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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Muslimin (2016: 51) pendekatan penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok yang datanya diperoleh dari pengamatan 

seksama dengan mendeskripsikan secara detil catatan hasil wawancara serta 

hasil analisis dokumen. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis 

terhadap strategi komunikasi organisasi Gerakan Peduli Sosial Probolinggo, 

khususnya pada kegiatan pembagian donasi Desember 2015 yang 

merupakan kegiatan rutin Gerakan Peduli Sosial dengan mengumpulkan 

data melalui hasil wawancara dan pengolahan dokumen yang dimiliki 

Gerakan Peduli Sosial.  

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Prastowo 

(2014: 201) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mempelajari 

masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam 

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-

kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta protes-protes yang 

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena. Dasar 
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penelitian ini adalah naturalistik atau alamiah, maksudnya ialah peneliti 

menekankan pada kealamiahan sumber data (Moleong, 2014: 3). 

 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian direncanakan dilakukan setelah pelaksanaan 

seminar proposal dan revisi proposal, yakni di pertengahan bulan Maret 

hingga April 2016 sekitar 1 hingga 3 minggu. Selama itu peneliti akan 

mengumpulkan data dan terus menguji keabsahannya agar dapat menjadi 

data yang valid. Tempat penelitian adalah di daerah sekitar Kota dan 

Kabupaten Probolinggo, sesuai dengan tempat pertemuan yang disepakati 

bersama oleh peneliti dan subyek penelitian. Namun, bisa saja tempat 

wawancara berubah dikarenakan situasi dan kondisi dari subyek penelitian 

yang memiliki kesibukan yang berbeda-beda. Sehingga sebelum wawancara 

dilaksanakan peneliti dan masing-masing subyek penelitian berunding 

mengenai tempat dan waktu wawancara. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari organisasi Gerakan 

Peduli Sosial. Data diperoleh dari screenshot Facebook Gerakan Peduli 

Sosial dan hasil wawancara dengan beberapa subyek penelitian yang dipilih 

menggunakan purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: 

1. Anggota aktif di organisasi Gerakan Peduli Sosial periode tahun 2015. 
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2. Tidak menjabat sebagai pengurus inti Gerakan Peduli Sosial-

Probolinggo periode 2015. 

3. Turut serta dalam kegiatan-kegiatan minimal 4 kali di tahun 2015. 

4. Terlibat dalam kegiatan pembagian donasi Desember 2015 dan 

bersedia diwawancarai oleh peneliti. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan dua metode, yakni wawancara dan 

dokumentasi. Dalam penelitian ini, peneliti selaku interviewer 

mewawancarai subyek penelitian yang memenuhi kriteria yang telah 

ditentukan. Dengan teknik ini, peneliti akan menggali berbagai informasi 

berkaitan dengan program bakti sosial dalam bentuk kegiatan pembagian 

donasi yang dilaksanakan pada bulan Desember 2015 lalu melalui 

wawancara terstruktur. Kemudian dokumentasi yang berupa screenshot 

Facebook sebagai data pendukung dari hasil wawancara. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan oleh 

peneliti menggunakan metode Miles dan Huberman (1992: 16), yang 

menyatakan bahwa dalam teknik analisis data kualitatif yang digambarkan 

sebagai berikut: 
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Gambar 1: 

Analisis Model Interaktif 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan dari Gambar 1 tentang analisis model interaktif adalah sebagai 

berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data merupakan tahap utama sebelum menganalisis data, 

yakni dengan mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam 

penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data. 

b. Reduksi data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan yang terdapat di lapangan. Reduksi data 

dapat dilakukan dengan cara menyeleksi melalui ringkasan atau 

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas. 

c. Penyajian data 

Penyajian data adalah dengan menyusun data-data atau informasi yang 

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan menentukan tindakan 

selanjutnya. 
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d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak pengumpulan data penelitian

yang kemudian dicari maknanya. Penarikan kesimpulan merupakan

analisis dari rangkaian pengolahan data berupa gejala atau kasus yang

terdapat di lapangan. Namun, verifikasi data di sini diperlukan untuk

menghindari kesimpulan-kesimpulan data yang kurang jelas.

G. Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan keabsahan 

data dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh dari responden yang satu dengan lainnya 

atau responden dan dokumentasi (Hamidi, 2004: 83).  

Dalam penelitian ini peneliti menjadikan hasil wawancara dengan 

beberapa subyek penelitian yang memenuhi kriteria sebagai data penelitian 

yang akan dianalisis. Kemudian peneliti akan membandingkan hasil 

wawancara dari subyek satu dengan subyek penelitian lainnya dengan 

dokumen yang didapatkan oleh peneliti.  


