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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1PerancanganPenelitian 

3.1.1 JenisPenelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis datanya termasuk penelitian 

kualitatif karena didasari oleh respon atau reaksi pada bentuk-bentuk dan verbal 

oleh pelihat atau khalayak sasaran dariperancang Buku Fotografi Nama-Nama 

Hewan Ternak Dengan Bahasa Isyarat Sebagai Media Pembelajaran Anak 

Tunarungu. 

 Data kualitatif adalah data yang bukan berbentuk angka atau bilangan, 

misalnya kepuasan pelanggan (sangat puas, puas, kurang puas dan sebagaianya), 

sehingga kita tidak dapat melakukan operasi matematika terhadapnya. Jenis data 

ini disebut artibut. Data kualitatif merupakan data yang berhubungan dengan 

kategorisasi, karateristik berwujud pertanyaan atau berupa kata-kata. Data ini 

biasaanya didapat dari wawancara dan bersifat subjektif sebab data tersebut 

ditafsirkan lain oleh orang yang berbeda. Data kualitatif/artibut dapat diangkakan 

dalam bentuk ordinal atau nominal. Untuk mengolah data kualitatif/atribut, 

biasanya digunakan satistik nonparametrik (Indranata, 2008:143). 
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3.1.2 Lokasi Penelitian 

 Adapun lokasi penelitian yang dilakukan peneliti adalah di TKLB-B 

Karya Mulia Surabaya Jl. A.Yani No 6-8 Surabaya. 

 

Gambar 3.1 TK Karya Mulia 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 

 

 

Gambar 3.2 TK Karya Mulia 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tidakan selebihnya adalah data tambah 

seperti dokumen, dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagaian ini jenis 

datanyadibagai dalam kata-kata dan tindak, sumber data tertulis, foto dan data 

statistika. 

 

3.2.1 Observasi 

Dengan observasi sebagai alat pengumpul data dimaksud observasi yang 

dilakukan secara sistematisbukan observasi sambil-sambilan atau secara kebetulan 

saja. Dalam observasi ini diusahakan mengamati keadaan yang wajar dan yang 

sebenarnya tanpa usaha yang disengaja untuk mempengaruhi, mengatur, atau 

memanipulasikannya (Nasution, 2012:106). 

Observasi yang dilakukan peneliti, yaitu mengunjungi sekolah TKLB-B 

Karya Mulia di Surabaya dengan melihat kondisi pembelajaran anak-anak di 

TKLB-B. 

 

3.2.2 Wawancara(Interview) 

Wawancara atau interviewadalah suatu bentuk komunikasi verbal jadi 

semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Bila guru 

menanyakan murid tentang keadaan rumah, atau kita menanyakan petani tentang 

seluk-beluk pertanian, itu wawancara. Namun wawancara sebagai alat penelitian 

lebih sistematis (Nasution, 2012: 113). 
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Wawancaraadalahbentukkomunikasiantaradua orang, melibatkanseseorang 

yanginginmemperolehinformasidariseoranglainnyadenganmengajukanpertanyaan-

pertanyaan,berdasarkantujuantertentu.Padapenelitianiniwawancara yang 

digunakanadalahwawancaraterstrukturatauwawancarabaku, yang 

susunanpertanyaannyasudahdisiapkansebelumyaolehpeneliti (Mulyana: 180). 

Wawancara yang dilakukan peneliti adalah dengan mendatangi narasumber 

Kepala Sekolah TKLB-B Karya Mulia yaitu Hj. Sri Lestari S. Pd, untuk 

membicarakan hal-hal sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara belajar anak-anak TKLB-B Karya Mulia? 

2. Hal apa saja yang dipelajari oleh anak-anak TKLB-B Karya Mulia? 

3. Buku apa saja yang mendukung pembelajaran di TKLB-B Karya 

Mulia? 

3.2.3 StudiLiteratur 

Setiap penelitian memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. 

Bahan ini meliputi buku-buku, majalah-majalah, pamflet, dan bahan dokumenter 

(Nasution, 2012:145). 

Perpustakan yang dilakukan peneliti adalah dengan meminjam serta 

menelaah buku-buku mengenai fotografi dasar, buku mengenai hewan, buku 

Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) yang didapat dari sekolah TKLB-B Karya 

Mulia Surabaya, buku dan artikel yang membahas mengenai media pembelajaran, 

buku yang membahas tentang teori perkembangan anak usia dini dan beberapa 

buku mengenai definisi anak tunarungu. Sehingga dapat memperkuat pembahasan 

yang menjelaskan tentang perancangan desain buku dan dapat menjelaskan secara 

rinci mengenai judul laporan tugas akhir. 
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3.2.4 Dokumentasi 

Dokumenadalahsegalasesuatumateridalambentuktertulis yang 

dibuatolehseseorang.Dokumendapatberupabuku, artikel, media massa, 

catatanharian, undang-undang, notulen, blog,halaman, web danlainnya. 

3.2.5 FGD (focus Group Discusion) 

Focusgroup discussionadalahmetodekualitatif yang 

lazimdigunakanuntukmelacakhal-haltertentu yang inginditonjolkanatau yang 

menjadiprioritasbagirespondenatausubjekpenelitian. 

 

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data, menurut Patton (1980:268), adalah proses mengatur urutan 

data, mengoranisasikannya kedalam suatu pola, kategori,dan satuan uraian dasar. 

Ia membedakannya dengan penafsiran, yaitu, memberikan arti yang singifikan 

terhadap analisis, menjelaskan pola uraian,dan mencari hubungan di antara 

dimensi-dimensi uraian. Bogdan dan Taylor (1975:79) mendefinsikan analisis 

data sebagai proses yang merincu usaha secara formal untuk menemukan tema 

dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Jika dikaji, pada 

dasarnya definsi pertama lebih menitijberatkan pengorganisasian data sedangkan 

yang kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data.Deangan demikian 

definsi tersebut dapat disintesiskan menjadi: Analisis data adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalampola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehinggan dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarakan oleh data (Moleong, 1997:103). 

3.3.1    Reduksi Data 
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            Setelah data diperoleh, dilakukanlah reduksi data. Fungsi dari 

reduksi data ini adalah untuk memilih data yang relevan, memfokuskan data yang 

mengarah kepada pemecahan masalah dan mengkelompokkan data yang benar-

benar dibutuhkan untuk proses perancangan. Hasil dari reduksi data ini berupa 

data yang lebih relevan dengan permasalahan dan memudahkan untuk menarik 

kesimpulan. Sehingga peneliti membuang data-data yang tidak perlu untuk 

mereduksi data yang dianggap penting untuk menunjang perancangan ini. 

  

3.3.2    Penyajian Data 

Data yang sudah melalui proses reduksi data kemudian akan disajikan 

dalam bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan dalam 

penyajian data ini adalah untuk menggabungkan informasi yang telah diperoleh 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penyajian data juga akan 

memudahkan penguasaan informasi dari hasil penelitian, serta menghindari 

adanya pemikiran serta pengambilan keputusan secara subjektif. 

3.3.3    Kesimpulan    

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung. Seperti halnya proses reduksi data, setelah memperoleh data yang 

cukup memadai maka selanjutnya dapat diambil kesimpulan sementara, dan 

setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.  

 


