserta  FGD, 

yang terdiri dari: ahli pendidikan khus, dosen dan guru, kemudian ahli terapis 

wicara.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi 

sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi 

permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Sugiyono 

(2020, hlm. 320) berpendapat sebagai berikut: 
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Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Langkah – langkah yang dilakukan untuk menganalisis data yang telah 

terkumpul melalui observasi dan wawancara yaitu dilakukan dengan empat  proses. 

Proses tersebut mengacu pada Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2020, hlm. 

321). Berikut akan diuraikan prosesnya:  

a. Data Collection ( Pengumpulan Data)  

Dalam proses penelitian kegiatan yang pertama kali dilakukan yaitu dengan 

mengumpulkan berbagai informasi atau data. Pada tahap awal peneliti 

melakukan penjelajahan secara umum  terhadap situasi sosial/objek  yang 

diteliti, semua yang dilihat dan didengar direkam semua. Dengan demikian 

peneliti akan memperoleh data  yang sangat banyak dan bervariasi.  

 

b. Data Reduction (Reduksi Data) 

Data yang terkumpul dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka 

diperlukan teknik analis data melalui reduksi data. Reduksi data berarti proses 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya.  Dengan adanya proses mereduksi data, maka 

data akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan  mempermudah peneliti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  

 

c. Display Data (Penyajian Data)  

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu  

menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk  uraian singkat, bagan, hubungan  antar katagori, flowchart dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan  untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif  

adalah dengan teks yang bersifat naratif.  Data yang diperoleh melalui observasi 

dan wawancara yang telah dilakukan, kemudian di reduksi dan  disajikan dalam 

bentuk teks naratif.  
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d. Conclusion Drawing/ Verification (Kesimpulan  dan Verifikasi) 

Langkah keempat dari analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara  dan 

akan berubah bila ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya.  

 

3.6 Instrumen  Penelitian 

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2016, hlm. 306) bahwa “dalam 

penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain dari pada menjadikan manusia  sebagai 

instrumen penelitian utama”. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian, maka 

peneliti membuat kisi-kisi instrumen penelitian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kisi – Kisi Instrumen Penelitian 

No. Pertanyaan  

Penelitian 

Aspek Indikator Pengumpulan 

Data 

Informan 

1. Bagaimana 

kondisi objektif 

kemampuan 

berbicara anak 

down syndrome  

Kondisi 

anak 

Kemampuan 

berbicara anak 

down syndrome 

- Observasi 

- Wawancara 

- MJ 

- Orang 

tua 

2.  Bagaimana 

kondisi objektif 

orang tua untuk 

meningkatkan 

kemampuan 

berbicara anak 

down syndrome 

Kondisi 

orang tua  

Pemahaman orang 

tua mengenai  

perkembangan anak 

down  syndrome  

- Observasi 

- Wawancara 

- Orang 

tua 

 

Sikap dan 

penerimaan 

terhadap anak  

- Observasi 

- Wawancara 

- Orang 

tua 

 

Pengasuhan 

keluarga  
- Observasi 

- Wawancara 

- Orang 

tua 

Interaksi antar 

anggota keluarga 
- Observasi 

- Wawancara 

- Orang 

tua 

3.  Bagaimanakah 

rumusan 

program 

intervensi dini 

bersumberdaya 

keluarga untuk 

meningkatkan 

kemampuan  

berbicara anak 

Rumusan 

draf 

program 

intervensi 

dini  

- Dasar 

pemikiran  

- Ketercapaian 

tujuan program  

- Kebermanfaatan 

program 

- Materi  

- Metode 

- Media 

- Expert 

judgment 

- FGD 

 

- Orang 

tua  

- Ahli  
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No. Pertanyaan  

Penelitian 

Aspek Indikator Pengumpulan 

Data 

Informan 

down 

syndrome? 

 

- Prosedur dan 

langkah 

pelaksanaan 

program 

- Keterbacaan 

program  

- Kebermaknaan 

program 

- Kesesuaian isi 

program  

 


