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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara 

individu maupun kelompok. Data dihimpun dari proses pengamatan, 

mencangkup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan hasil 

wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian kualitatif 

memiliki dua tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (describe and 

explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (describe and explain). Hasil 

penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha 

menjelaskandan mendeskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative 

dalam konteks waktu dan situasi tertentu (Machmud, 2016:51) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Sukmadinata dalam Machmud (2016:136-137) penelitian menggambarkan 

fenomena yang ada terjadi sekarang atau saat lampau terhadap variabel mandiri 

tanpa dibandingkan dengan serta dihubungkan dengan variabel lain. Peneliti 

berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian dideskripsikan dengan apa 

adanya tanpa memanipulasi atau pengubahan pada variabel bebas tetapi 

menggambarkan kondisi apa adanya kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. 
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Untuk mengetahui pola komunikasi pemerintah atau pejabat daerah di 

Kota Malang dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan, perlu 

dilakukan penelitian secara mendalam. Untuk mendapatkan data yang lengkap 

perlu melakukan wawancara kepada subyek. Hasil wawancara, peneliti harus 

bisa memahami serta menganalisis untuk menemukan gambaran kemudian 

dideskripsikan apa adanya tanpa memanipulasi dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup peneliti adalah pejabat daerah Kota Malang yang 

berkaitan langsung dengan pengembangan Kampung Warna-Warni 

Jodipan 2016-2017. Pejabat daerah Kota Malang yang dimaksud adalah, 

pejabat daerah Kota Malang yang diberi tugas di Kampung Warna-Warni 

Jodipan. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 

 3.3.1 Tempat Penelitian  

 

Penelitian ini akan dilakukan di lima tempat berbeda, mengingat 

subjek peneliti ada lima yaitu: 

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan 

Pengembangan Kota Malang (Barenlitbang) Jalan 

Tugu No.01 Malang. 

2. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. 

(Disbudpar) Jalan Soekarno Hatta Perumahan 
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Griya Santa Blok. B No.210, Mojolangu, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang. 

3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Malang (DPUPR) Jalan Bingkil No.1 Malang 

4. Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang 

(Disperkim)  Jalan Bingkil No.1 Malang 

5. Dinas Perhubungan Kota Malang yang dipimpin 

Jalan Raden Intan No.1 Kota Malang. 

 3.3.2 Waktu Penelitian 

 

Penelitian akan dimulai pada tanggal 24 Juli sampai 

dengan 10 Agustus 2017, pemilihan waktu penelitian tersebut 

direncanakan sampai peneliti sudah mendapatkan data-data yang 

menurut peneliti sudah cukup dan waktu penelitian bisa berubah 

dikarenakan faktor-faktor tertentu.  

3.4 Sumber Data 

 

 3.4.1 Primer 

 

Sumber data primer adalah data yang paling utama dibutuhkan 

dalam penelitian berkaitan langsung dengan subjek penelitian. Sumber 

data primer diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan 

kepada pejabat daerah Kota Malang yang turut andil dalam 

pengambangan Kampung Warna-Warni Jodipan. Selama proses 

wawancara yang dilakukan peneliti mengamati, mendengar dan bertanya. 
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Hasil wawancara yang didapatkan dari narasumber, kemudian akan 

dijelaskan dalam bentuk tulisan dan disimpulkan sesuai dengan hasil 

penelitian. 

3.4.2 Sekunder 

 

Sumber data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap data 

primer. Peneliti mendapatkan data sekunder saat melakukan proses 

dokumentasi, rekaman dan berbagai sumber dokumen lainnya yang 

menunjang dalam penelitian. 

 

3.5 Subjek Penelitian 

 

Teknik penentuan subyek penelitian ini menggunakan Purposive 

Sampling Technique. Menurut Machmud (2016:62) teknik ini merupakan 

cara penentuan sejumlah subjek sebelum penelitian dilaksanakan dengan 

menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk 

penetapan subjek serta informasi apa yang diinginkan dari masing-

masing subjek yang akan diteliti. 

  Adapun kriteria subjek penelitian sebagai berikut; 

1. Menempati posisi sebagai pejabat daerah Kota Malang 

2. Pejabat daerah Kota Malang yang berkaitan mengurus dan 

menangani Kampung Warna-Warni Jodipan. 
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3. Diberikan perintah langsung oleh walikota untuk ditugaskan di 

Kampung Warna-Warni Jodipan, terkhusus dalam segi 

pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. 

4. Pejabat daerah Kota Malang yang pernah ditugaskan di Kampung 

Warna-Warni Jodipan. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan data yang sesuai dibutuhkan oleh 

peneliti maka yang disajikan teknik pengumpulan data sebagai berikut; 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Observasi 

digunakan untuk mengamati keadaan pada subyek berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Jadi observasi digunakan untuk memperoleh 

data subyek yang sesuai dengan kriteria dan mengamati serta mencari 

data mengenai pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan Kota 

Malang oleh subjek. 

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti 

dengan menanyakan hal-hal yang terkait apa yang akan diteliti. 

Menyusun draf wawancara untuk menggali data yang selengkap-

lengkapnya sebelum melakukan wawancara. Ketika wawancara peneliti 

juga harus memperhatikan serta memahami bagaimana karakter 
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narasumber tersebut agar wawancara bisa berjalan dengan baik dan 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi-dokumentasi yang digunakan oleh peneliti adalah 

dokumentasi dari segala kegiatan atau aktivitas pejabat daerah Kota 

Malang dalam pengembangan Kampung Warna-Warni yang bertujuan 

untuk menambah data atau menjadi data pendukung penelitian. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

 Teknis analisis data yang digunakan dengan menggunakan model Miles 

and Huberman dalam Sugiyono (2014:247-252). Analisis data dilakukan pada 

saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Model 

analisis Miles dan Huberman yaitu : 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data. Memilih data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan pejabat daerah terkait yang dibutuhkan sehingga dapat 

menemukan gambaran yang lebih jelas mengenai pola komunikasi yang 

diterapkan.   
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks 

yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi. Data hasil dari wawancara setelah 

menemukan gambaran, kemudian di uraikan secara jelas sehingga 

mempermudah untuk lebih memahami pola komunikasi yang digunakan 

pejabat daerah Kota Malang dalam pengambangan Kampung Warna-

Warni Jodipan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam 

proses menyusun kesimpulan, peneliti menyajikan data berupa uraian 

singkat dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah 

yang dirumuskan sejak awal. Setelah data tersebut diuraikan, kemudian 

ditarik kesimpulan pola komunikasi yang digunakan pejabat daerah Kota 

Malang dalam pengembangan Kampung Warna-Warni Jodipan. 
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Gambar 3.1 

Analisis Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman (2011:91) 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi dalam pengujian ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data. 

Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal itu 

dapat menggunakan beberapa jalan, peneliti menggunakan jalan ke empat yaitu 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang (Moleong, 2016:330-331). Hasil wawancara dari pejabat 

daerah Kota Malang yang dipilih sebagai subyek dideskripsikan. Data yang 

didapat ditemukan persamaan maupun berbedaan kemudian dianalisis dan ditarik 

kesimpulan mengenai pola komunikasi yang digunakan dalam pengembangan 

Kampung Warna-Warni Jodipan. 


