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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

1.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. 

Dengan pendekatan kualitatif peneliti akan menafsirkan fenomena yang terjadi 

yaitu aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Aremaker melalui programnya di 

tahun 2015. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa dimanfaatkan ialah 

wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti 

akan memanfaatkan metode wawancara dan pemanfaatan dokumen saja. 

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian dalam penelitian ini ialah kualitatif deskriptif, yakni penelitian 

yang akan mendeskripsikan jawaban terhadap permasalahan peneliti yang 

diungkap subjek penelitian dari hasil wawancara dan dokumentasi. Penelitian 

deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan 

fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah mauapun buatan manusia. 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan masalah utama yang akan dijadikan objek bagi 

peneliti. Objek dalam penelitian ini ialah aktivitas komunikasi yang di terapkan 

oleh Aremaker ,elalui tiga programnya di tahun 2015. Program tersebut ialah 

Pentas17 Agustus 2015, Gebyar Tahun Baru 2016 dan Acara Perpisahan Siswa 

Kelas 06 SDN 01 Rampal Celaket. Pada penelitian ini peneliti akan memfokuskan 
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penelitiannya terkait aktivitas komunikasi Aremaker dalam membangun 

hubungan baik dengan warga kampung Celaket. 

3.4 Sumber Data 

Dalam penelitan kualitatif tentunya tidak menggunakan populasi, Karena 

penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial 

tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi awal, namun 

ditransferkan ketempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan 

situasi sosial tersebut. Pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam kualitatif biasa 

disebut narasumber, partisipan atau informan. Yang menjadi informan kunci 

dalam penelitian ini adalah Pendiri Aremaker dan pihak-pihak yang menjadi 

sasaran kegiatan tersebut. Teknik sampling yang digunakan ialah snowball 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan rekomendasi dari 

informan kunci. Berdasarkan rekomendasi informan kunci, maka diperoleh 

beberapa informan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Ketua Aremaker yaitu Bapak Ahmad Winarto 

2. Ketua RT 03 RW 05 yaitu Bapak Eddy Susanto 

3. Wakil Tim Penggerak PKK Kelurahan Rampal Celaket yaitu Ibu Nur 

Cholifah 

4. Guru dan Humas SDN 01 Rampal Celaket yaitu Bapak Sugiyanto 

5. Lurah kelurahan Rampal Celaket yaitu Bapak Sabardi 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini akan dilakukan selama bulan Juni tahun 2016. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara tepatnya 

ialah wawancara semiterstruktur dan juga dokumentasi. Berikut adalah penjelesan 

terkait teknik pengumpulan datanya : 

a. Wawancara 

Esterbeg (2002) mengemukakan terdapat beberapa macam wawancara 

yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti 

memilih wawancara semi terstruktur karena pelaksanaannya lebih bebas, 

tujuan dari wawancara jenis ini untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka. Dengan teknik ini maka peneliti berusaha menggali 

informasi tentang aktivitas komunikasi Aremaker dalam membangun 

hubungan dengan publiknya, publik yang dimaksud di sini ialah publik 

eksternal. 

b. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data yang sudah 

jadi dan telah diolah oleh orang lain. Dalam penelitian ini dokumentasi 

yang digunakan berupa : 

1. Foto kegiatan Aremeker di tahun 2015 sebagai program untuk warga 

kampung Celaket 
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3.6.Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman (1984), 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

sudah jenuh. 

 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

Data  
Collection 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Sugiyono, 2014: 247 

Gambar 3: Komponen dalam analisis data (Interactive model) 
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Penjelasan dari gambar diatas model interaktif adalah : 

a. Pengumpulan data 

Tahap ini merupakan tahap awal sebelum menganalisis data.Tahap ini 

dimana peneliti mengumpulkan keseluruhan data yang telah diperolah dari 

sumber data.Data disiapkan untuk selanjutnya diadakan analisis data 

berupa reduksi, menyajikan data kemudian menarik kesimpulan dan 

verifikasi data. 

b. Reduksi Data 

Data yang telah diperoleh dari lapangan dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi ialah merangkum, memilih hal-hal yang pokok saja, dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. Peneliti dalam proses 

reduksi bisa memanfaatkan peralatan elektronik seperti komputer mini 

dengan memberikan kode pada aspek tertentu. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data dalam penelitian kualitataif ialah dalam bentuk uraian 

singkat, bagan hubungan antar kategori. Peneliti akan menyajikan data 

dengan text yang bersifat naratif. Namun jika terjadi perkembangan data 

maka peneliti selalu menguji apa yang selalu ditemukan pada saat di 

lapangan. 

d. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data setelah data disjaikan. Peneliti 

akan menarik kesimpulan dari data yang ada namun sifat kesimpulan ini 

masih sementara. Peneliti akan mencocokkan dengan bukti-bukti yang 
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kuat pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi jika kesimpulan 

awal didukung oleh bukti-bukti yang valid maka peneliti mengganggap 

kesimpulan yang ditariknya merupakan kesimpulan kredibel. 

 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Dalam menguji validitas data maka peneilti akan menggunakan uji kredibilitas 

data dengan triangulasi. Triangulaton is qualitative cross-validaton. It assesess the 

sufficiency of the data according to the convergence of multiple data sources or 

multiple data collection procedures (Wiliam Wiersma, 1986). Dari tiga macam 

triangulasi , peneliti memilih triangulasi sumber. Memilih triangulasi sumber 

karena peneliti melakukan pengecekan data melaluli beberap sumber. Untuk 

menguji aktivitas komunikasi yang telah diterapkan oleh pihak Aremaker maka 

pengujian data yang telah peneliti peroleh dilakukan ke publik yang terlibat. Lalu 

peneliti akan melakukan perbandingan antara sumber data wawancara dan 

dokumentasi. 

 




