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METODE PENELITIAN 
 

 

3.1. Paradigma dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretivisme. Paradigma 

penelitian interpretif menurut Vardiansyah (2008, h. 67) berpandangan bahwa 

realitas sosial secara sadar dan secara aktif dibangun sendiri oleh individu, setiap 

individu mempunyai potensi memberi makna tentang apa yang dilakukan. Maka 

dari itu tujuan dari penelitian dengan menggunakan paradigma interpretif adalah 

untuk memaknai atau menafsirkan makna yang disampaikan orang lain tentang 

dunia (Creswell, 2015, h.33). Penelitian ini menggunakan paradigma 

interpretivisme untuk mengetahui bagimana tuna netra dengan non tuna netra 

memaknai dari setiap tahapan dalam proses manajemen identitas pada 

pengembangan hubungan antarbudaya. 

Berdasarkan tujuannya, penelitian dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu 

eksploratif, deskriptif, dan eksplanatif (Neuman, 2007, h. 15). Merujuk pada 

Neuman (2007, h.15), penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif 

karena jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan detail khusus dari suatu 

keadaan, situasi sosial, atau hubugan sosial untuk menjawab pertanyaan apa, 

siapa, kapan, dimana dan bagaimana (Neuman 1997, h. 329). Lebih lanjut, studi 

deskriptif menyajikan gambaran spesifik mengenai situasi, penataan sosial, dan 

hubungan. Penelitian diawali dengan persoalan atau pertanyaan yang telah



ditetapkan dengan baik dan mencoba menjelaskan dengan akurat  (Neuman, 1997, h. 

329). Dengan demikian, melalui penelitian yang sifatnya deskriptif, peneliti akan 

menjelaskan serta menggambarkan secara spesifik mengenai manajemen identitas 

dalam pengembangan hubungan antarbudaya antara tuna netra dengan non tuna netra. 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian ini berusaha memahami serangkaian peristiwa perbedaan budaya 

dan manajemen identitas dalam pengembangan hubungan antarbudaya antara 

penyandang tuna netra dengan non tuna netra. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut 

peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini untuk 

melakukan interpretasi atas suatu realitas sosial yang mendalam sesuai dengan yang 

dipahami oleh pasangan sahabat penyandang tuna netra dengan non tuna netra 

sebagai subjek penelitian ini.  

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah studi kasus. Metode studi 

kasus adalah pendekatan kualitatif yang penelitinya mengeksplorasi kehidupan nyata, 

sistem terbatas (kasus) atau beragam sistem terbatas (berbagai kasus) melalui 

pengumpulan data yang mendalam (Creswell, 2015, 135). Metode studi kasus 

melibatkan pengumpulan secara sistematis informasi yang cukup tentang seseorang, 

lingkungan sosial, acara, atau kelompok tertentu untuk memungkinkan peneliti 

memahami secara efektif bagaimana cara kerjanya atau fungsinya (Berg, 2001, h. 

122).  



Studi kasus dapat berfokus pada individu, kelompok, atau keseluruhan 

masyarakat dan dapat menggunakan sejumlah teknologi data seperti sejarah 

kehidupan, dokumen, sejarah lisan, wawancara mendalam, dan observasi partisipan 

(Berg, 2001, h.123). Menurut Creswell (2015, h. 136) satuan analisis dalam studi 

kasus bisa berupa kasus majemuk (studi multi-situs) atau kasus tunggal (studi dalam-

situs). Stake 2005 (dalam Creswell 2015, h. 136) menjelaskan tujuan dari penelitian 

studi kasus adalah untuk mengungkapkan kekhasan atau keunikan serta karakteristik 

yang terdapat dalam kasus yang sedang diteliti. 

Ciri khas metode studi kasus menurut Stake 2005 (dalam Creswell, 2015, h. 

137) adalah pertama, riset studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi satu kasus 

yang spesifik dari individu, kelompok, organisasi maupun kemitraan. Kuncinya 

adalah mendefinisikan kasus yang dapat dideskripsikan dalam parameter tertentu 

misalnya setting, tempat dan waktu yang spesifik. Kedua, terdapat kasus intrinsik dan 

kasus instrumental. Kasus intrinsik disusun untuk mengilustrasikan kasus yang unik, 

kasus yang memiliki kepentingan yang tidak biasa dalam dirinya dan perlu 

dideskripsikan. Kasus instrumental  memahami isu, problem, atau keprihatinan yang 

spesifik dan kasus atau beberapa kasus diseleksi untuk dapat memahami 

permasalahan tersebut dengan baik. Ketiga, studi kasus kualitatif yang baik adalah 

memperlihatkan pemahaman mendalam tentang kasus tersebut melalui wawancara, 

pengamatan, dokumen hingga bahan audiovisual karena bersumber pada satu sumber 

data saja tidak cukup untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam. Keempat, 



sebagian studi kasus memilih kasus majemuk untuk dianalisis dan diperbandingkan, 

sementara studi kasus yang lain memilih kasus tunggal untuk dianalisis. Kelima, agar 

analisis dapat dipahami dengan baik riset studi kasus melibatkan deskripsi tentang 

kasus tersebut, deskripsi tersebut berlaku untuk studi kasus intrinsik maupun 

instrumental. Peneliti mengidentifikasi tema atau masalah atau situasi spesifik yang 

hendak dipelajari dalam kasus. Keenam, tema atau masalah tersebut diorganisasikan 

menjadi kronologi oleh peneliti, menganalisis keseluruhan kasus untuk mengetahui 

berbagai persamaan dan perbedaan diantara kasus tersebut atau menyajikannya dalam 

suatu model teoritis. Ketujuh, studi kasus diakhiri dengan kesimpulan tentang makna 

keseluruhan yang diperoleh dari kasus tersebut hal tersebut disebut sebagai 

“penegasan” atau pembentukan “pola”. 

Berdasarkan pengertian dan ciri khas dari studi kasus di atas, maka penelitian 

ini merujuk pada penelitian studi kasus yang berfokus pada mengidentifikasi kasus 

mengenai manajemen identitas pengembangan hubungan antarbudaya antara tuna 

netra dengan non tuna netra, tidak hanya perspektif dari tuna netra dengan non tuna 

netra penelitian ini juga menggali data melalui perspektif ahli yang berfokus pada 

studi ketunanetraan dalam hal ini data bisa didapatkan dari guru atau dosen tuna 

netra. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus adalah terletak 

pada keunikan tema penelitian yakni hubungan antarbudaya dalam bentuk 

persahabatan antara tuna netra dengan non tuna netra, karena pada studi sebelumnya 

kajian manajemen identitas dalam persahabatan antarbudaya hanya berfokus pada 



etnisitas saja belum pada wilayah kelompok sosial tertentu seperti kelompok difabel, 

dan kajian mengenai kelompok difabel juga masih belum ada yang membahas 

mengenai tema penelitian persahabatan melalui perspektif hubungan antarbudaya. 

Selain itu beberapa studi sebelumnya banyak yang membahas mengenai 

stereotype dan diskriminasi pada kelompok difabel dan bagaimana pengalaman hidup 

mereka di ruang publik, dalam hal itu kemudian menjadi menarik bukan hanya 

melihat dari perspektif tuna netra dengan non tuna netra, tetapi juga menjadi penting 

untuk menghadirkan perspektif ahli. Perspektif ahli dalam hal ini bukan informan 

utama melainkan hanya untuk melengkapi dan berfungsi memberikan komentar 

tentang bagaimana stereotype dan diskriminasi terhadap penyandang tuna netra, serta 

perspektif mengenai hubungan persahabatan diantara tuna netra dengan non tuna 

netra, yang mana jika penelitian ini membahas persahabatan antara tuna netra dengan 

non tuna netra dapat diartikan bahwa mereka sudah sampai pada upaya untuk 

menghilangkan stereotype dan diskriminasi tersebut.  

Secara spesifik tuna netra ini merupakan anggota dari Komunitas Mata Hati 

Surabaya dengan alasan karena Komunitas Mata Hati Surabaya merupakan 

komunitas yang aktif dalam upaya untuk mencapai kehidupan inklusif dikalangan 

tuna netra dan penyandang difabel lainnya, bahwa penyandang difabel dapat hidup 

mandiri dan dapat bersosialisasi dengan orang non tuna netra selayaknya orang pada 

umumnya. Penelitian metode studi kasus ini bertujuan untuk melaporkan studi kasus 

instrumental tunggal karena studi kasus instrumental tunggal bertujuan memberikan 



pemahaman mendalam serta menjelaskan kembali suatu proses generalisasi, dengan 

kata lain “kasus” disini diposisikan sebagai sarana (instrument) untuk menjelaskan 

pemahaman tentang sesuatu yang lain dari yang biasa dijelaskan. 

3.3. Fokus Penelitian 

Moleong (2004, h. 97) menyatakan bahwa fokus penelitian dimaksudkan 

memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga 

dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi 

tujuan penelitian. Karena itu fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi 

kualitatif, sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan 

mana data yang tidak relevan. 

Fokus penelitian ini adalah manajemen identitas dalam pengembangan 

hubungan antarbudaya antara penyandang tuna netra dengan non tuna netra. Aspek-

aspek yang menjadi fokus penelitian ini adalah: 

1. Pandangan dan stereotype yang berlaku pada tuna netra dan non tuna netra. 

2. Upaya dalam mengatasi stereotype. 

3. Komunikasi verbal dan non-verbal dalam proses pengembangan hubungan 

antarbudaya antara tuna netra dengan non tuna netra. 

Fokus diatas didapatkan melalui wawancara awal, serta studi literatur dari riset 

yang dilakukan oleh Ortega et al (2008) yang menemukan upaya untuk mengatasi 

stereotype dalam proses pengembangan hubungan antarbudaya. Penelitian oleh Lee 



(2008) mengenai stages of identity management atau tahapan yang meliputi titik balik 

hubungan antarbudaya tetap berlanjut. Penelitian oleh Weger et al (2017) yang 

menemukan strategi komunikasi baik verbal dan non-verbal dalam proses 

pengembangan hubungan antarbudaya. 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

Penentuan informan menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

merupakan pemilihan informasi secara strategis yang bertujuan menggali kekayaan 

informasi, serta jumlah dan tipe informan berdasarkan tujuan penelitian (Patton, 

2002, h. 230). Tujuan dan pertimbangan menggunakan purposive sampling ini karena 

tidak semua penyandang tuna netra memiliki sahabat non tuna netra dan bisa melalui 

pengalaman perbedaan budaya bersama dengan jangka waktu yang cukup lama. 

Terdapat dua informan yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu:  informan utama 

adalah tuna netra dengan non tuna netra yang menjalankan hubungan antarbudaya, 

tetapi untuk mendapatkan kedalaman data pada penelitian studi kasus maka peneliti 

juga menggali data melalui perspektif ahli yang berfokus pada studi difabel 

khususnya studi ketunanetraan. 

Kriteria pemilihan informan pada penelitian ini diantaranya : 

a. Tuna netra yang memiliki sahabat non tuna netra  

b. Persahabatan tuna netra dengan non tuna netra setidaknya terjalin dalam satu tahun 

dan para informan masih intens berkomunikasi secara face to face maupun 



bermedia. Pemilihan satu tahun merujuk pada jurnal manajemen identitas 

hubungan persahabatan antarbudaya oleh Lee (2008) menjelaskan jika 

persahabatan kurang dari satu tahun, kecil kemungkinan untuk memberikan 

pengalaman persahabatannya yang lebih mendalam.  

c. Tuna netra dengan non tuna netra yang memiliki rentang usia 18 - 40 tahun, 

karena usia tersebut menurut Lee (2008, h. 9) dapat memberikan pemahaman yang 

lebih mendalam mengenai hubungan persahabatan yang memiliki perbedaan 

budaya. 

d. Bersedia terlibat dalam proses penelitian. 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk 

mendapatkan kedalaman data, penelitian ini juga menghadirkan perspektif ahli yang 

berfokus pada studi difabel. Dalam hal ini dilibatkan ahli yang bersedia dalam proses 

penelitian. Peneliti memilih ahli yang berfokus pada studi ketunanetraan seperti guru 

tuna netra, dan informan penelitian ini adalah guru tuna netra SDLB Kedungkandang 

Malang yang juga aktif dalam upaya merealisasikan kehidupan inklusi bagi 

penyandang tuna netra, selain itu peneliti juga mendapatkan rekomendasi dan 

konfirmasi dari pihak sekolah bahwa ahli tersebut memang layak dalam penelitian ini 

dikarenakan pengalamannya yang sudah bertahun-tahun menjadi guru tuna netra dan 

prestasinya sebagai guru yang peduli terhadap kehidupan tuna netra. 



3.5. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian berada di Jalan Rungkut Asri kantor sekretariat Komunitas 

Mata Hati Surabaya dan SDLB Kedungkandang Malang. Alasan pemilihan lokasi 

tersebut karena tuna netra yang menjadi informan peneliti sering berkumpul dan 

bertukar pemikiran dengan sahabat non tuna netra di kantor sekretariat Komunitas 

Mata Hati Surabaya sedangkan SDLB Kedungkandang Malang merupakan lokasi 

sekolah dari informan ahli ketunanetraan dalam hal ini guru tuna netra yang aktif dan 

peduli dalam hal penyetaraan kehidupan tuna netra. Selain itu, peneliti memilih tuna 

netra yang tergabung dengan Komunitas Mata Hati Surabaya karena mereka juga 

aktif mengupayakan penyandang difabel melalui acara dan tulisan-tulisan untuk 

mencapai kehidupan yang inklusif di kehidupan sosial masyarakat. 

3.6. Sumber Data 

Sumber data utama yang dikemukakan oleh Lofland dan Lofland (1984, h.47) 

dalam penelitian kualitatif adalah perkataan dan sikap dari informan, dan kemudian 

data yang lain merupakan data tambahan, seperti dokumen, artikel dan lain – lain. 

Berkaitan dalam penelitian ini, hasil penelitian didapatkan dari dua sumber data, yaitu 

: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan 

pertama di lapangan (Kriyantono,2008,h.41). Dalam penelitian ini, teknik 



yang digunakan adalah indepth interview atau wawancara mendalam. Data 

primer yang digunakan adalah hasil wawancara dari tuna netra dengan non 

tuna netra dan hasil wawancara dari ahli yang berfokus pada studi difabel 

seperti guru tuna netra. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber 

sekunder (Kriyantono,2008,h.41) . Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan studi dokumen dari hasil catatan forum diskusi mengenai studi-

studi difabel. 

 

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

a.  Wawancara 

Data dikumpulkan melalui wawancara yang mendalam dari informan 

utama yaitu tuna netra dengan non tuna netra serta wawancara dengan ahli 

yang berfokus pada studi difabel seperti guru tuna netra. Metode wawancara 

mendalam adalah metode penelitian dimana peneliti melakukan kegiatan 

wawancara tatap muka secara mendalam dan terus-menerus (lebih dari satu 

kali) untuk menggali informasi dari responden (Kriyantono, 2006, h.63). 

Metode wawancara mendalam ini juga memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan alasan detail dari jawaban responden yang antara lain 



mencakup opini, motivasi, nilai-nilai dan pengalaman-pengalaman dari 

persahabatan antarbudaya tuna netra dengan non tuna netra. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur kepada pasangan sahabat 

tuna netra dan tuna netra karena peneliti menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide) yang disusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan data tentang bagaimana mereka melakukan manajemen 

identitas dalam pengembangan hubungan persahabatan melalui dimensi 

antarbudaya. 

b. Studi Dokumen 

Selain wawancara peneliti mengumpulkan data melalui studi dokumen 

dari hasil catatan-catatan forum diskusi studi mengenai studi difabel. 

Menurut Sugiyono (2009, h. 329) menjelaskan bahwa studi dokumen 

merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen 

peristiwa yang sudah terjadi untuk mendapatkan informasi yang 

berhubungan dengan penelitian. Dokumen tersebut berupa tulisan, gambar, 

catatan atau karya monumental.  

Peneliti menggunakan studi dokumen melihat tujuan dari studi kasus 

adalah untuk menyajikan sekomprehensif dan sedalam mungkin, maka 

peneliti berusaha memotret mengenai pembicaraan-pembicaraan yang 

terjadi ketika menyoroti masalah difabel. Dokumen didapatkan dari 

screenshoot forum diskusi online oleh Forum Indonesia Muda mengenai 



pembicaraan-pembicaraan yang menyinggung upaya kehidupan inklusif 

oleh kelompok difabel. Forum Indonesia Muda menjadi forum yang dipilih 

dalam penelitian ini karena memiliki program khusus yang aktif dan 

berpengaruh untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang akurat 

mengenai kehidupan kelompok difabel karena narasumber yang dihadirkan 

datang dari kelompok difabel itu sendiri.  

Forum ini bukan menjadi data utama, hanya berfungsi untuk 

menambah kedalaman data dengan memotret berbagai macam diskriminasi 

dan bagaimana kelompok difabel memperjuangkan haknya untuk 

menciptakan lingkungan inklusif dalam berbagai aktivitas dan interaksinya 

dengan non tuna netra. 

 

 

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles, Huberman & Saldana (2014, h. 31) dalam teknik analisis data 

kualitatif terdapat runtutan beberapa aktivitas yang terjadi secara bersamaan. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, Data Display, dan Conclusion 

Drawing/Verifications. Berikut penjelasan lebih lanjut: 

1. Kondensasi Data (Data Condensation) 



Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, , menguraikan 

dan mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-

catatan lapangan secara tertulis, transkip wawancara, dokumen-dokumen, dan 

materi-materi empiris lainnya. Seiring dengan pengumpulan data, proses 

kondensasi data selanjutnya adalah: menulis ringkasan, memberikan kode - kode, 

mengembangkan tema, membuat kategori, dan menulis memo analitik. 

Kondensasi data adalah bentuk analisis yang mempertajam, memilah, 

memfokuskan, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga dapat diverifikasi. 

Pada proses kondensasi data peneliti melakukan kategorisasi dari hasil transkrip 

wawancara dengan cara memilah data yang sesuai dan membuang data yang tidak 

sesuai dengan fokus penelitian. Kategorisasi didapatkan dari tema – tema yang 

muncul dalam data wawancara, selain itu kategori juga dibuat untuk menjawab 

fokus penelitian. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian data yang sudah terkumpul, 

penyatuan dari infomasi yang sudah diperoleh dan penyimpulan. Penyajian data 

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan sesuatu, 

termasuk analisis yang lebih mendalam berdasarkan pemahaman. Setelah 

melakukan kategorisasi, data disajikan dalam bab empat, peneliti 

mendeskripsikan data dari seluruh informan utama (tuna netra dengan non tuna 

netra), informan ahli guru tuna netra serta hasil screenshoot dari catatan diskusi 

online Forum Indonesia Muda yang berfungsi menambah kedalaman data 



melalui perspektif yang lain untuk memahami fenomena hubungan persahabatan 

antara tuna netra dengan non tuna netra. Penyajian data tersebut berfungsi untuk 

menyatukan informasi agar terlihat pola yang terjadi di antara tuna netra dengan 

non tuna netra dalam menjalin persahabatan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Kegiatan analisis ketiga yang penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Dari awal pengumpulan data, peneliti menginterpretasi hal-hal apa saja dengan 

mencatat pola, penjelasan, alur sebab-akibat dan proposisi. Kesimpulan-

kesimpulan “final” mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data berakhir, 

tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, 

pengkodeannya, penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan dan 

kecakapan peneliti. Pada proses penarikan kesimpulan dalam penyajian data 

peneliti menyajikan tabel untuk menyimpulkan data informan dan melihat 

berbagai kecenderungan sudut pandang informan dari setiap kategorisasi.  

1.9. Goodness Criteria 

Dalam penelitian ini, kami berusaha memenuhi kriteria kualitas penelitian, 

kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kualitas dalam penelitian interpretivisme 

menurut Moleong (2004, h. 175) dinyatakan dalam tiga kriteria sebagai berikut: 

a. Derajat Kepercayaan (Credibility) 

Kredibilitas merujuk pada seberapa besar suatu hasil penelitian dapat 

dipercaya dari sudut pandang subjek yang diteliti. Kredibilitas dapat diuji 



melalui tiga teknik yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan 

pengamatan dan pemeriksaan melalui diskusi. 

Kredibilitas dalam penelitian ini dilakukan melalui perpanjangan 

keikutsertaan yang dilakukan dengan cara menjamin kehadiran peneliti 

secara langsung dalam setiap tahapan penelitian dan pengumpulan data di 

lapangan. Pada saat proses wawancara peneliti berusaha untuk bertanya 

sesuai dengan kenyamanan informan. Dalam hal ini peneliti menunjukkan 

dengan kredibilitas dari pemilihan informan yaitu tuna netra dengan 

sahabatnya non tuna netra yang telah menjalin hubungan persahabatan 

paling tidak dalam 1 tahun serta informan ahli yang dihadirkan untuk 

menanggapi permasalahan dalam persahabatan antara tuna netra dengan non 

tuna netra. 

b. Kebergantungan (Dependability) 

Poin ini adalah membahas mengenai konsistensi peneliti dalam 

mengumpulkan data, membentuk, serta menggunakan konsep dalam upaya 

membuat interpretasi untuk penarikan kesimpulan. Dalam hal ini peneliti 

melakukan bimbingan penyusunan penelitian kepada dosen pembimbing 

agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan. 

c. Keteralihan (Transferability) 

Seberapa besar sebuah penelitian dapat digantungkan apabila penelitian 

yang sama dilakukan ulang tetap menghasilkan kesimpulan yang sama. 

Upaya mencapai dependability dalam penelitian ini, peneliti mengusahakan 



dengan cara menunjukkan catatan proses menuju penarikan kesimpulan. 

Transferability pada penelitian ini memiliki kesinambungan dengan 

beberapa penelitian terdahulu yaitu penelitian weger et al (2017) membahas 

manajemen identitas hubungan persahabatan antara orang Polyamorous 

dengan monogamous, Lee (2008) mengenai manajemen identitas dalam 

persahabatan mahasiswa antarbudaya bahwa dalam penelitian manajemen 

identitas dalam hubungan persahabatan antarbudaya akan melalui sebuah 

proses perkembangan hubungan dan dalam penelitian tersebut memiliki 

kesamaan dengan penelitian ini bahwa tidak semua pasang sahabat dapat 

melalui fase renegotiation. 

d. Kepastian (Confirmability) 

Kepastian dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai objektivitas 

penelitian. Kepastian penelitian dapat dicapai apabila peneliti dapat 

menunjukkan kepada khalayak bahwa data yang dikumpulkan dan diolah 

dalam proses analisis adalah objektif bukan hasil asumsi peneliti. Kepastian 

dan objektivitas penelitian ini diperoleh dengan cara menunjukkan data-data 

temuan lapangan misalnya transkrip wawancara, hasil kategorisasi, data 

sekunder dan konfirmasi subjek penelitian melalui lembar persetujuan atau 

kesediaan informan yang dilampirkan dalam peneitian. 

 



1.10. Etika Penelitian 

Etika dalam penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan 

sebuah penelitian mengingat penelitian kualitatif akan berhubungan langsung dengan 

orang, maka segi etika penelitian harus diperhatikan karenasetiap orang mempunyai 

hak asasi dalam kegiatan penelitian.  

Pada penelitian ini peneliti mendatangi informan untuk meminta kesediaan 

menjadi partisipan penelitian. Peneliti dapat memberi consent dan inform letter pada 

informan yang berisi penjelasan singkat penelitian dan lembar persetujuan informan 

yang bersedia ikut serta menjadi bagian dalam penelitian. Kami juga membuat lembar 

persetujuan mengenai kesediaan informan, dan penjelasan kesediaan informan bahwa 

kami akan melakukan wawancara beserta perekaman suara, juga berpartisipasi dalam 

beberapa kegiatan yang dilakukan. Dikarenakan informan penelitian ini adalah 

penyandang tuna netra maka untuk inform letter akan dibacakan oleh peneliti, selain 

itu untuk pengisian consent letter akan dituliskan oleh peneliti dan tanda tangan 

informan akan dibantu untuk diarahkan. 

Pada proses melakukan wawancara kami menghormati pribadi seseorang, 

menjaga kerahasiaan, menjaga privasi seperti mengganti nama informan atau 

anonym, tidak hanya itu peneliti berusaha menghargai informan dengan tidak 

menggunakan istilah yang menyinggung seperti kata cacat pada proses penulisan 

penelitian, presentasi dan wawancara karena cacat bermakna negatif serta 

penyandang difabel tidak menyetujui istilah tersebut. Kami juga menetapkan batasan-



batasan agar bersifat professional demi menjaga hubungan baik dengan informan. 

Setelah mendapat persetujuan barulah kami melaksanakan penelitian. 

 

 


