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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

deskriptif-kualitatif merupakan tipe penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif. Deskriptif dalam penelitian ini berarti data yang dikumpulkan 

adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan merupakan angka-angka. 

Penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu (Bungin, 2014:68). 

 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kampanye yang 

dilakukan oleh komunitas Hilo Green Community Malang, namun tidak semua 

kampanye dijadikan sebagai bahan penelitian, peneliti membatasi kampanye 

yang akan dijadikan bahan penelitan sesuai dengan ruang lingkup penelitian, 

diantaranya : 
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1. Kampanye yang dilakukan pada tahun 2014-2015 yang 

bertempat di Malang. 

2. Kampanye yang dilakukan secara offline bukan online. 

3. Kampanye yang melibatkan target audience secara langsung. 

Adapun kampanye-kampanye yang dilakukan oleh Hilo Green 

Community Malang pada waktu dan batasan tersebut, diantaranya : 

Tabel 3.1 

Kategori kampanye Hilo Green Community Malang 

 
No. Kampanye Waktu 

1. Pengembalian Hak Pohon Pasca Pemilu 23 July 2014 

2. Kumpulkan Skripsimu 9 November 2014 

3. Tumbler Day 2 Mei 2015 

4. Biodiversity Day 28 Mei 2015 

5. Reusable Bag Campaign 5 July 2015 

6. Green Amazing Race 25 Oktober 2015 

Sumber data Hilo Green Community Malang 

 

3.3  Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih subjeknya secara khusus 

berdasarkan ciri dan karakteristik yang dibutuhkan. Karena menurut 

peneliti mereka dianggap tahu tentang apa yang akan diteliti dan menjadi 

Badan Pengurus Inti di Hilo Green Community Malang.  Subjek tersebut, 

yaitu : 
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1. PIC (Person In Charge) Hilo Green Community Malang. 

2. HOD Project and Program  (Head Of Division)  Hilo Green 

Community Malang. 

3. SC (Steering Commitee) Hilo Green Community Malang.  

Dengan memiliki karakteristik, sebagai berikut : 

1. Sudah menjadi anggota Hilo Green Community Malang minimal 2 

tahun masa jabatan 

2. Ikut dalam mengkonsep aksi-aksi dan kampanye yang dilakukan oleh 

Hilo Green Community Malang sebanyak minimal 5 kali. 

 

3.4 Jenis Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, 

yaitu : 

3.4.1 Data Primer 

Data primer yakni data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh 

peneliti dari objeknya. Untuk data primer, peneliti mendapatkan 

dengan wawancara mendalam kepada objek penelitian, yakni para 

koordinator Hilo Green Community Malang dan para officernya. 

 3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder yang merupakan data-data yang didapat dari 

dokumen, surat, arsip, website dan sebagainya. Peneliti 
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menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan 

melengkapi informasi yang telah terkumpul melalui wawancara. 

 3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Instrument penelitian adalah semua alat yang akan digunakan 

untuk mengumpulkan, memeriksa, suatu masalah atau mengolah, 

menganalisa dan menyajikan data secara sistematis serta obyektif 

(Moleong, 2014:168). Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu : 

3.5.1 Wawancara 

      Untuk mendapatkan data yang lebih detail, jelas sesuai dengan 

tujuan penelitian, maka perlu dilakukan wawancara. Wawancara 

merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak yang bersifat terbuka dan  terstruktur 

dengan menyiapkan draft wawancara terlebih dahulu. Sehingga 

peneliti mewawancarai ketiga subjek penelitian tersebut di tempat dan 

waktu yang berbeda. 

             Dalam proses wawancara ini subjek penelitiannya adalah PIC 

(Person In Charge), SC (Stering Comite) dan HOD (Head Of 

Division) Project and Program dari Hilo Green Community Malang. 

Pemilihan subjek penelitian tersebut dikarenakan posisinya yang 

bertanggung jawab di dalam setiap pelaksanaan kampanye dari Hilo 

Green Community Malang. Selain itu pemilihan subjek penelitian 
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didasarkan dari penguasaan dan pemahaman data, informasi ataupun 

fakta dari objek penelitian (Bungin, 2014:111). 

 Pertama-tama peneliti menyusun draft wawancara terlebih dahulu 

sebelum melakukan wawancara, menyiapkan perekam suara dan 

setelah itu membuat janji dengan para subjek penelitian di waktu dan 

tempat yang berbeda. Hal ini dilakukan agar wawanacara mendalam 

dan menghindari kesamaan jawaban, karena peneliti ingin mengetahui 

sebarapa dalam dan kevalidan data yang diperoleh dari subjek 

penelitian. Untuk subjek 1 peneliti melakukan wawancara pada 

tanggal 28 November 2016 yang bertempat di rumah subjek penelitan 

1, untuk subjek 2 wawancara dilakukan pada tanggal 29 November 

2016 yang bertenpat di kost subjek penelitian 2 dan untuk subjek 3 

wawanacara dilakukan pada tanggal 12 Desember 2016 yang 

bertempat di kost subjek penelitian 3. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Bungin, 

2014:124). Bungin (2014) menyebut, sebagian besar data-data 

dokumentasi yang tersedia berupa surat-surat, catatan harian, 

cenderamata, laporan dan sebagainya yang sifatnya tak terbatas pada 

ruang dan waktu. Bentuk dari dokumentasi ini bermacam-macam, 

mulai monumen, artefak, foto, tape, mikrofilm, disc, CD, harddisk, 

flashdisk, dan sebagainya (Bungin, 2014:125). 



35 
 

Dokumentasi yang akan menjadi data penelitian adalah foto 

dokumentasi kegiatan di Instagram Hilo Green Community Malang, 

berita kegiatan yang dimuat di koran dalam kurun waktu tahun 2012-

2015. Karena keterbatasan sumber dokumentasi yang dimiliki oleh 

HGC Malang, jadi peneliti hanya mendapatkan sumber dokumentasi 

ini dari dokumentasi kegiatan kampanye yang ada di akun Instagram 

HGC Malang. 

 

3.6  Teknik Analisa Data 

Pada tahap analisis data pada penelitian ini, peneliti menggunakan 

teknik analisis data interaktif (interactive model of analysis) model Miles 

dan Huberman. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif terdiri dari tiga komponen yakni reduksi data, penyajian data, 

dan penarikan kesimpulan. Pada metode ini, analisis diawali dengan 

pengumpulan data, kemudian melakukan reduksi dari data yang telah 

didapat, lalu membuat sajian data, dan terakhir melakukan penarikan 

kesimpulan (Sutopo, 2006: 113). 

3.6.1 Reduksi Data 

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data yang ada dalam field notes. Merupakan catatan 

wawancara dan observasi pada penelitian dan kualitatif, 

termasuk didalam apa yang dibuat oleh orang lain yang 

ditemukan dalam penelitian. Dalam tahap ini data yang 

diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu 
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pneliti merangkum, memilah hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan sesuai apa yang ingin diteliti.  

3.6.2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data (penyajian data). Peneliti melaukan penyajian 

informasi dalam kalimat yang disusun secara logis dan 

sistematis sehingga mudah dipahami. Sajian data ini harus 

mengacu pada rumusan masalah yang dijadikan sebagai 

pernyataan penelitian sehingga yang tersaji adalah deskripsi 

mengenai kondisi yang menceritakan dan menunjuk 

permasalahan yang ada. Selain adalam bentuk kalimat juga 

berbentuk matriks, gambar, jaringan kerja table, sebagai 

pendukung narasi. 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah selanjutnya adalah peneliti melakukan tahap 

penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan 

verifikasi data. Penarikan kesimpulan merupakan analisis dari 

rangkaian pengolahan data berupa gejala atau kasus yang 

terdapat dilapangan. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, maka perlu dilakukan verifikasi 

untuk menghindari kesimpulan-kesimpulan data yang kurang 

jelas. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari 

sumber yang berbeda. Menurut Sugiyono (2014:274) menyatakan bahwa 

“Triangulasi digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang 

diperoleh kemudian di deskrpsikan dan di kategorisasikan sesuai dengan 

apa yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Disini peneliti 

melakukan tahap membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara dengan ketiga subjek penelitian tersebut, membandingkan 

hasil wawancara dengan isi dokumen HGC Malang. 

 

 


