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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif yang menjelaskan, 

menggambarkan (deskripsi) serta menganalisa fenomena peristiwa aktifitas sosial, 

sikap dan pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan ini 

berusaha untuk mendeskripsikan objek yang di teliti dalam konteks waktu dan 

situasi tertentu (Machmud, 2016:51). 

Pendekatan kualitatif juga merupakan pendekatan naturalistic fenomenologis 

karena penelitiaan kepada obyek bersifat alami, berkembang apa adanya, dan 

kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. Peneliti dan obyek harus 

saling melakukan interaksi sehingga proses penelitianpun dapat dilaksanakan. Dalam 

penelitian ini peneliti berusaha agar bisa menggambarkan aktifitas sosial mengenai 

bentuk komunikasi yang terjadi di dalam komunitas Akar Tuli. 

 

3.2.  Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang akan di lakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yang merupakan metode untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi masalah, evaluasi, serta 

menentukan solusi berdasarkan pengalaman (Rakhmat 2012:25). 
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Dengan menggunakan tipe penelitian deskriptif, peneliti berusaha 

menjabarkan serta menganalisa bagaimana bentuk komunikasi anggota komunitas  

Akar Tuli dalam membangun solidaritas kelompok.  

Dasar penelitian yang akan di gunakan pada penelitian ini adalah 

Etnografi. Etnografi analisis mendalam dari kelompok sosial, data yang 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumen.  Penelitian ini 

berfokus pada membangun catatan perilaku dan kepercayaan kelompok dari 

waktu ke waktu (Muslimin 2016:140). 

 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah memahami dan menjabarkan 

bentuk komunikasi anggota komunitas Akar Tuli dalam membangun solidaritas 

kelompok. Maka penelitian ini akan dilakukan secara langsung (wawancara) pada 

pengurus, dan anggota komunitas. Proses penelitian akan dilaksanakan selama 30 hari 

pada tanggal 14 November  tahun 2017 di beberapa lokasi sesuai dengan jadwal 

komunitas tersebut. 

 

3.4. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan orang-orang yang terlibat langsung dalam 

suatu proses. Pemilihan subyek penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, 

yaitu anggota aktif Akar Tuli Malang. Pemilihan subyek ini berdasarkan 

informasi yang telah direkomendasikan oleh orang yang sudah dikenal. 



39 
   

Penentuan subyek dalam penelitian ini dilakukan dengan mengembangkan 

metode pengambilan purposive sampling yang cara penentuan subjeknya 

berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebelum penelitian 

dilaksanakan. Maka subjek dari penelitian ini adalah anggota Akar Tuli Malang 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 

1. Aktif sebagai pengurus dan anggota komunitas Akar Tuli Malang pada 

tahun 2017. 

2. Telah bergabung dengan komunitas Akar Tuli selama 2 tahun. 

3. Telah mengikuti minimal 10 kegiatan yang telah dilakukan oleh komunitas 

Akar Tuli. 

4. Berdomisili Malang. 

 Sumber Data  

1. Data Primer 

Sumber data primer merupakan data dan informasi yang berasal langsung 

dari responden yaitu subyek penelitian dan di analisa langsung oleh 

peneliti.  Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus, dan anggota 

komunitas Akar Tuli Kota Malang yang masih aktif dan sering mengikuti 

kegiatan dalam komunitas tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung yang telah di kumpulkan oleh pihak 

lain dan di dapatkan oleh peneliti melalui buku, dokumen, internet, dan 

media cetak (Machmud 2016:63). Melalui data sekunder diharapkan data 

dari penelitian ini menjadi lebih lengkap. 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan proses penelitian melalui Tanya jawab secara 

bertatap muka langsung. Menurut Sugiyono (2016:137) wawancara di 

gunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin 

menemukan sebuah permasalahan yang harus di teliti dan mengetahui hal-

hal yang lebih mendalam melalui responden. Metode wawancara dapat di 

lakukan secara bebas guna mendapatkan data, namun tetap terkontrol 

dalam konteks pembahasan yang akan di teliti.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara peratama akan dilakukan kepada key-informan kemudian dilanjut 

dengan anggota komunitas yang telah di tunjuk oleh key-informan. Peneliti 

akan mengajukan pertanyaan seputar proses komunikasi yang terjadi pada 

komunitas tersebut dalam membangun solidaritas. 

2. Observasi  

Obseravsi berguna untuk menjelaskan serta merinci gejala-gejala yang 

terjadi. Metode ini di lakukan untuk membantu metode lain dalam 

memperoleh data.  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi 

nonpartisipan yang tidak terstruktur dimana peneliti tidak terlibat dan 

hanya sebagai pengamat. Observasi tidak terstruktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis mengenai apa yang akan diobservasi. 

Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak menggunakan instrument 

yang baku, melainkan hanya menggunakan rambu-rambu pengamatan. 
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3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah pengumpulan data dari buku-buku, dokumen, 

internet, dan media cetak yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi juga 

digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh melalui wawancara serta foto 

saat proses wawancara berlangsung. Diharapkan dengan dokumen tersebut data 

yang diperlukan menjadi benar-benar valid. 

Peneliti akan merekam suara dan mendokumentasikan (foto) saat 

proses wawancara berlangsung. Hal ini untuk mempermudah peneliti saat 

melakukan analisa data. Dengan adanya rekaman sebagai dokumentasi, 

peneliti dapat mengulang mengkaji kembali apa saja data serta informasi 

yang diberikan oleh subyek. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan penerapan prosedur penyelesaian 

masalah untuk menjawab penelitian ini. Dalam penelitian ini, analisis data akan 

dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan data sedang berlangsung 

sampai setelah selesai malakukan pengumpulan data. Analisi data menggunakan 

model interaktif dari Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus hingga 

data mencapai titik jenuh. Terdapat empat tahap analisi data dalam model 

interaktif Miles dan Huberman (Machmud, 2016:81), yaitu: 
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1. Pengumpulan Data

Data yang di peroleh oleh peneliti melalui tahap wawancara, observasi dan

dokumentasi akan dicatat dan direkam. Dalam penelitian lapangan terdapat

dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan

alami (catatan mengenai apa yang di lihat, disaksikan, dan didengar oleh

peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap

fenomena yang terjadi). Sedangkan data reflektif catatan yang berisi kesan,

komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan

merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi Data

Setelah semua data dari proses wawancara terkumpul, peneliti akan 

membuat reduksi data untuk memilah data yang relevan dan bermakna, 

guna memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. 

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal yang pokok dan focus pada 

hal-hal yang penting. Dengan adanya reduksi, data yang di peroleh akan 

memberikan gambaran yang jelas. 

3. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk menggabungkan informasi yang telah di

kumpulkan sehingga dapat menggambarkan ke adaan yang terjadi. Dalam

penelitian kualitatif biasanya penyajian datanya bersifat naratif.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan akan di lakukan setelah reduksi data dan penyajian

data. Sehingga peneliti dapat mencari makna berdasarkan makna yang
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terkumpul. Setelah data cukup terkumpul selanjutnya peneliti menarik 

kesimpulan sementara dan setelah data benar-benar lengkap maka peneliti 

mengambil kesimpulan akhir. 

 

3.7  Uji Keabsahan Data 

Di dalam penelitian ini, uji keabsahan data diperoleh melalui triangulasi 

data yang merupakan teknik pengujian dengan memanfaatkan sumber yang 

dibandingkan dan di cek terhadap data yang diperoleh. Menurut Norman K. 

Denkin dalam buku Tuntunan Penulisan Tugas Akhir (Machmud 2016:70) 

menjelaskan bahwa triangulasi merupakan gabungan dari beberapa metode yang 

digunakan untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

prespektif berbeda. Salah satu metode yang digunakan adalah triangulasi sumber 

data. Dalam penelitian ini peneliti akan membandingkan data primer berupa 

wawancara dan data sekunder berupa dokumen. 


