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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti memilih pendekatan kualitatif dengan 

metode studi kasus. Machmud (2016) menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan penelitian yang dalam menjawab permasalahan, memerlukan 

pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai obyek yang diteliti guna 

menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dalam konteks waktu dan situasi yang 

bersangkutan. Lanjutnya menurut Machmud (2016) studi kasus memiliki 

kerangka konseptual dengan mengumpulkan informasi mendalam tentang kasus. 

Bungin (2001: 23) mengemukakan bahwa studi kasus memiliki karakteristik yang 

dapat memberikan informasi penting mengenai hubungan antar-variabel serta 

proses proses yang memerlukan penjelasan dan pemahaman yang lebih luas. 

Peneliti meyakini bahwa studi kasus dalam penelitian kualitatif merupakan cara 

atau metode yang sesuai untuk menjawab permasalahan penelitian lebih 

mendalam terhadap suatu objek penelitian. 

Sikap merupakan suatu fokus penelitian yang membutuhkan analisis yang 

mendalam untuk dapat menemukan hasil yang dapat menjawab fenomena yang 

peneliti paparkan sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti memilih pendekatan 

penelitian kualitatif agar data yang diperoleh bisa digali lebih menyeluruh. Selain 

itu, rancangan penelitian kualitatif dirasa lebih sesuai dikarenakan pendekatan 

kualitatif bersifat fleksibel dan luwes, sehingga dalam perjalanannya, penelitian 

ini bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi di lapangan. Mengingat 
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dalam penelitian ini juga tidak diperlukan prosedur statistik atau penghitungan 

guna mencapai temuan penelitian. 

 Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

deskriptif menjadi pilihan peneliti, sebab dengan jenis penelitian ini, peneliti dapat 

memaparkan lebih detail data yang telah peneliti dapatkan nantinya. Penelitian 

deskriptif pun memberi jalan bagi peneliti untuk dapat mengeksplorasi lebih 

dalam untuk memaparkan hasil penelitian. Sehingga kesimpulan yang di dapat 

bukan dengan maksud untuk menggeneralisasikan. Jalaludin Rakhmat (2001) 

menjelaskan bahwa pada penelitian deskriptif lahir karena suatu peristiwa yang 

menarik perhatian peneliti, tetapi belum ada kerangka teoritis untuk 

menjelaskannya. Selain itu, deskriptif memiliki sifat natural setting (suasana 

alamiah), maka dari itu disini peneliti tidak akan memanipulasi keadaan guna 

mencari data. Peneliti membutuhkan kondisi yang tidak direkayasa dan terjadi apa 

adanya. Harapan peneliti dengan menggunakan metode deskriptif, peneliti dapat 

mengolah data dan menggambarkan hasil penelitian secara mendalam. 

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

 Waktu  : 15 Mei 2017 – 15 Juni 2017 

 Tempat : Kota Malang, Jawa Timur  

C. Informan Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan informan untuk mendapatkan 

data maupun informasi. Menurut Moleong (2006 :132) informan adalah orang 

yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian. Andi (2010 :147) juga memaparkan bahawa informan adalah 
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orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta 

dari suatu objek penelitian. Oleh karena itu, dalam hal ini peneliti memilih 

menggunakan purposive sampling techniques dalam menentukan informan 

penelitian yang menjadi data primer dalam penelitian ini. Melalui teknik 

purposive sampling techniques, peneliti menentukan informan penelitian dengan 

membuat terlebih dahulu kriteria yang menjadi dasar peneliti menetapkan 

informan penelitian. 

 Adapun kriteria informan penelitian dalam penelitian ini adalah : 

1. Berstatus sebagai kepala dinas atau pegawai pada suatu dinas atau badan 

yang menangani Kampung Warna-Warni Jodipan  

2. Dinas atau Badan yang memiliki wewenang dalam menangani Kampung 

Warna-Warni Jodipan dalam aspek pembenahan, pengembangan, dan 

pendampingan. 

Dari kriteria tersebut, dinas atau badan yang dituju oleh peneliti adalah : 

a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang 

b. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Malang 

d. Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Malang 

e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Malang 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Agar peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, 

maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 
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1. Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab untuk mendapatkan data. Pada wawancara ini, 

peneliti menggunakan teknik wawancara dengan pertanyaan terbuka. 

Panduan pertanyaan wawancara peneliti hanya berisi pertanyaan dasar, 

dengan harapan agar subjek penelitian dapat menjelaskan dengan 

menyeluruh. Sehingga peneliti berkesempatan untuk dapat menanyakan 

hal-hal yang diluar dari panduan guna mendapatkan informasi yang tak 

terduga guna mengetahui bagaimana sikap mereka terhadap Kampung 

Warna-Warni Jodipan. Adapun pencatatan dari data wawancara menurut 

Koentjaraningrat dikutip oleh (Bungin, 2001: 103) dapat dilakukan dengan 

lima cara, yaitu : (1) pencatatan langsung, (2) pencatatan dari ingatan, (3) 

pencatatan dengan alat, (4) pencatatan dengan field rating, (5) pencatatan 

dengan field coding. Disini peneliti memilih menggunakan pencatatan 

dengan alat berupa perekam suara, sehingga data dapat tersimpan dan 

dianalisis dengan nyaman tanpa ada satu informasi yang terlewatkan. 

2. Dokumentasi 

  Dokumentasi adalah satu metode pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam metode penelitian deksriptif kualitatif. Peneliti pun 

melakukan pengamatan terhadap dokumentasi pemberitaan Kampung 

Warna-Warni Jodipan, dokumentasi tugas yang telah dilakukan di 

Kampung Warna-Warni Jodipan, maupun dokumentasi lainnya. 

Dokumentasi ini bisa peneliti peroleh dari internet maupun dengan terjun 

langsung ke lapangan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh data sebanyak-
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banyaknya untuk mendukung data primer yang didapat dari wawancara. 

Mengingat penelitian mengenai sikap akan lebih bagus apabila terdapat 

data pendukung berupa dokumentasi-dokumentasi yang terkait sikap Local 

Government selaku publik eksternal dari PT. INDANA. 

E. Teknik Analisa Data 

  Dalam penelitian deskriptif kualitatif, dibutuhkan teknik analisa data yang 

tepat untuk dapat merumuskan data kemudian mengambil kesimpulan atas 

fenomena yang terjadi. Tanpa teknik analisa data yang sesuai, maka data hanya 

akan menjadi data mentah, karena tidak dapat diolah guna memperoleh hasil akan 

fenomena yang peneliti paparkan sebelumnya. Peneliti memilih Model Interaktif 

dari Miles dan Huberman (1984). Miles dan Huberman (1984) dalam (Muslimin, 

2016 : 80) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh.  Sehingga peneliti akan berhenti ketika data yang 

diperoleh jenuh, yakni data yang didapat telah cukup dan tidak ada lagi informasi 

yang dapat digali. 

 Adapun tahapan dalam menganalisa data Model Interaktif dari Miles dan 

Huberman (1984) yang dikutip dalam dalam (Muslimin, 2016 : 80-82) adalah 

sebagai berikut : 

1. Pengumpulan Data 

Langkah pertama peneliti adalah mengumpulkan data sebanyak-banyaknya 

sesuai kebutuhan. Data yang dikumpulkan adalah data primer maupun data 

sekunder. Mengingat meski data berstatus primer dan sekunder, apabila 
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kedua jenis data ini dapat diperoleh, maka akan mempermudah peneliti 

untuk menyelasikan penelitian ini. 

2. Reduksi Data 

Meski telah mengumpulkan seluruh data yang di dapat, namun peneliti 

butuh untuk melakukan reduksi data. Reduksi data adalah menyeleksi data 

yang telah terkumpul untuk dapat menemukan data yang penting, berguna, 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tentunya dalam reduksi data, diperluan 

kejelian, kefokusan peneliti, dan ketegasan peneliti guna memilih dan 

memilih data yang diperlukan. Menurut Machmud (2016) reduksi data 

digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan 

dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga 

memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

Peneliti dapat menggabungkan data yang telah direduksi untuk 

menggambarkan data dalam bentuk apapun seperti tulisan, bagan, diagram, 

dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) dalam (Machmud, 2016 : 82) 

menyatakan : “the most frequent form of display data for qualitative 

research data in the pas has been narrative tex” artinya : yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif denga teks 

yang bersifat naratif. Penyajian data bertujuan agar data yang diolah dapat 

dengan mudah dimengerti oleh para pembaca. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah berhasil menyajikan data, peneliti dituntut untuk mampu menarik 

kesimpulan sesuai dengan tahapan yang telah dilakukan maupun informasi 
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yang didapatkan. Kesimpulan penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan 

temuan baru guna mendukung perkembangan ilmu penelitian saat ini, 

meskipun terkadang juga menghasilkan kesimpulan dari penelitian 

sebelumnya yang masih samar-samar. 

 

 

 

 

 

 

 

F.  Uji Keabsahan Data 

  Uji keabsahan data menjadi uji yang penting bagi penelitian dengan jenis 

deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan sumber-sumber data yang digunakan 

tidak bisa dipastikan kebenarannya secara langsung, maka peneliti diharuskan 

mampu menguji kevalidannya. Peneliti memilih teknik tringulasi data guna 

mengetahui kevalidan dari data yang diperoleh. Triangulasi adalah teknik 

membandingkan data yang diperoleh dengan beberapa sumber lainnya. Peneliti 

akan melakukan tringulasi sumber. Tringulasi sumber merupakan kegiatan 

membandingkan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan seluruh 

subjek penelitian.  

 

 

Gambar 3.1 : Model Interaktif dari Miles dan Huberman (1984) 

Sumber : Sugiyono (2011) 
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