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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang meliputi: (1) jenis 

dan pendekatan, (2) Tempat dan Waktu Penelitian, (3) Data dan Sumber data, 

(4) Fokus penelitian, (5) Prosedur penelitian, (6) Subjek penelitian, (7) Teknik 

pengumpulan data, (8) Instrumen penelitian, (9) Teknik analisa data. 

A. Jenis dan Pedekatan Penelitian 

1. Jenis penelitian 

a. Kualitatif  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomenal tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakakan, dll. (Moleong, 2011:6) 

Penelitian kualitatif yang pemecahan masalahnnya dengan 

menggunakan data empiris. Baik pada penelitian kuantitatif maupun 

kualitatif desainnya sama, yang membedakan adalah kemauan dan 

kepentingan peneliti itu sendiri (Mansyuri, 2008:13) 

b. Kuantitatif  

Penelitian kuantitatif adalah peneltian yang tidak mementingkan 

kedalam data, penelitian kuantitatif tidak terlalu menitipberatkan pada 

kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-banyaknya 

dari populasi yang luas. (Mansyuri, 2008:13) 

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni 

penelitian kualitatif karena permasalah yang dibahas dalam penelitian ini tidak 
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berkenaan dengan angka-angka, tetapi menjelaskan tentang bagaimana 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

Tempat dan waktu penelitian yang akan dilakukan di kota Malang 

kec. Blimbing Kel. Jodipan RW.02, RT.06. Waktu penelitian dilakukan 

selama satu bulan yang mulai dari bulan Februari 2008 sampai dengan 

Maret 2018.  

C. Data dan Sumber Data 

1. Data  

Menurut Nazir (1988:58), dalam melakukan sebuah penelitian ada dua 

data yang digunakan, yakni: 

a. Data primer merupakan sumber-sumber data yang merupakan bukti 

utama dari kejadian yang dasar. Data yang hanya dapat peneliti 

peroleh dari sumber asli. Contohnya data primer adalah: cacatan resmi 

yang dibuat pada suatu acara atau upacara, suatu keterangan oleh saksi 

mata.  

b. Data sekunder merupakan  cacatan peristiwa atau cacatan yang di luar. 

Contohnya perpustakaan, di dinas sosial dan lain sebagainya. 

2. Sumber data 

Menurut Arikunto (2010:172), sumber data yang diperoleh secara 

langsung, yaitu dengan melakukan wawancara langsung subyek 

penelitian sebagai dasar pembahasan. Sumber data dalam penelitian ini, 

adalah Lurah atau Sekertaris lurah, ketua RW, ketua RT dan warga 

kampung warna-warni Jodipan. 



 
 

15 
 

 

D. Fokus penelitian 

Menurut Ali (2014:46) fokus penelitian adalah apa yang akan 

menjadi objek penelitian penetapannya didasarkan pada substansi dari 

problem penelitian, yang dimungkinkan berkaitannya dengan manusia 

dalam berbagai peran dan statusnya, dalam kaitannya dengan sistem yang 

berada seperti di lembaga dan organisasi. 

Fokus penelitian ini ditujukan pada kesadaran atau perilaku 

masyarakat terhadap kebersihan lingkungan Kel. Jodipan RW.02, RT.06 . 

E. Prosedur Penelitian 

Melalui metode penelitian kualitatif, data dan informasi yang akan 

diperoleh akan lebih tajam serta lengkap. Prosedur penelitian kualitatif ini 

dibagi menjadi empat tahap, yaitu: 

1. Perencanaan  

Penyusunan rancangan, penetapan tempat, analisis standar sarana 

dan prasarana, dan penyusunan instrumen penelitian. 

2. Pelaksanaan  

Pelaksanaan ini penelitian sekaligus sebagai human instrumen yang 

menggali informasi data, yaitu dengan melakukan interview pada warga 

Kel. Jodipan RW.02, RT.06. 

3. Analisis Data 

Penelitian melakukan observasi terhadap kegiatan atau upaya 

kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan.  
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4. Evaluasi  

Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap data serta 

informasi yang dapat selama penelitian di Kel. Jodipan RW.02, RT.06 

yang telah dilakukan analisis kemudian dilakukan evaluasi. 

F. Subyek Penelitian 

Menurut Hamidi (2007:5), subyek penelitian adalah para responden 

atau informan yang memberi data atau informasi kepada peneliti. Orang 

yang diteliti dikatakan sebagai subjek dalam hal ini karena peresponden 

yang memberi informasi. Penelitian yang akan dijadikan subyek penelitian 

yakni, lurah/sekertaris lurah, ketua RW, ketua RT dan warga kampung 

warna-warni Jodipan. 

G. Metode Pengumpulan Data 

Menurut Nazir (1988:211), pengumpulan data adalah langkah yang 

amat penting dalam metode ilmiah karena pada umumnya, data yang 

dikumpulkan digunakan, kecuali untuk penelitian eksploratif, untuk 

menguji hipotesa yang telah dirumuskan. 

Melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian adalah obserasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi  

Pengamatan yang dilakukan secara sistematis mengenai fenomenal 

sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencacatan. 

Maksud dan fungsi menggunakan penelitian ini yakni untuk mengetahui 

bagaimana bentuk kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan 

Kel. Jodipan RW.02, RT.06. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud menggali atau 

mencari informasi. Target yang akan diwawancara nantinya yakni: 

Lurah atau sekertaris lurah, ketua RW, ketua RT, warga kampung 

warna-warni Jodipan. Teknik ini sendiri digunakan untuk mengetahui 

pandangan masyarakat terhadap kebersihan lingkungan di kampung 

warna-warni Jodipan. 

3. Dokumentasi 

Penelitian  ini  digunakan dokumen berupa hasil pemotretan proses 

terjadinya wawancara serta observasi yang  dilakukan  pada  saat  

penelitian  secara  terperinci. 

H. Instrumen Penelitian 

Menurut Sigit (2001:95) menyatakan instrumen penelitian adalah 

alat untuk mengumpulkan data. Fungsi dari pada alat atau instrumen 

penelitian ini seperti mendokumentasi ataupun mencatat hasil penelitian. 

Banyak instrumen yang dapat digunakan baik oleh peneliti sendiri maupun 

oleh peresponden yang diteliti (atas permintaan peneliti). 

Instrumen yang dipakai dalam penelitian ini yakni alat tulis, 

pedoman wawancara, telepon genggam (handphone) untuk merekam hasil 

wawancara demi mempermudah proses wawancara dengan narasumber. 
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Menurut Kunandar (2010:101) analisa data diwakili oleh momen 

refleksi, dengan melakukan refleksi penelitian akan mewakili wawasan 

autentik yang akan membantudalam menafsirkan datanya.  

Analisis interaktif tersebut terdiri dari tiga komponen yang saling 

berkaitan satu sama lain: reduksi data merupakan proses menyeleksi, 

menentukan fokus, menyerdehanakan, meringkas dan mengubah bentuk 

data mentah yang ada dalam catatan lapangan. Selanjutnya, beberan 

(display) data merupakan tahap analisis sampai pada pembeberan data. 

Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan tentang peningkatan atau 

perubahan yang terjadi dilakukan secara bertahap mulai dari kesimpulan 

sementara yang ditarik pada akhir siklus satu ke kesimpulan terevisi pada 

akhir akhir siklus kedua dan seterusnya dan kesimpulan terakhir pada 

siklus terakhir.  




