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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti di 

atas, maka penelitian yang akan digunakan adalah Kualitatif. Boglan dan Taylor  

mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang diamati  (Moleong, 2000:3). Peneliti memilih untuk 

menggunakan pendekatan ini dikarenakan data yang akan digunakan bukan 

berbentuk angka atau bilangan dan juga lebih mudah mendapatkan pemahaman 

setelah melakukan penelitian terhadap fakta sosial yang menjadi fokus penelitian 

dan kemudian nantinya akan ditarik menjadi sebuah kesimpulan.  

3.2 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan 

untuk menggambarkan fenomena – fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini 

atau diwaktu yang lampau ( Muslimin, 2016 : 136 ). Tipe ini bertujuan untuk 

memberikan penggambaran secara mendalam tentang situasi atau proses yang 

diteliti (Idrus, 2009:24). Hal ini sesuai dengan keinginan peneliti untuk memberikan 

gambaran dan informasi secara mendalam mengenai bagaimana komunikasi dalam 

masyarakat Kampung Kepaon Denpasar  dalam menjaga harmonisasi hubungan 

antar umat beragama. 
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3.3. Fokus Penelitian  

Fokus penelitian digunakan untuk mempersempit lingkup pengumpulan 

data sehingga dapat membatasi masalah yang diteliti untuk memperoleh data yang 

relevan dan spesifik nantinya. Fokus penelitian ini adalah pada masyarakat 

Kampung Kepaon Denpasar mengenai proses kounikasi antar budaya dalam 

menjaga kerukunan dan harmonisasi antar umat beragama yang juga nanti nya akan 

melingkupi faktor pendukung dan faktor penghambat. Penelitian ini telah dilakukan 

selama 10 hari pada bulan September di Kampung Kepaon Denpasar Bali  

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian  

Waktu penelitian ini dilakukan setelah dilaksanakan nya seminar proposal 

selama 10 hari di bulan September. Tempat penelitian ini telah dilakukan di 

Kampung Kepaon Denpasar Bali.  

3.5 Subjek dan Informan Penelitian  

 Subjek penelitian pada penelitian ini adalah warga Kampung Kepaon 

Denpasar. Jumlah warga Kampung Kepaon Denpasar hingga saat ini tercatat hingga 

300 KK dan kurang lebih nya dihuni sebanyak 2500 jiwa (sumber: Mochtar warga 

asli kepaon). Menurut Sugiyono (2014:215), penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi melainkan “social situation”atau dengan kata lain 

situasi social yang terdiri dari tiga bagian elemen yaitu place (tempat), actor 

(pelaku), dan activity (aktivitas. Dengan demikian, tempat yang akan diteliti nanti 

nya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya yaitu di Kampung Kepaon Denpasar, 

pelaku nya adalah warga Kampung Kepaon Denpasar, dan aktivitas yang 

merupakan proses komunikasi antarpersonal yang dilakukan oleh warga Kampung 
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Kepaon Denpasar yang beragama Islam dan Hindu dalam menjaga harmonisasi 

hubungan antar umat beragama. 

 Subyek penelitian ini adalah warga Kampung Kepaon Denpasar. Tekhnik 

yang nantinya akan digunakan adalah purposive sampling dalam menentukan 

subjek penelitian. Menurut Muslimin, (2016:62)  purposive sampling adalah cara 

penentuan sejumlah  informan atau subyek sebelum penelitian dilaksanakan dengan 

menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar untuk penetapan 

informan atau subyek serta informasi apa yang di inginkan dari masing-masing 

informan atau subyek yang akan diteliti.  Kriteria subyek dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Masyarakat kampung Kepaon yang beragama Islam 

2. Masyarakat kampung Kepaon yang beragama Hindu  

3. Memiliki peranan di Kampung Kepaon Denpasar (tokoh agama, 

perkumpulan organisasi, petua,penduduk pendatang) 

4. Sudah tinggal di Kampung Kepaon kurang lebih dari sebelum tahun 2000 ( 

kurang lebih 18 tahun ) 

Peneliti menambahkan informan sebanyak dua orang yaitu Jessica (22 

tahun) dan Jihana (30 tahun) untuk memperkaya data  dengan masyarakat kampung 

Kepaon yang ikut terlibat dalam menjaga harmonisasi antar umat beragama untuk 

menambahkan data jika dibutuhi. Peneliti memilih kedua informan ini karena 

Jessica yang merupakan salah satu umat Hindu yang pernah terlibat langsung dalam 

konflik keagamaan. Sedangkan informan kedua yakni Jihan  dipilih karena ia 
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pernah mengalami langsung efek dari bom Bali dimana mantan suami dari informan 

ini pernah terlibat langsung dalam konflik antar agama. Dikarenakan keterlibatan 

langsung para informan terhadapa konflik agama tersebut maka informasi yang 

ingin didapat terkait konflik antar agama menjadi lebih akurat. Peneliti akan 

membatasi jumlah subyek dari seluruh jumlah warga yang ada untuk 

mempermudah peneliti dalam mendapatkan sumber data sesuai kriteria yang telah 

disebutkan.  

3.6 Sumber Data 

3.6.1 Data Primer 

          Sumber data primer dalam penelitian kualitatif adalah sejumlah responden 

yang disebut subyek atau informan penelitian. Muslimin, (2016:62)  Dalam 

penelitian ini, data primer nantinya akan diperoleh dari hasil observasi dan 

wawancara langsung dari informan yang telah dijelaskan yaitu warga Kampung 

Kepaon Denpasar dengan kriteria yang telah ditentukan.   

3.6.2 Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang didapatkan secara tidak 

langsung didapat dari sumbernya seperti buku, journal, ataupun artikel 

3.7 Metode Pengumpulan Data  

1. Wawancara Mendalam  

Menurut Moleong, (2000:135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 
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memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode wawancara juga dapat 

dilakukan dengan cara terstruktur dan tidak terstruktur. Dapat dilakukan dengan 

cara tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon Sugiyono, (2006: 

138-140) 

2. Observasi  

Metode ini dilakukan dengan mengamati secara langsung mengenai 

bagaimana keadaan di lapangan seperti keadaan fisik ataupun perilaku yang terjadi 

selama waktu penelitian berlangsung. Seperti yang dikemukakan oleh Guba dan 

Lincoln (1981:191-193) dalam buku Moleong (2000) menyebutkan bahwa tekhnik 

pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan sebenarnya.  

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu proses penyatuan data dengan cara 

mengambil berbagai data dari sumber lain seperti contohnya berupa foto,laporan 

peneitian,buku-buku dan sumber lain nya yang berhubungan dengan penelitian ini. 

Pengumpulan dengan metode dokumentasi ini memiliki tujuan untuk melengkapi 

hasil data yang nantinya akan diperoleh dari hasil metode observasi dan wawancara.  

3.8 Tehnik Analisis Data  

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang digunakan belum ada 

pola yang jelas karena data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data yang beragam dan dilakukan terus sampai datanya jenuh. 
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Oleh karena itu, hal tersebut mengakibatkan variasi data tinggi sekali. Bogdan 

menyatakan bahwa: 

“Analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, 

memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2016: 244).” 

Menurut Sugiyono dalam Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitataif, dan 

R&D (2016: 245), analisis data kualitatif bersifat induktif, artinya suatu data yang 

diperoleh dikembangan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 

tersebut, kemudian dicari lagi data secara berulang-ulang sampai dapat disimpulkan 

apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak berdasarkan data yang telah 

terkumpul. Berikut tahap Analisis Data Kualitatif Menurut Miles dan Huberman: 

a. Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung, dan setelah selesainya pengumpulan data. Saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap data yang 

diperoleh, wawancara akan terus dilakukan sampai data dirasa sudah 

mencukupi dan mendapatkan data yang kredibel. Miles dan Huberman 

(1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitataif 

akan terus dilakukan sampai tuntas dan data yang di temukan sudah 
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jenuh. Aktifitas yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah 

reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data/kesimpulan. 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan akan memiliki jumlah yang banyak 

karena penelitian kualitatif yang dilakukan secara terus menerus sampai 

datanya jenuh, untuk itu maka perlu di catat secara rinci. Reduksi data 

adalah kegiatan melakuakan perangkuman pada data yang diperoleh, 

memilih hal yang pokok, tema, dan polanya saja. Dengan demikian, data 

yang telah dirangkum akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah untuk melakukan mengumpulan data selanjutnya jika 

diperlukan (Sugiyono, 2016: 247). Dalam penelitian ini, peneliti 

mereduksi data dan memfokuskan pada masyarakat kampung Kepaon 

Denpasar yang terlibatlangsung dalam proses komunikasi antarumat 

beragama (Islam &Hindu) dalam menjaga harmonisasi hubungan.  

c. Penyajian Data 

Setelah selesai mereduksi data, maka selanjutnya peneliti melakukan 

penyajian data yang dilakukan dalam bentuk narasi, uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Sugiyono dalam 

Penelitian (2016:249) menyebutkan bahwa dalam hal ini Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan “the most frequent from of display data 

for qualitative research data in the past has been narrative text”. Yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
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d. Verifikasi Data/Kesimpulan 

Menurut Miles dan Huberman, langkah ketiga dalam analisis data 

kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang 

dikemukakan diawal masih bersifat sementara dan bisa dilakukan 

perubahan jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada 

tahap berikutnya. Namun apabila data yang disimpulkan pada tahap 

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

kembali ke lapangan, maka kesimpulan yang dikemukakan sudah 

bersifat kredibel. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan menjawab 

pertanyaan dari rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, 

tetapi juga tidak. Karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitia 

kualitatif adalah bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

peneliti berada di lapangan (Sugiyono, 2016: 252-253). 

3.9 Uji Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kredibilitas dengan triangulasi 

sebagai penguji keabsahan data. triangulasi merupakan suatu langkah pengecekan 

ulang atas hasil yang telah di temukan. Data yang telah terkumpul dilakukan cek 

dan ricek dengan sumber-sumber lain sebagai pembanding. Peneliti menggunakan 

triangulasi metode dalam penelitian ini, dimana nantinya akan membandingkan 

hasil wawancara dengan pengamatan. Hasil dari perbandingan masih dapat 

diperdalam. Yang menjadi perbandingan tentunya adalah hal yang sama. Menurut 

Muslimin Machmud dalam Tuntunan Penulisan Tugas Akhir (2016: 71), peneliti 
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bisa melakukan wawancara dan observasi untuk memperoleh kebenaran informasi 

dan gambaran yang utuh mengenai informasi yang diperoleh. 


