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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang 

(Moleong, 2014:5). Penelitian Kualitatif digunakan untuk meneliti objek 

dengan cara menuturkan, menafsirkan data yang ada. Tipe penelitian ini 

dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan keadaan objek 

yang ada saat ini secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari 

penelitian. Penelitian kualitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan gambaran dan keterangan-keterangan secara jelas dan faktual 

tetang bentuk jaringan komunikasi sosial dalam melestarikan tradisi bersih 

desa. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk 

memaparkan situasi dan peristiwa yang ada, yang berlangsung saat ini atau 

yang lampau. Penelitian ini bersifat tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, ataupun menguji hipotesis. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala 
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yang ada. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian untuk menjelaskan 

dan menggambarkan secara terperinci tentang jaringan komunikasi sosial 

masyarakat Dusun Sumber Mlaten dalam melestarikan tradisi bersih desa. 

3.2.2 Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

jaringan komunikasi. Analisis jaringan komunikasi merupakan metode 

penelitian yang mempelajari perilaku manusia berdasarkan pendekatan 

model komunikasi. Dengan analisis jaringan komunikasi, maka peneliti 

dapat mengindetifikasi, menjelaskan, dan menggambarkan secara 

terperinci tentang jaringan komunikasi sosial masyarakat Dusun Sumber 

Mlaten dalam melestarikan tradisi bersih desa. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

3.3.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di Dusun Sumber Mlaten, Kelurahan 

Kalirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Alasan peneliti 

mengambil lokasi tersebut yaitu dikarenakan di Dusun Sumber Mlaten 

termasuk salah satu dusun di Kelurahan Kalirejo yang masih melestarikan 

dan melaksankan tradisi bersih desa secara utuh. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

Sedangkan untuk waktunya, peneliti melaksanakan penelitian ke 

lapangan yaitu pada tanggal 30 Desember 2018 - 25 Januari 2019. Waktu 

yang dibutuhkan lama karena peneliti harus mengumpulkan data sampai 

jenuh. 
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3.4 Unit Analisis dan Subjek Penelitian  

Unit analisis adalah dari siapa dan dari mana data diperoleh, dapat  

berupa individu, kelompok, situasi sosial atau benda (Hamidi, 2004:74). 

Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah individu yang bertempat tinggal 

di dusun Sumber Mlaten, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Lawang, 

Kabupaten Malang. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu masyarakat dusun Sumber 

Mlaten yang mengikuti pelaksanaan tradisi bersih desa. Sedangkan untuk 

menentukan subjek penelitian yang juga merupakan sumber data primer dari 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik bola salju (Snowball Sampling) 

yang merupakan cara pengambilan sampel yang dimulai  dari orang pertama 

yang disebut subjek informan atau informan kunci kemudian dilanjutkan ke 

orang lainnya yang ditunjuk oleh orang pertama tadi. Informan kunci 

merupakan orang yang dapat dikatagorikan paling banyak mengetahui, 

menguasai informasi atau tentang permasalahan penelitian.  

 Wuisman (1991) berpendapat bahwa cara penerapan pengambilan 

sampel bola salju adalah setelah peneliti memasuki lapangan penelitian dan 

menghubungi orang tertentu untuk meminta keterangan kepadanya. 

Selanjutnya orang tersebut ditanyai tentang siapa saja yang menurutnya dapat 

diwawancarai atau menarik untuk dihubungi. Selanjutnya orang ditanyai itu 

menunjuk beberapa orang lagi yang lain untuk dapat dimintai informasi, 

berikut seterusnya sampai dirasa informasi sudah cukup (Wisadirana, 2005:90). 
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Alasan peneliti menggunakan teknik bola salju karena wilayah 

penelitian merupakan wilayah yang asing bagi peneliti, selain itu jumlah 

masyarakatnya banyak sehingga peneliti kesulitan dalam menentukan subjek 

penelitian. Maka peneliti memilih 1 subjek terlebih dahulu, kemudian dari 

subjek 1 merekomendasikan ke subjek selanjutnya. Hal ini dilakukan 

seterusnya hingga data yang didapat sudah jenuh. 

Selain itu juga ada sumber data yang berasal dari buku, jurnal, 

internet, video dokumentasi, dan lain-lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. Data tersebut dapat disebut sebagai Data Sekunder , yaitu data 

yang dikumpulkan oleh orang lain, bukan peneliti itu sendiri. Data ini 

biasanya berasal dari penelitian lain yang dilakukan oleh lembaga-lembaga, 

organisasi atau perorangan. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung atau bertatap muka (face to face) kepada 

subjek dan informan dilapangan dengan mengajukan pertanyaan-

pertanyaan terkait dengan rumusan masalah.  
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Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan untuk 

bertanya dengan subjek yang dituju yaitu wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana 

peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun 

secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar dari permasalahan 

yang ada (Sugiyono,2014:197)  

3.5.2 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah hidup (life 

histories), biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk 

gambar misalnya foto, sktesa, lukisan, dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan perlengkapan dari penggunaan teknik pengumpulan data 

lainnya. Dalam penelitian ini yang dimakasud dengan dokumentasi yaitu 

peneliti mendokumentasikan ketika melakukan wawancara. 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Sosiometri 

Menurut Vredenbregt (1978) mengatakan sosiometri adalah suatu 

metode yang bertujuan untuk meneliti interaksi-interaksi sosial dari 

anggota suatu kelompok (Suparman, 1987:1.16). Hasil pengolahan 

sosiometri akan diperoleh gambar matrik yang menunjukkan jumlah 

dipilihnya setiap individu di dalam struktur jaringan komunikasi sosial 

dalam melestarikan tradisi bersih desa. Dalam penelitian ini teknik 
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sosiometri digunakan untuk menganalisis data awal sehingga dapat 

disajikan dalam bentuk sosiogram. 

3.6.2 Sosiogram 

Sosiogram merupakan penyajian data dalam bentuk grafik/gambar 

yang secara khusus menunjukan hubungan antar anggota yang diteliti. 

Setiap anggota biaasanya digambarkan dengan bentuk lingkaran 

sedangkan hubungan antar anggota digambarkan dengan garis dan tanda 

panah. Dalam penelitian ini sosiogram nantinya akan menjadi data dalam 

penelitian ini yang menjelaskan sturktur jaringan komunikasi sosial dalam 

mempertahankan tradisi bersih desa di dusun Sumber Mlaten serta menjadi 

data yang dapat menentukan peran-peran antar individu didalam jaringan 

komunikasi tersebut. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang dimaksudkan yaitu untuk memperoleh 

tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil 

penelitian, mengungkapkan dalam memperjelas data dengan fakta-fakta 

aktual di lapangan (Machmud, 2016:68). Salah satu teknik yang dapat 

dilakukan dalam pemeriksaan keabsahan data yaitu dengan Triangulasi.  

Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang 

saling terkait dari sudut pandang dan prespektif yang berbeda (Machmud, 

2016:70). 
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Menurutnya terdapat 4 triangulasi yaitu : (1) Triangulasi metode, (2) 

triangulasi antar-peneliti, (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori. 

Dalam penelitian ini untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan 

triangulasi sumber data yaitu teknik yang memanfaatkan penggunaan sumber 

(wawancara), berarti membandingkan apa yang dikatakan orang satu dengan 

yang lainnya. 


