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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif 

menurut Taylor (1975) merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati (Moelong, 2015:4). Tujuan peneliti menggunakan penelitian 

tersebut karena berkaitan dengan tujuan peneliti yaitu untuk mengetahui 

bagaimana aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam 

menjalankan program community development untuk pengelolaan pariwisata 

berbasis konservasi. 

1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, peneliti ingin mengetahui dan 

mendeskripsikan aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam 

menjalankan program community development untuk pengelolaan pariwisata 

berbasis konservasi. Dalam menggunakan tipe penelitian ini diharapkan peneliti 

mendapatkan informasi secara mendalam mengenai objek penelitian. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah naturalistik yaitu pendekatan 

penelitian untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang 

fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pada penelitian ini peneliti 

masuk untuk mempelajari aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru 

untuk menjalankan program community development. 
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1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan berlokasi di Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru Desa 

Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian 

dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus – 7 September 2016. 

1.4 Sumber Data 

Subjek dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian ini. Subjek 

penelitian adalah seseorang yang dianggap mengetahui, terlibat secara langsung 

dan memiliki informasi terkait masalah yang sedang di teliti. Dalam menentukan 

subjek penelitian, peneliti menggunakan metode total sampling, dimana sample 

dalam penelitian ini adalah Humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru. 

Sedangkan untuk menentukan informan penelitian, peneliti menggunakan  

purposive sampling yaitu informan penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria 

yang ditetapkan oleh peneliti, adapun kriteria subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Terlibat dalam perencanaan aktivitas humas Yayasan Bhakti Alam 

Sendang Biru untuk menjalankan program community development 

selama kurun waktu 2 tahun, terdapat 2 orang. 

2. Terlibat secara aktif dalam menjalankan aktivitas humas Yayasan 

Bhakti Alam Sendang Biru untuk menjalankan program community 

development selama kurun waktu 2 tahun dan bersedia diwawancarai, 

terdapat 2 orang. 

Berdasarkan penetapan kriteria, maka diperoleh 2 orang yang memenuhi 

kriteria informan penelitian. 
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1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan yang sangat penting dalam suatu 

penelitian, karena data yang diperoleh diharapkan dapat digunakan untuk 

menjawab dan memecahkan semua permasalahan yang ada, maka dari itu data 

yang diperoleh harus akurat, relevan, dan mendalam. Adapun teknik pengumpulan 

data yang digunakan oleh peneliti yaitu : 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara semistruktur. Pada 

wawancara semistruktur ini, pewawancara biasanya mempunyai daftar 

pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-

pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan permasalahan. (Rachmat 

Kriyantono, 2014:101) 

Melalui wawancara peneliti dapat menggali data tentang bagaimana aktivitas 

humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam menjalankan program 

community development untuk pengelolaan pariwisata berbasis konservasi. 

Wawancara yang dilakukan berdasarkan draft wawancara yang sudah 

ditentukan oleh peneliti, namun informan diperbolehkan memberi informasi 

lainnya dari luar pertanyaan tapi tetap dalam tujuan penelitian. 

2. Dokumentasi  

Melihat dan menganalisa dokumen-dokumen. Baik dokumentasi dalam bentuk 

data tertulis, foto ataupun audio yang berkaitan dengan penelitian. (Hamidi, 

2004:73-74). Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk 

mendapatkan data-data yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana aktivitas 

humas Yayasan Bhakti Alam Sendang Biru dalam menjalankan program 
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community development untuk pengelolaan pariwisata berbasis konservasi. 

Dokumen diambil dari catatan atau dokumentasi dari Yayasan Bhakti Alam 

Sendang Biru. 

1.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data Model 

Miles dan Huberman (1986), yaitu bahwa analisis data kualtitatif menggunakan 

kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau yang 

dideskripsikan. Oleh karena penelitian tersebut bersifat kualitatif, maka dilakukan 

analisis data. Adapun model analisis data Miles dan Huberman sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Dilakukan setelah melakukan wawancara. Bila jawaban yang 

diwawancarai belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang kredibel. 

2. Reduksi data (Data Reduction)  

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan lokasi penelitian.  

3. Display (Penyajian Data) 

Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang  memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  

4. Conclusing Drawing (Verification) 

Mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi 

(Sugiyono, 2009). 
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Gambar 3.6 Komponen Analisis Data Model Interaktif  Miles dan Huberman 1986 

1.7 Teknik Keabsahan Data 

Pada teknik keabsahan data peneliti menggunakan uji keabsahan data 

dengan triangulasi sumber. Peneliti menguji keabsahan data dengan pengecekan 

data dari berbagai sumber sehingga data yang di dapat bisa lebih detail dan dapat 

diklasifikasikan. Menurut Sugiyono (2014:274) menyebutkan triangulasi sumber 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber. Dimana peneliti disini bertujuan untuk 

menguji data yang diperoleh dengan dijabarkan, diklasifikasikan mana pandangan 

yang sama dan berbeda, dan mana yang lebih spesifik dari sumber data tersebut. 

 

 

Pengumpulan Data 

(Data Collection) 

 

Display  

(Penyajian Data) 

Conclusing Drawing 

(Verification) 

Reduksi Data 

(Data Reduction) 

 

 

 


