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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu : penemuan, pembuktian dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum ernah dipakai.Pembuktian berarti data yang diperoleh 

itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap informasi atau 

pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam dan memperluas 

pengetahuan pengetahuan yang ada (Sugiyono, 2007 : 3). 

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci mengenai objek 

penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena pola komunikasi dalam sebuah 

komunitas dalam mempererat solidaritas antar anggotanya dalam hal ini adalah 

komunitas Stalen Zuiger di Kota Malang. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta 

berupaya menarik realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, 

model, tanda, atau gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena 

tertentu (Bungin, 2010:68). 

Dasar penelitian adalah kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat 

mengenai pola komunikasi pada Stalen Zuiger di Kota Malang. Penelitian kualitatif 
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mengacu kepada berbagai cara pengumpulan data yang berbeda, yang meliputi 

penelitian lapangan, observasi partisipan, dan wawancara mendalam.. Penelitian 

kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan 

adalah Interview (wawancara), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2007:9). 

3.2 Sumber Data 

Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2002:157) mengatakan bahwa 

sumber data utama dalam penelitian kualitatitif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain, Data yang 

digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. 

3.2.1 Data primer 

Data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan dan wawancara (in-depth interview) langsung dengan Subjek 

penelitian ini. 

3.2.2 Data sekunder 

Data sekunder didapatkan melalui sumber tidak langsung, yaitu 

melalui literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku, 

jurnal, dan internet. 
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3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2002:86) menyatakan cara 

terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan 

sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu 

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi peneliti. Penelitian berupa 

wawancara mendalam dilakukan ditempat yang telah disepakati oleh subyek 

penelitian untuk memperoleh data hasil wawancara yakni ditempat berkumpulnnya 

komunitas Stalen Zuiger di Jl Mojokerto, No.8 Malang, sedangkan untuk waktu 

penelitian ditentukan pada 20Maret - 20Mei 2017. 

3.4 Penentuan Subjek Penelitian 

Subyek dari penelitian ini adalah anggota komunitas Stalen Zuiger di Kota 

Malang, dalam penelitian ini, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek 

atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti memilih anggota tertentu dalam jajaran 

tersebut, yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan. Kemudian 

berdasarkan data atau informasi yang telah didapat. Peneliti bisa 

mempertimbangkan subjek penelitian akan memberikan data lebih lengkap.  

Peneliti menggunakan teknik purposive sampling yakni penentuan sampling 

dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2007:96).Teknik ini digunakan untuk 

menemukan bagaimana pola komunikasi komunitas stelenzuiger di Kota Malang 

yakni dalam mempertahankan eksistensi.Kemudian dibutuhkan beberapa subjek 

penelitian yang memenuhi kriteria sebagai kebutuhan dari data penelitian, serta 

untuk memperoleh keberagaman informasi. Jika informasi yang diperoleh sudah 
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cukup atau memenuhi apa yang dibutuhkan peneliti, maka penelitian akan 

dihentikan. Adapun kriteria dari subjek penelitian ini diantaranya sebagai berikut  

1. Subjek penelitian adalah anggota aktif komunitas Stalen Zuiger 

Malang. 

2. Subjek penelitian adalah anggota yang sering ikut serta dalam 

kegiatan Stalen Zuiger 

3. Subjek bersedia untuk diwawancara  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka data yang digunakan 

dalam penelitian ini dikumpulkan melalui In depth interview. Merupakan salah satu 

cara bagi peneliti untuk memperoleh data dengan melakukan wawancara secara 

langsung dengan sumber data, sehingga data yang diperoleh akan lebih akurat. 

Cara ini digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lengkap 

mengenai pola komunikasi Stalen ZuigerMalang dalam upaya mempererat 

solidaritas antar anggota. 

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut, yaitu : 

3.5.1 Wawancara 

Stainback (1988) mengemukakan bahwa : Jadi dengan wawancara, 

maka peneliti akan mengetahui lebih mengenai hal-hal yang lebih mendalam 

tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang 

terjadi. (Sugiyono, 2007 : 72) 
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Teknik wawancara ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data 

apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan 

permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam, tehnik pengumpulan data ini mendasarkan diri 

pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada 

pengetahuan dan atau keyakinan pribadi. 

Dalampenelitianini, 

wawancaramemegangperanankuncidandigunakanuntukmemperoleh data primer 

dalamupayanyamencarijawabanterhadappengetahuansubjekpeneltianterhadapka

jian yang akanditeliti. Wawancaradilakukandengancaraface to 

facedenganmengajukanpertanyaan-pertanyaan yang 

nantinyadiharapkandapatmenggaliinformasi yang mendalam. Dalam konteks 

penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian 

yakni anggota Stalen Zuiger Malang yang dianggap telah sesuai dengan kriteria 

penentuan subjek penellitian pada sub bab sebelumnya. Wawancara yang 

digunakanadalahwawancaratidakterstrukturdimanapedomanwawancaraberupag

arisbesarpermasalahan yang akanditanyakan. 

3.5.2 Observasi 

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan datang 

mengamati secara langsung maupun tidak langsung terhadap subyek yang 

diteliti”.Dalam penelitian ini, jenis observasi yang digunakan adalah observasi 

non partisipan atau tanpa peran serta, yakni observer tidak secara penuh ikut 

berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang yang diobservasi. Dengan kata 
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lain, peranan peneliti sebagai pengamat dalam hal ini tidak sepenuhnya sebagai 

pemeran serta tetapi masih melakukan fungsi pengamatan(Moleong, 2001:127).  

Obyek observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan dari pola 

komunikasi komunitas Stelen Zuiger di Malang, yang biasanya dilakukan 

antara komunikator dan komunikan yang berlatar belakang kebudayaan sama, 

maupun yang memiliki kebudayaan yang berbeda. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan model analisis data dari Miles dan Hubberman 

(1992), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 

2007:91), Aktivitas dalam analisis data yaitu: 

a). Reduksi Data 

 Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dilapangan sangat 

banyak.Oleh karena itu, perlu dilakukan pencatatan secara teliti dan 

rinci.Semakin sering peneliti mendatangi lapangan, semakin banyak pula 

data yang diperoleh. Untuk memudahkannya, peneliti akan melakukan 

analisis segera setelah penelitian dilakukan melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan kepada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan 

pola yang  didapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). 

Dengan cara ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep 

yang juga akan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 
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Satu hal yang perlu peneliti ingat dalam proses mereduksi data ini 

adalah peneliti harus dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Hal ini 

dikarenakan tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, dan agar 

penelitian tidak lepas dari fokus yang diinginkan. 

b). Penyajian data 

 Setelah mereduksi data, langkah selanjutnya adalah menyajikan 

data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam 

bentuk teks, tabel, grapik, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

Dalam hal ini, Miles dan Huberman (1992) menyatakan bahwa dari sekian 

banyak cara penyajian, yang paling sering digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah penyajian data yang menggunakan teks yang bersifat 

naratif. Demikian pula pada penelitian ini, penyajian data dilakukan secara 

naratif untuk memudahkan peneliti untuk menentukan kinerja selanjutnya 

berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan tersebut. 

c). Penarikan Kesimpulan 

 Aktifitas terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.Kesimpulan yang 

didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan yang bersifat 

sementara.Kesimpulan ini dapat berubah jika tidak didukung dengan data-

data yang kuat.Begitu juga sebaliknya, jika kesimpulan-kesimpulan tersebut 

terus mendapat bukti kuat dari kesimpulan-kesimpulan selanjutnya, yakni 

dengan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan dikatakan 

kredibel. 
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3.7 Teknik Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan 

triangulasi.Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang diluar data itu untuk keperluan pembanding atau pengecekan data 

tersebut.Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multimetode yang 

dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data.Ide dasarnya 

adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga 

diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. 

Memotret objek tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan 

memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi 

ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari 

berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin 

bisa atau ketidak jelasan data yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. (1) Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Kemudian data-data tersebut 

dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda dan 

mana yang spesifik dari beberapa sumber tadi. Data yang dianalisis oleh peneliti 

akan menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member 

ceck) dengan sumber. (2) Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh 

dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau 

kuesioner.Apabila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut, 
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menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan 

data mana yang dianggap benar.Atau mungkin semua benar, karena sudut 

pandangnya berbeda-beda (Sugiyono, 2007:127). 


