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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yakni 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data. (Kriyantono, 2006:56-57) 

3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian ini yang digunakan adalah deskriptif, tipe penelitian ini 

digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. 

Fokus riset ini adalah perilaku yang sedang terjadi (what exist at the moment) dan 

terdiri dari satu variable. (Rachmat Kriyantono, 2006:56-57) 

 Sedangkan dasar penelitian yang dipakai peneliti adalah natural atau 

alamiah (naturalistic research method) karena penelitian ini dilakukan dengan apa 

adanya dan tidak ada rekayasa (alamiah). Peneliti tidak berusaha memanipulasi 

apapun pada penelitian ini, tetapi melakukan studi terhadap suatu fenomena yang 

sedang diteliti. Semuanya dilihat dalam konteks alamiah. (Riduwan, 2011:51) 
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3.3.  Lokasi Dan Waktu Penelitian 

 Untuk menggali informasi mengenai Pola komunikasi dalam pengaderan 

pada HMI Komisariat ISIP UMM maka peneliti akan melakukan penelitian di 

sekretariat Himpunan Mahasiswa Islam komisariat Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Universitas Muhammadiyah Malang. Karena lokasi ini merupakan tempat dimana 

segala bentuk aktifitas dari objek penelitian ini berlangsung. Wawancara dilakukan 

sebanyak satu kali kepada subjek penelitian. Sedangkan waktu penelitian dimulai 

pada tanggal 28 November – 20 Desember 2016. 

3.4.  Subjek Penelitian 

 Untuk menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling Dalam menentukan wawancara yang akan dijadikan subjek 

penelitian. Teknik purposive sampling merupakan pengambilan sample secara 

sengaja sesuai dengan persyaratan sample yang diperlukan. Dalam penelitian ini, 

peneliti memilih subjek penelitian secara khusus berdasarkan ciri dan karakteristik 

yang dibutuhkan. Dan subjek penelitian dalam hal ini pengurus periode 2015-2016 

dan 2016-2017 harus memenuhi semua ciri dan kriteria yang telah ditentukan. 

Kriteria subjek penelitian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Pernah menjadi pengurus HMI Komisariat ISIP UMM pada periode 

2015/2016 dan 2016/2017 

2. Aktif dan terlibat dalam semua kajian dan agenda kegiatan di HMI 

Komisariat ISIP UMM pada periode 2015/2016 dan 2016/2017 

3. Pernah menjadi presidium komisariat di HMI Komisariat ISIP UMM pada 

periode 2015/2016 dan 2016/2017 
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3.5. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah pola komunikasi 

dalam pengaderan pada pengurus organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) 

Komisariat ISIP UMM, tentang bagaimana pengurus berinteraksi dan 

berkomunikasi dalam menjalankan pengaderan yang kemudian terjadilah 

komunikasi dalam pengaderan di organisasi. 

3.6.  Sumber Dan Jenis Data 

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

yaitu: 

1.6.1. Data Primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini 

adalah hasil observasi, dan wawancara langsung dengan subjek 

penelitian. Data tersebut berupa deskriptif mengenai komunikasi 

dalam pegaderan pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam 

komisariat ISIP UMM, berdasarkan pola yang dilakukan oleh subjek 

penelitian. 

 

1.6.2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari data tak langsung, yaitu 

melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti buku, jurnal, dokumen, arsip, website dan lain sebagainya 

yang berkaitan dengan pola komunikasi dalam pengaderan dalam 

pengurus HMI komisariat ISIP UMM. 
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3.7  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa hal, 

yaitu: 

3.7.1.  Observasi 

Peneliti sebelum melakukan wawancara langsung dengan subjek 

penelitian, terlebih dahulu melakukan observasi baik terhadap tempat 

maupun terhadap subjek penelitian yang akan nantinya diwawancarai agar 

nantinya peneliti benar-benar mendapat hasil yang valid, seperti apa yang 

disampaikan Burhan Bungin dalam bukunya observasi merupakan metode 

pengumpulan data untuk menghimpun atau mengumpulkan data, dan data 

penelitian tersebut dapat diamati oleh peneliti melalui penggunaan panca 

indra (Bungin, 2001:142). 

3.7.2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa subjek penelitian 

yang memenuhi kriteria yang sudah disebutkan dan dijelaskan diatas agar 

mendapat data yang valid bagi peneliti karena wawancara merupakan alat 

pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian ini yang 

melibatkan manusia sebagai subjek (pelaku, aktor) yang berhubungan 

dengan realitas dan gejala yang dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007:132). 

Adapun menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab dengan 

responden atau orang yang diwawancarai (Bungin, 2001:133). 
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Disini peneliti menggunakan pedoman (guaide) wawancara berupa 

draft wawancara agar mempermudah langkah-langkah sistematis data. 

Pedoman wawancara biasanya tidak berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

mendatai, hanya sebatas garis besar tentang data atau informasi apa yang 

nantinya dapat dikembangkan, konteks, dan situasi wawancara (Pawito, 

2007:133). 

3.7.3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Teknik dokumentasi juga 

adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari catatan (data) yang telah 

tersedia atau yang telah dibuat oleh pihak lain. Teknik ini bertujuan untuk 

mendokumentasikan kegiatan penelitian, kumpulan/kliping kegiatan, 

sehingga memperkuat data yang telah diperoleh. 

3.8. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan satuan yang diteliti berupa individu, 

kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu 

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

nantinya menggunakan metode deskriptif pengumpulan data, data yang dapat 

berupa kata-kata atau informasi yang dapat diperoleh dari proses wawancara 

maupun dari dokumen, sedangkan deskriptif merupakan tahapan dimana peneliti 

akan menjelaskan dari setiap jawaban yang diberikan oleh subjek penelitian.  
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 Penjelasan yang diberikan merupakan penjelasan yang didasarkan oleh hasil 

analisa dan interpretasi peneliti sendiri yang disesuaikan materi yang ada (Meleong, 

2002:105). Dalam penelitian ini analisa data yang digunakan adalah analisa data 

domain yakni analisa yang digunakan untuk memperoleh gambaran yang bersifat 

umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup disuatu pokok 

permasalahan yang telah diteliti. 

 Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan analisis data yang 

dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap periodenya. Hasil 

analisis setiap periode ini, selanjutnya yang menjadi pertimbangan peneliti apakah 

data yang diperoleh sudah cukup atau belum memuaskan. Jika data yang diperoleh 

dianggap cukup, maka wawancara dapat dihentikan. Namun ketika jawaban yang 

diberikan belum cukup, maka peneliti melanjutkan pertanyaan dan terus sehingga 

mencapai suatu kondisi tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. 

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 dalam setiap hasil penelitian sementara, dengan cara ini, data 

yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan penelitian dan pengumpulan data 

selanjutnya. 

Adapun data yang direduksi ialah seluruh data mengenai dengan 

permasalahan penelitian, kemudian dilakukan penggolongan ke dalam 

beberapa bagian. Adapaun perolehan data dan hal-hal yang tidak berkaitan 
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atau tidak relevan dengan penelitian ini maka peneliti tidak akan 

memasukannya ke dalam penyajian hasil. Dengan demikian data yang 

sudah direduksi tadi akan menjadi gambaran bagi peneliti untuk 

mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data 

 

 

b. Penyajian Data (data display) 

Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

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

Miles 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. Demikian pula pada penelitian ini, penyajian data dilakukan 

secara naratif untuk memudahkan peneliti menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan tersebut. 

Penyajian data diarahkan agar data tersusun sehingga makin mudah 

dipahami oleh peneliti. Pada langkah ini peneliti akan menyusun data yang 

relevan sehingga memiliki makna tertentu. Penyajian data dalam suatu pola 

tertentu akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk mendapatkan 

temuan sehingga dapat dijadikan landasan dalam pengambilan kesimpulan. 
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c. Penarikan Kesimpulan 

Komponen terakhir dalam analisis data menurut Miles dan 

Hubermas adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

diperoleh atau didapat pada awal penelitan merupakan kesimpulan yang 

bersifat sementara. Kesimpulan ini dapat berubah jika tidak didukung 

dengan data-data yang kuat. Sebaliknya jika kesimpulan-kesimpulan 

tersebut terus mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan selanjutnya, 

yakni dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat 

peneliti kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan 

dikatakan kredibel.  

Pada saat menarik kesimpulan awal, biasanya yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat 

yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Proses untuk 

mendaptkan bukti-bukti inilah yang disebut sebagai verifikasi data. Apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti 

yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti 

kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh peneliti ialah 

kesimpulan yang kredibel. Bila ksimpulan dinilai kurang, maka peneliti 

dapat kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data tambahan. 
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3.9. Uji Validitas 

Pawito (2007) dalam bukunya penelitian komunikasi kualitatif menyatakan 

bahwa, triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Beberapa jenis teknik triangulasi data, sering disebut juga dengan 

(1) triangulasi sumber, (2) triangulasi metode, (3) triangulasi teori, (4) triangulasi

peneltian. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Hal ini 

merujuk pada upaya peneliti untuk mengakses sumber-sumber yang lebih variasi 

guna memperoleh data sesuai dengan persoalan yang sama. Peneliti bertujuan 

menguji data yang diperoleh dari suatu sumber untuk dibandingkan dengan data 

dari sumber lain. Dengan cara ini peneliti kemudian dapat mengungkapkan 

gambaran yang lebih memadai dan beragam perspektif yang berkaitan dengan 

gejala yang sedang diteliti. 


