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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono

(2014: 8), pendekatan penelitian kualitatif disebut metode penelitian naturalistik 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), 

kondisi apa adanya yang terjadi saat itu juga. Penelitian yang umum dilakukan 

oleh Antropolog untuk mengetahui kehidupan sehari-hari di tempat penelitian 

tersebut. Disebut penelitian kualitatif karena pengumpulan data penelitian secara 

kualitatif. 

Peneliti dalam kualitatif disebut juga sebagai instrumen. Penelitilah yang 

menetapkan fokus dari penelitian, memilih seorang informan, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, 

dan membuat kesimpulan. Sehingga peneliti kualitatif lebih memahami seluk-

beluk di lokasi penelitian tersebut. 

Data dari penelitian kualitatif berupa data deskriptif yang pada umumnya 

berbentuk gambar, kata-kata, atau rekaman. Menurut Eko Sugiarto (2015: 9), 

Kriteria data penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah 

data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data sekadar terlihat, 

terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik itu. Contoh ketika sedang 

meneliti seseorang yang sedang tertawa, belum tentu tertawa itu karena bahagia, 

melainkan dapat pula karena marah. 

Hal utama yang menjadi tujuan peneliti mengambil jenis penelitian 

deskriptif adalah ingin mendalami budaya perilaku membuang sampah kepada 
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masyarakat pesisir terhadap kesehatan keluarga mulai dari proses masyarakat 

menerima perilaku tersebut, serta mendapatkan pemahaman seputar perilaku 

yang dilakukan sebagian besar masyarakat pesisir yang ada di Sidomulyo 

Kabupaten Tuban. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Keluraha Sidomulyo, Kecamatan Tuban, 

Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Kawasan yang menarik untuk peneliti meneliti 

perilaku masyarakat pesisir yang memiliki budaya membuang sampah di laut. 

Peneliti tertarik untuk meneliti kawasan ini karena termasuk kawasan yang 

jarang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat luas, padahal 

sampah yang menumpuk ditepi laut cukup membuat geli mata memandang. 

Budaya ini mewabah turun-temurun dari waktu yang cukup lama. Banyak 

masyarakat yang tidak mengetahui secara pasti sejak kapan budaya membuang 

sampah di Kelurahan Sidomulya dimulai, sebelum tahun 1960 membuang 

sampah di laut sudah dilakukan 

Dalam kurun waktu yang sangat panjang perilaku membuang sampah ini 

dilakukan hingga sekarang tidak kunjung reda dikarenakan dampak dari 

membuang sampah di laut ini tidak begitu meresahkan maupun menghawatirkan 

masyarakat, termasuk dalam kesehatan keluarga yang tidak merasakan dampak 

serius dari sampah tersebut. 

Pada 2008 akhir, sampah mulai menumpuk di tepi laut kawasan 

Sidomulyo, penyebabnya selain masyarakat yang terbiasa membuang sampah di 

laut tersebut ada pula sampah yang datang dari sungai yang mengalir dari selatan 

menuju laut pesisir khususnya kawasan Sidomulyo yang menjadikan 
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menumpuknya sampah dan tak lagi terbawa arus karena terlampau banyak 

sampah yang tertimbun. Sekali lagi hal ini tidak begitu membuat resah 

masyarakat, mereka beralasan hanya berdampak pada estetika laut saja 

khususnya tepi laut di kawasan tersebut. 

Fokus penelitian di Kelurahan Sidomulyo khususnya RW 04 RT 01 dan 

RT 04 karena termasuk kawasan utama menumpuknya sampah, serta mengambil 

budaya masyarakat yang membuang sampah di laut terhadap kesehatan keluarga 

dan bagaimana upaya serta peran-peran perangkat kelurahan dan masyarakat 

setempat dalam menanggulangi hal tersebut dengan acuan kajian pustaka. 

C.   Subjek dan Informan Penelitian 

Subjek penelitian ini terdiri dari perangkat desa, masyarakat, dan individu 

yang tinggal di Sidomulyo. Subjek dirasa sangat perlu dalam penelitian untuk 

mengetahui informasi selebihnya tentang situasi di kawasan pesisir khususnya di 

Sidomulyo dalam perilaku membuang sampah di laut. 

Teknik dalam penelitian ini adalah dengan Purposive, yaitu teknik 

pengumpulan data dengan pertimbangan tertentu, menurut Endraswara (2006: 

115) Purposive adalah sampel yang bertujuan. Misalnya dalam meneliti perilaku 

masyarakat pesisir maka sumber data dari penelitian itu adalah orang yang 

melakukan atau orang yang hidup di masyarakat pesisir tersebut.  

Peneliti memilih dan memilah siapa saja yang akan menjadi tujuan 

sampeling, tidak sembarang orang bisa dijadikan sampel untuk memperkuat data 

dari budaya membuang sampah di laut 

Penentuan subjek sebagai sumber data dengan kriteria sebagai berikut: 
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1.  Warga yang bertempat tinggal di Sidomulyo khususnya RT 01 dan 

 RT 04 minimal 27 tahun. 

2.  Warga yang aktif atau peduli dengan perkembangan pesisir khususnya 

di RT 01 dan RT 04 

3.  Warga yang pernah membuang sampah di laut kawasan RT 01 dan RT 

04. 

4.  Warga RT 01 dan RT 04 yang tinggal persis di tepi laut, tinggal di 

tengah, dan tinggal jauh dari tepi pantai. 

5.  Warga yang paham cakap tentang kondisi masyarakat pesisir 

khususnya di Sidomulyo. 

Dari kriteria diatas, peneliti menentukan subjek penelitiannya sebagai 

berikut: 

1.  Ketua RT 01 dan RT 04 

2.  Warga di RT 01 (2 keluarga) dan RT 04 (1 keluarga) 

Menentukan informan berdasarkan orang-orang yang faham dan 

mengetahui mulai dari sejarah hingga keadaan terkini seputar sampah yang ada 

di pesisir Kelurahan Sidomulyo khususnya di RW 04 RT 01 dan 04. Berikut 

informan yang ditentukan oleh peneliti: 

1. 1 orang Kepala Kelurahan Sidomulyo 

2. 1 orang Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban 

3. 1 orang Medis Posyandu Kelurahan Sidomulyo 

4. 1 orang Ketua RT Pesisir Kota Tuban 
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D.   Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam kualitatif sendiri memiliki beberapa teknik 

supaya mendapatkan data yang akurat. Menurut Soehartono (2002:65), teknik 

pengumpulan data memiliki tiga cara, mulai dari wawancara, observasi, dan 

dokumentasi, berikut penjelasan tiga teknik tersebut: 

a. Observasi 

 Peneliti menggunakan Observasi Tidak Terstruktur, yaitu observasi 

tidak dipersiapkan secara sistematis, karena memiliki kelebihan dalam 

memperkuat informasi ketika mengalami kendala dan menghindari 

rasa sungkan dari responden. Peneliti sesekali menjadi pengunjung 

biasa atau tamu dari rekan yang juga bertempat tinggal di Kelurahan 

Sidomulyo agar mendapatkan kesan non-formal saat observasi 

berlangsung, begitupula dalam berpakaian peneliti menggunakan 

pakaian sehari-hari atau casual. Ada tiga tipe observasi menurut 

Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2016:226), yakni: 1) Observasi 

Partisipati, Observasi Terus Terang atau Tersamar, dan Observasi 

Tidak Terstruktur. 

b. Wawancara 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semi 

terstruktur, dikarenakan dalam teknik ini peneliti lebih bebas-teratur 

menggali informasi yang terduga maupun tak terduga. Peneliti ingin 

menciptakan suasana yang santai agar peneliti dapat dengan leluasa 

mendapatkan cerita yang lebih luas yang memunculkan sebab-akibat 

dari fokus penelitian. 
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c.   Dokumentasi 

Dokumentasi adalah sejumlah fakta yang tertuang dalam data baku 

yang didapatkan dari instansi terkait. Dokumentasi dapat digunakan 

sebagai pelengkap data setelah wawancara dan observasi. 

E.   Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data adalah proses dalam mengumpulkan data secara 

sistematis dengan maksud untuk memudahkan dalam memperoleh kesimpulan 

data. Menurut Bogdan dan Biklen (1982: 145) dalam Muri yusuf (2014: 407), 

yaitu analisa data merupakan suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan 

transkip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan material 

lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah 

dikumpulkan. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Muri Yusuf (2014:407), 

menggunakan analisa model interaktif dimana dalam prosesnya terdapat tiga hal 

utama, yaitu: 

a. Reduksi Data (Reduction Data) 

Memilih dan memilah hasil penelitian yang dianggap pokok dari tema 

penelitian yang didapat dari proses wawancara dan observasi. Reduksi 

juga berarti proses observasi yang lebih mendalam dan spesifik, guna 

mendeskripsikan situasi tentang objek yang diteliti. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data yaitu menyajikan hasil data yang dituang dalam bentuk 

tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan lain-lain. Dengan begitu akan 
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memudahkan peneliti untuk memahami situasi objek penelitian, sebagai 

gambaran keseluruhan untuk mempermudah melangkah ke tahap 

selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclution verification) 

Penarikan kesimpulan dimulai sejak awal pengumpulan data, peneliti 

telah mencatat dan memberi makna sesuatu yang dilihat atau 

diwawancarainya. Luas dan lengkapnya catatan di lapangan, jenis 

metodologi yang digunakan dalam pengesahan dan pengolahan data, 

serta pengalaman peneliti dalam penelitian kualitatif, akan memberikan 

kesimpulan penelitian yang kuat. 

F.   Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data dalam penelitian kualitatif , kumpulan data yang 

dinyatakan valid ketika tidak ada perbedaan antara hasil laporan peneliti dengan 

situasi yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji keabsahan 

menurut Sugiyono (2014: 270) yaitu  meliputi Uji Credibility (Validitas Internal), 

Uji Transferability (Validitas Eksternal), Dependability (Reliabilitas), 

Confirmability (Obyektifitas). Dalam hal ini peneliti hanya menggunakan teknik 

Uji Credibility (Validitas Internal) adalah uji kredibilitas dengan adanya 

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan 

teman sejawat, analisis kasus negatif, dan membercheck. Peneliti menggunakan 

Uji Credibility (Validitas Internal) dengan 3 macam kategori, yaitu: 

1. Perpanjangan pengamatan, berarti peneliti melakukan beberapa kali ke 

lapangan dengan melakukan pengamatan di Sidomulyo. Tujuan 
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perpanjangan agar data yang masih belum terpenuhi bisa terpenuhi. 

Mengecek kembali apakah data dari subjek dan informan sudah benar. 

Perpanjangan waktu pengamatan dapat diakhiri apabila pengecekan 

kembali data di lapangan telah kredibel. 

2.    Triangulasi, dalam menguji keabsahan data ini, peneliti menggunakan 

triangulasi sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber perolehan data, tidak hanya wawancara dan 

observasi, peneliti juga menggunakan observasi terlibat (participant 

observe) yaitu peneliti sesekali menjadi pengunjung yang sedang 

membeli makanan sembari melakukan observasi, sehingga terhindar dari 

rasa curiga dari masyarakat. 

3.    Menggunakan bahan referensi, sebagai pendukung untuk membuktikan 

data yang telah ditemukan peneliti. Seperti data wawancara berupa 

rekaman wawancara peneliti ditambah dengan foto hasil kegiatan 

wawancara untuk membuktikan kredibilitas data. 

 

 

 

 

 

 

 


