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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, 

karena pendekatan penelitian kualitatif lebih memungkinkan untuk melihat 

realita yang terjadi secara langsung. Metode penelitian kualitatif sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada 

kondisi yang alamian (natural setting); disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk 

penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, 

karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif 

(Sugiyono, 2016 : 8) Ini dirasa sesuai dengan tujuan peneliti yang ingin 

meneliti tentang fenomena yang terjadi di dalam masyarakat secara 

langsung. 

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini 

atau saat lampau. (Machmud, 2016 : 136). Dengan itu peneliti berharap 
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dapat melihat fenomena-fenomena yang terjad secara langsung dan lebih 

detail. 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah peran seorang Tuan Guru dalam hal ini 

adalah H. Ismail Tohir yang merupakan sosok Tuan Guru di Desa Lendang 

Nangka sebagai opinion leader dalam mempelihara kerukunan pada 

masyarakat Desa Lendang Nangka. Penelitian berfokus pada kasus 

kerusuhan yang melibatkan masyarakat Desa Lendang Nangka, Kecamatan 

Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, NTB. 

3.4. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sample sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2016 : 218-219). Seperti yang 

dijelaskan oleh Lincoln dan Guba (1985) dalam buku Metode Penelitian 

Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh Sugiyono (2016), teknik 

purposive sampling memiliki beberapa ciri atau karakteristik diantaranya : 

1. Emergent sampling design / sementara 

2. Serial selection of sample units / menggelinding seperti bola salju 

(snowball) 

3. Continous adjustment or ‘focusing’ of the sample / disesuaikan dengan 

kebutuhan 

4. Selection to the point of redundancy / dipilih sampai jenuh 
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Dengan teknik ini peneliti memilih informan yang sudah ditentukan 

kriterianya dan dianggap mampu memberikan informasi paling lengkap 

kepada peneliti dalam hal memenuhi data penelitian. Peneliti memilih 

informan sesuai kebutuhan dan ketika informasi yang didapatkan sudah 

jenuh atau tidak didapatkan pembaruan informasi maka peneliti 

menghentian penggalian data karena informasi yang didapatkan sudah 

jenuh. 

Yang menjadi informan pada penelitian ini adalah masyarakat Desa 

Lendang Nangka, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur dan 

akan dispesifikkan masyarakat yang ada di empat kampung utama yang 

berdekatan dengan pusat desa. 

Dalam hal ini peneliti menentukan informan dengan kriteria sebagai berikut:  

• Merupakan penduduk asli Desa Lendang Nangka 

• Bertempat tinggal di salah satu dari 4 kampung utama yang menjadi 

fokus penelitian (Kampung Masjid, Kampung Aramanis, Kampung 

Bahagia, Kampung Pedaleman) 

• Pernah mengikuti tauziah Tuan Guru H. Ismail Tohir  

• Terlibat secara langsung dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Desa 

Lendang Nangka 

Dari kriteria yang sudah ditentukan peneliti di atas, maka individu 

yang menjadi informan awal peneliti harus memenuhi kriteria di atas. 

Dalam teknik ini peneliti juga mempertimbangkan umur, kredibilitas, dan 

pengetahuan sebagai pertimbangan lanjutan dalam menentukan informan. 
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Dengan itu diharapkan informan yang telah dipilih dapat memberikan data 

yang detail untuk kebutuhan data peneliti. 

3.6. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Lendang Nangka, Kecamatan 

Masbagik, kabupaten Lombok Timur, NTB. Peneliti memilih tempat 

penelitian tersebut karena peneliti menemukan penomena yang menarik 

untuk diteliti. Alasan lainnya adalah kedekatan peneliti dengan tempat 

penelitian. 

3.7. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian yang dibutuhkan untuk penelitian ini dilakukan 

pada akhir Februari 2017 sampai dengan pertengahan Maret 2017, apabila 

dalam waktu yang sudah ditentukan tersebut masih terdapat kekurangan 

data dan peneliti tidak dapat melakukan penelitian langsung karena kendala 

jarak dan waktu, maka peneliti menggunakan pasilitas telepon untuk 

kemudian menggali informasi atau melakukan wawancara untuk 

mendapatkan data yang dirasa kurang dari informan yang sudah ditetapkan 

dan diberi penjelasan terlebih dahulu tentang penelitian yang dilakukan. 

3.8. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik observasi, 

wawancara/interview, dan dokumentasi sebagai metode dalam 

pengumpulan data. 
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a) Obervasi 

Observasi yang digunakan adalah Observasi Non-Partisipatif, 

dimana dalam penelitian peneliti terjun langsung kelapangan dan 

melakukan pendekatan kepada masyarakat Desa Lendang Nangka 

sebagai informan serta hadir dalam kegiatan yang dilakukan oleh Tuan 

Guru Ismail Tohir untuk menggali informasi lebih dalam tentang peran 

opinion leader menurut masyarakat Desa Lendang Nangka. Peneliti 

melakukan observasi terhadap respon masyarakat terhadap kegiatan 

sehari-hari yang dilakukan oleh Tuan Guru dalam bersosialisasi dengan 

masyarakat Desa Lendang Nangka. 

b) Wawancara/Interview 

Peneliti melakukan wawancara bebas kepada informan. Peneliti 

melakukan wawancara bebas dan tanpa struktur namun tetap 

menggunakan garis-garis besar permasalahan yang ingin diketahui. 

Sumber yang diwawancarai adalah orang-orang yang sudah ditentukan 

sebagai informan. Wawancara dilakukan untuk mendapatan data tertulis 

yang lebih detail dari informan tentang pendapat dan pandangan mereka 

kepada Tuan Guru dalam perannya sebagai opinion leader dan 

memelihara kerukunan masyarakat Desa Lendang Nangka. 

c) Dokumentasi  

Teknik dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data-data 

pendukung seperti foto yang diperlukan oleh peneliti untuk melengkapi 

data yang di butuhkan. 
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3.9. Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis data di lapangan 

model Miles and Huberman. Miles and Huberman (1984) dalam buku 

Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh 

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa dalam analisis data kualitatif 

dilakuakn secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tunta, sehingga datanya sudah jenuh.  

Metode ini memiliki 3 langkah analisis data yang saling terkait satu sama 

lain yaitu :  

- Data reduction 

Data reduction (reduksi data) disini adalah proses pemilahan dan 

pengelompokan data yang didapatkan peneliti dari lapangan sehingga 

memudahkan peneliti dalam proses selanjutnya.  

- Data display, dan 

Setelah melalui proses reduksi data, data yang telah dikelompokkan 

kemudian didisplay atau disajikan. Penyajian data menggunakan bagan, 

uraian singkat, hubungan antar kategori dan penyajian sejenisnya. Miles and 

Huberman (1984) masih di dalam buku Metode Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan R&D yang ditulis oleh Sugiyono (2016) mengatakan yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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- Conclusion drawing/verification 

Langkah terakhir dalam analisiss data ini adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan disini bersifat sementara dan dapat berubah, 

tergantung dengan data-data yang ditemukan peneliti dilapangan. 

Kesimpulan bisa saja berubah apabila ketika peneliti turun lagi ke lapangan 

didapatkan bukti-bukti baru yang sekiranya dapat merubah kesimpulan 

akhir penelitian. 

3.10. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggukan teknik Triagulasi dalam 

menguji keabsahan data yang didapat. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2016 : 273). Dalam 

bukunya Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D Sugiyono 

menjelaskan ada 3  ruang lingkup triangulasi, yaitu: 

- triangulasi sumber, 

- triangulasi teknik, dan 

- triangulasi waktu. 

Pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 2 ruang lingkup saja, yaitu 

triagulasi sumber dan triagulasi teknik. 
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a. Triagulasi Sumber 

Menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, yakni sumber data primer dengan 

sumber data sekunder atau pendukung lainnya.  

b.   Triangulasi Teknik  

Menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini data hasil 

wawancara  dicek dengan hasil observasi. 

 


