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BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5), mendefinisikan Metodologi

Kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.

Kemudian menurut Kirk dan Miller (1986:9), penelitian kualitatif adalah tradisi

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari

pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Selanjutnya Denzin dan Lincoln (1987), menyatakan bahwa penelitian kualitatif

adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode

yang ada (Moleong, 2014).

Dari definisi-definisi tentang penelitian kualitatif di atas dapat disimpulkan

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, dindakan, dan lain sebagainya secara holistik dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-katadan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2014).

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian dengan judul “Pola Komunikasi Politik Kiai Pasca Pemilihan

Presiden 2014 (Studi pada Kiai Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten

Pasuruan) ini termasuk dalam kategori disiplin ilmu komunikasi yang mengambil
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setting sosial politik sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan

metode penelitian Kualitatif.

Pendekatan penelitian kualitatif dalam hal ini adalah, prosedur penelitian

yang menghasilkan data-data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan

dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sehingga data yang

dikumpulkan adalah data yang beruapa kata/kalimat maupun gambar (bukan

angka-angka). Data-data ini berupa naskah wawancara, catatan lapangan, foto,

video, dokumen pribadi, memo ataupun dokumen resmi lainnya (Moleong, 2014).

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah

penelitian deskriptif. Mely G. Tan mengatakan bahwa penelitian deskriptif

bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala,

atau kelompok tertentu. Sedangkan menurut Nawawi (1983), metode penelitian

deskriptif mempunyai dua ciri pokok: (1) memusatkan perhatian pada masalah-

masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah

yang bersifat aktual. (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang

diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Dasar penelitian dalam penelitian ini adalah studi kasus, studi kasus dalam

penelitian kualitatif merupakan cara atau metode yang sesuai fenomena atau

permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat pola komunikasi politik kiai

sebagai komunikator politik pasca pemilihan presiden 2014 dan kemudian

mendeskripsikan hasil dari penelitian ini yaitu tentang pola komunikasi politik
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Kiai pasca pemilihan presiden 2014. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh

berasal dari lapangan yaitu dengan wawancara (interview).

3.3 Fokus Penelitian

Fokus penelitian di dalam penelitian ini adalah peneliti mengetahui dan

menganalisis pola komunikasi politik Kiai sebagai komunikator politik pasca

pemilihan presiden 2014.

3.4 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian disini adalah tempat

dimana peneliti melakukan kegiatan penelitian. Dalam hal ini yang menjadi lokasi

penelitian adalah sebagaimana pada judul penelitian ini yaitu berada di Kabupaten

Pasuruan. Untuk waktu penelitiannya sendiri dilaksanakan pada 6- 19 Juli 2015.

3.5 Subjek Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini diperlukan adanya subjek

penelitian. Dalam kaitannya dengan hal ini Sampling adalah suatu cara yang

ditempuh dengan pengambilan sampel yang benar-benar sesuai dengan

keseluruhan subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini

adalah total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana

jumlah sampel sama dengan populasi (Sugiyono, 2010). Alasan mengambil total

sampling karena menurut Sugiyono (2010) jumlah populasi yang kurang dari 100

seluruh populasi dijadikan sampel penelitian semuanya.
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Kemudian di dalam penelitian ini, Subjek penelitian dalam penelitian ini

adalah seluruh Kiai yang aktif di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab.

Pasuruan, yaitu:

1. KH. Mujib Imron, SH., MH selaku Wakil Ketua PDW Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) Jawa Timur

2. KH. Saifullah Damanhuri selaku Ketua Majelis Pertimbangan Cabang (MPC)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pasuruan

3. KH. Ahmad Faisol Munir selaku Sekretaris Majelis Syari’ah Cabang (MSC)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Pasuruan

Kemudian dalam penelitian ini diperkuat juga dengan sumber data

sekunder yang berasal dari literatur, buku, jurnal, serta situs internet yang

berkaitan dengan objek penelitian sebagai penguat subjek penelitian dalam

penelitian ini. Menurut Sugiyono (2010:137), Data sekunder adalah sumber data

yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti,

misalnya lewat orang lain atau dokumen.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti

dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara (Interview)

Wawancara (interview) merupakan metode pengumpulan data yakni

dengan mengadakan tatap muka secara langsung dengan cara berdialog, dan tanya

jawab, baik dengan responden maupun dengan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Guna untuk memperoleh informasi atau data secara jelas dan mendasar. W. Gulo
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(2000:119), menjelaskan wawanacara merupakan salah bentuk komunikasi

langsung antara seorang peneliti dengan responden.

Dalam hal ini peneliti akan melakukan tanya jawab secara langsung

dengan subjek atau narasumber penelitian yaitu kiai-kiai yang telah disebutkan di

bagian subjek penelitian di atas dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan

secara jelas berupa pola komunikasi politik mereka sebagai komunikator politik

pasca pemilihan presiden 2014.

Teknik wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

wawancara semistruktur yakni wawancara campuran antara wawancara terstruktur,

dan tidak terstruktur. Hal ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada

narasumber dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti agar tetap

terarah pada masalah yang diberikan.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif dimulai sejak awal pengumpulan data.

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982), adalah upaya yang

dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan

menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2014).

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara yang sudah dituliskan dalam catatan

lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.
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Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis terdiri dari tiga alur

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan

serta penarikan kesimpulan. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar di bawah ini:

Gambar 3.1: Analisis Data Model Aliran
Sumber : Miles dan Huberman, 2014

Data di dalam penelitian kualitatif melewati tiga tahap, yaitu reduksi data,

penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data adalah proses pemilihan,

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

yang muncul dari catatan lapangan (Miles dan Huberman, 2014). Penyajian data

adalah suatu penyajian sekumpulan informasi tersusun yang dapat memberikan

kemungkinan untuk menarik kesimpulan (Miles dan Huberman, 2014). Penarikan

kesimpulan adalah proses setelah peneliti melakukan pengolahan data terlebih

dahulu sehingga dapat mengambil kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Selanjutnya data dalam penelitian kualitatif ini akan melalui tahap reduksi

data, penyajian data serta penarikan kesimpulan sehingga dapat menggambarkan

kemungkinan satuan dan hubungan tertentu. Metode analisa dalam penelitian ini

dilakukan dengan :
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a. Mempelajari serta mendeskripsikan pola komunikasi politik kiai sebagai

komunikator politik pasca pemilihan presiden 2014.

b. Menjelaskan kajian pustaka yang berkaitan dengan perubahan pola

komunikasi politik kiai pasca pemilihan presiden 2014.

c. Menyimpulkan serta memberikan saran yang membangun kepada kiai terkait

komunikasi politik.

3.8 Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang harus dapat mengungkap

kebenaran yang objektif. Oleh sebab itu Uji keabsahan data dalam sebuah

penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas atau

kepercayaan penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dalam keabsahan

datanya. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu

yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data itu. Jadi triangulasi ini merupakan cara terbaik untuk

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam

konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan

hubungan dari berbagai pandangan. Menurut Denzin (1978), triangulasi dapat

dibedakan menjadi empat macam yaitu dengan memanfaatkan penggunaan

sumber, metode, penyidik, dan teori. Untuk itu yang dapat dilakukan oleh peneliti

yaitu :

a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan.

b. Mengecek dengan berbagai sumber data.
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c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat

dilakukan (Moleong, 2014).

Sehingga untuk memenuhi uji keabsahan data dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan triangulasi dengan sumber. Menurut Patton (1987: 331),

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda

dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau
tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan
(Moleong, 2014).


