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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan dan Metode Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif.  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi 

dan pemikiran orang secara individu maupun kelompok (Ghony and fauzan, 

2012:89). Pendekatan kualitatif dipilih peneliti karena ingin mengetahui dan 

menjelaskan lebih mendalam tentang peristiwa yang akan diteliti nantinya serta 

untuk membangun pengetahuan melalui pehaman dan penemuan (meaning and 

discovery). 

Pendekatan penelitian kualitatif ini juga didukung dengan menggunakan 

metode deskriptif. Dimana metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran 

kelompok ataupun suatu kelas peristiwa yang terjadi dimasa sekarang. Karena 

secara harfia, metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat 

gambaran mengenai situasi atau kejadian.  

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi 

tertentu, termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangn, serta proses-proses yang sedang berlansung dan pengaruh-pengaruh 

dari suatu fenomena (Nazir, 1988:63).  
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Dikatakan deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

serta mendeskripsikan awal mula hingga aksi dilakukan, berbagai macam aktivitas 

komunikasi yang dilakukan aliansi masyarakat peduli hutan kota malabar untuk 

menolak revitalisasi hutan kota malabar, penggunaan media hingga hambatan 

serta cara menangani hambatan yang dihadapi. 

 

3. 2 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar 

yang biasa berkumpul di Komika  Kafe/ Laughboratorium yang beralamat di Jl. 

Jakarta  No. 34. Untuk wawancaranya sendiri dilakukan sebanyak satu sampai dua 

kali kepada subjek yang menjadi informan dengan alokasi waktu setiap 

wawancara adalah satu hingga dua jam yang dilakukan pada tanggal 17 hingga 20 

bulan oktober 2016. 

Lokasi peneliti untuk melakukan wawancara dan waktu pelaksanaan 

wawancara juga ditentukan lansung oleh informan sesuai dengan yang diinginkan, 

dikarenakan kesibukan yang dimiliki informan itu sendiri.  

 

3. 3 Sumber Informasi 

1. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah sumber utama data penelitian yang memiliki data 

mengenai variabel-variabel yang diteliti. Subyek penelitian pada dasarnya 

adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Subyek dalam 

penelitian ini adalah Aktivis Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. 
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik Proposive Sampling, 

dikarenakakan tidak semua orang bisa menjadi subyek dari penelitian ini dan 

hanya orang-orang tertentu yang memiliki pemahaman lebih mengenai 

informasi yang sesuai dengan penelitian yang akan dilaksanakan. Karena 

teknik Proposive Sampling sendiri yaitu teknik menentukan subyek penelitian 

yang dianggap paling tahu sehingga peneliti dapat menjelajahi obyek yang 

diteliti. Adapun kriteria subyek penelitian sebagai berikut : 

1. Aktivis yang terlibat aktif dalam setiap aksi penolakan Aliansi 

Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. 

2. Aktivis yang termasuk dalam Aliansi Masyarakat Peduli Hutan Kota 

Malabar. 

3. Terlebih lagi termasuk kalangan pimpinan atau koordinator, seperti : 

a. Ketua Koordinator Aliansi. 

b. Humas Aliansi atau Juru Bicara Aliansi. 

c. Koordinator Bidang Audio 

 

2. Obyek Penelitian 

Obyek dalam ini penelitian adalah aktivitas komunikasi Aliansi 

Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar dalam menolak revitalisasi hutan 

kota malabar yang dianggap sebagai pembangunan yang tidak bertanggung 

jawab terhadap lingkungan. 
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3. 4 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan melakukan wawancara secara lansung dengan subjek yang menjadi 

sumber data. Kemudian peneliti metode dokumentasi sebagai data pendukung 

ataupun data tambahan. 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden dengan menggunakan alat yang 

dinamakan interview guide (panduan wawancara) (Nazir, 1988: 234). 

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara tak terstruktur 

atau yang sering disebut juga wawancara mendalam, kualitatif, terbuka 

dan etnografis. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. 

Pertama, dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang 

diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa yang tersembunyi 

jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua, apa yang ditanyakan informan 

bisa mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan 

masa lampau, masa kini, dan juga masa mendatang. 

Adapun dalam pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara bersama 

dengan Ketua Koordinator Aliansi serta Humas Aliansi yang sekaligus menjadi 

juru bicara dari Alinasi Masyarakat Peduli Hutan Kota Malabar. 

b. Metode Dokumenter 

Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

dapat dipahami sebagai setiap catatan tertulis yang berhubungan dengan 

suatu peristiwa yang sudah berlalu, baik yang dipersiapkan maupun yang 
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tidak dipersiapkan untuk suatu penelitian. Dalam data penelitian kualitatif 

pada umumnya diperoleh melalui wawancar dan obeservasi. Disamping itu 

ada pula sumber lain yaitu berupa dokumen, foto-foto dan bahan statistic. 

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti buku harian, surat-surat dan 

dokumen resmi (Ghony, M. Djunaidi & Fauzan 2012: 199-200).  

 

3. 5  Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan satuan yang diteliti berupa individu, kelompok, 

benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti halnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2004:75).  

Analisa data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

subyek penelitian sebagai kunci, yaitu seseorang yang benar-benar 

memahami dan mengetahui situasi objek penelitian. Stelah melakukan 

wawancara, analisis data dimulai dengan membuat transkrip hasil wawancara 

dengan cara memutar kembali rekaman hasil wawancara, mendengarkan 

dengan seksama, kemudian menuliskan kata-kata yang didengar sesuai 

dengan apa yang ada direkaman tersebut. Setelah peneliti menulis hasil 

wawancara tersebut kdalam transkrip, selanjutnya peneliti harus membaca 

secara cermat untuk kemudian dilakukan reduksi data. Peneliti membuat 

reduksi data dengan cara membuat abstraksi, yaitu mengambil dan mencatat 

informasi-informasi yang bermanfaat sesuai dengan konteks penelitian atau 

mengabaikan kata-kata yang tidak perlu sehingga didapatkan inti kalimatnya 

saja, tetapi bahasanya sesuai dengan bahasa subyek penelitian. 
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Abstraksi yang sudah dibuat dalam bentuk satuan-satuan yang kemudia 

dikelompokan dengan berdasarkan taksonomi dari domain penelitian. 

Analisis domain yakni analisa yang digunakan untuk memperoleh gambaran 

yang bersifat umum dan relative menyeluruh tentang apa yang tercakup 

disuatu pokok permasalahan yang telah diteliti. 

Ada beberapa aktifitas dalam analisis data menurut Models Miles dan 

Huberman antara lain:  

a. Reduksi Data. 

Mereduksi data artinya merangkum, memilah hal-hal yang pokok, 

dan memfokuskan pada hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola 

yang didapat dala setiap hasil penelitian sementara. Dengan cara ini, data 

yang diperoleh lebih diapahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data. 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

teks, table, grafik, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Milles dan Huberman (1984) menyatakan bahwa dari sekian banyak cara 

penyajian, yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah 

penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif atau 

deskriptif.  
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c. Kesimpulan dan Verifikasi. 

Komponen terakhir dalam analisis data menurut Milles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

diperoleh atau didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang 

bersifat sementara. Kesimpulan dapat berubah jika tidak didukung dengan 

data-data yang kuat. Sebaliknya jika kesimpulan-kesimpulan tersebut terus 

mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan, yakni dengan didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan dikatakan kredibel. 

 

3. 6 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

metode triangulasi. metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Bebrapa jenis teknik 

triangulasi data, sering disebut dengan triangulasi sumber, triangulasi metode, 

triangulasi teori, dan triangulasi penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber. 

Teknik triangulasi yang dilakukan dengan sumber yaitu dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif 

dan hal ini dapat dicapai dengan membandingkan data hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan serta membandingkan juga dengan 

hasil pengamatan yang ada lapangan. 


