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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

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

perilaku yang diamati (Moleong, 2001:3). Sugiyono (2008:1) mengatakan bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis 

dat aberubah induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna 

daripada generalisasi. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu melukiskan 

variabel demi variable, satu demi satu, Rakhmat (2009:25) karena peneliti ingin 

mendeskripsikan mengenai strategi komunikasi yang diterapkan oleh kepala desa 

Boreng dalam praktik birokrasi. Sedangkan dasar penelitian ini adalah penelitian 

naturalistik karena dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting) (Sugiyono, 2013:8). 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada tanggal 04 Januari – 23 Januari 2016 di desa Boreng 

Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang 
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3.4 Sumber Data 

Subjek penelitian menurut Azwar (1998:35) adalah sumber utama data 

peneliti, yaitu memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti. Dalam 

menentukan subjek penelitian kualitatif ini, ditentukan dengan teknik puposive 

atau disebut juga sampel (purposive sampling). Dimana menurut Patton teknik ini 

digunakan sebagai suatu strategi ketika seseorang ingin mempelajari sesuatu dan 

datang untuk memahami sesuatu tentang kasus-kasus pilihan tertentu tidak perlu 

menggeneralisasikan pada semua kasus yang demikian. Adapun alasan 

penggunaan teknik puposive sampling ini adalah dikarenakan tidak semua 

perangkat desa ikut berperan aktif dalam proses strategi komunikasi. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data adalah pemerintah desa yang terdiri dari 

Kepala desa sebagai sumber data utama. Kemudian adapun yang menjadi sumber 

data untuk triangulasi adalah Sekertaris desa, Kaur (kepala urusan) pemerintahan 

desa, dan beberapa masyarakat desa Boreng. 

Adapun kriteria-kriteria sumber data untuk triangulasi, yaitu : 

- Orang yang berdomisili di desa Boreng berdasarkan KTP dengan usia 25 - 

70 tahun. 

- Orang yang terlibat dalam proses strategi komunikasi kepemimpinan 

kepala desa Boreng. 

- Tokoh masyarakat yang berperan dalam proses strategi komunikasi 

kepemimpinan kepala desa Boreng. 

- Perangkat desa Boreng yang menjabat minimal 3 tahun pada periode tahun 

2012-2018 

- Perangkat desa Boreng yang  berperan dalam proses komunikasi 

kepemimpinan kepala desa. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metodepengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara langsung dengan kepala desa dan beberapa aparatur desa yang 

memenuhi syarat atau kriteria menjadi subjek penelitian. Kemudian peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi sebagai data pendukung ataupun data 

tambahan. 

3.5.1 Wawancara 

Dalam hal ini subjek yang diwawancarai adalah kepala desa, sekertaris desa, 

kabag (kepala bagian) pemerintah desa, dan masyarakat. Adapun wawancara ini 

dilakukan untuk memperoleh data tentang bagaimana strategi komunikasi yang 

dilakukan oleh kepala Desa Boreng dalam praktik birokrasi. Kemudian peneliti 

menggunakan tipe wawancara terstruktur untuk mempermudah pewawancara 

dalam menggali informasi secara lengkap. 

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan dengan cara menganalisa dan mencatat arsip dan 

dokumen lain seperti gambar, bisa berbentuk tulisan (memo, surat) yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Matthew dan Michael dalam Patilima (2005:98-99) menjelaskan bahwa data yang 

telah diperoleh akan diteliti kebenarannya melalui tiga alur kegiatan, tiga alur 

tersebut adalah : 

3.6.1 Reduksi Data 

Pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan 

tujuan penelitian. Dari data yang diperoleh dari lapangan, akan di proses dengan 
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pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, yang diutamakan 

adalah fokus pada data-data yang penting dengan cara meringkas, dan melakukan 

seleksi yang ketat. Reduksi data dilakukan oleh peneliti secara terus menerus 

sampai penulisan laporan akhir penelitian. 

3.6.2 Penyajian Data 

Sekumpulan informasi tersusun berupa data yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dari data tersebut pada 

akhirnya akan disisikan dan disusun dalam golongannya yang sejenis, agar lebih 

mudah diimbangkan dengan masalah yang dihadapi. 

3.6.3 Kesimpulan dan Verifikasi 

Dari awal peneliti turun ke lapangan, dilanjutkan dengan proses pengumpulan 

data, peneliti berupaya menganalisis dan mencari arti dari perolehan data yang 

telah dikumpulkan. Kesimpulan akhir tergantung besarnya kumpulan-kumpulan 

catatan lapangan, pengkodean, penyimpanan dan kecakapan peneliti. Pembuktian 

kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan 

persetujuan, sehingga verifikasi dari hasil penelitian dapat tercapai. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data primer yang berfungsi untuk keperluan mengecek 

atau sebagai pembanding atas data tersebut.Teknik ini dibedakan menjadi lima : 

pertama, triangulasi metode, kedua adalah triangulasi peneliti, ketiga adalah 
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triangulasi sumber, keempat adalah triangulasi situasi dan triangulasi teori. 

Hamidi (2004 : 84). 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh 

dari berbagai sumber guna memperoleh data berkenaan dengan persoalan yang 

sama. Hasil dari perbandingan yang diharapkan adalah berupa kesamaan atau 

alasan-alasan terjadinya perbedaan (Moleong). 

Adapun yang menjadi sumber data untuk triangulasi adalah orang-orang yang 

berdasarkan pada kriteria-kriteria sebagai berikut : 

- Orang yang berdomisili di desa Boreng berdasarkan KTP dengan usia 25 – 

70 tahun. 

- Orang yang terlibat dalam proses strategi komunikasi kepemimpinan 

kepala desa Boreng. 

- Tokoh masyarakat yang berperan dalam proses strategi komunikasi 

kepemimpinan kepala desa Boreng. 

- Perangkat desa Boreng yang menjabat minimal 3 tahun pada periode tahun 

2012 – 2018. 

- Perangkat desa Boreng yang  berperan dalam proses komunikasi 

kepemimpinan kepala desa. 

 

 

 

 

 


