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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam menjelaskan dan menjawab permasalahan yang dikemukakan, 

diperlukan metode penelitian dengan teknik pengumpulan data yang tepat dan 

akurat agar tujuan dari peneliti dapat dicapai dengan baik. Metode penelitian 

merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan 

tertentu 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian 

ini digunakan untuk memperoleh sajian data dalam bentuk cerita rinci, mendalam 

dari para informan. Sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena 

komunikasi kepemimpinan, yang dilakukan oleh seorang wali kota kepada 

masyarakat yang memiliki keberagaman suku. Dan didapatkan jawaban secara rinci 

dan mendalam bagaimana komunikasi kepemimpinan yang diterapkan Rizal 

Effendi pada masyarakat kota Balikpapan yang memiliki ciri multikultural. Karena 

dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih 

menekankan pada makna. Sugiyono (2008:1) dalam buku Memahami Penelitian 

Kualitatif, memberi pengertian mengenai penelitian kualitatif itu sendiri adalah 

sebagai berikut: 

“Metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 
alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 
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sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara 
trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induksi, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi.”  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, Dimana peneliti 

mencoba mendeskripsikan komunikasi kepemimpinan Rizal Effendi pada 

masyarakat kota Balikpapan itu sendiri, terkait bagaimana situasi yang ada di dalam 

masyarakat tersebut menurut sudut pandang Rizal Effendi selaku pemimpin, 

peristiwa apa saja yang dialami oleh Rizal Effendi selama memimpin masyarakat 

multikultural  tersebut, apa dan bagaimana peran Rizal Effendi dalam menangani 

peristiwa-peristiwa tersebut, dan bagaimana interaksi Rizal Effendi terhadap staff 

dan masyarakat dalam hal pendistribusian wewenang dan kebijakan. Sehingga 

dengan penelitian diskriptif diharapkan peneliti dapat memberi gambaran yang 

sistematis tentang fenomena komunikasi kepemimpianan yang dilakukan Rizal 

Effendi pada masyarakat multikultural kota Balikpapan. 

Pengertian dari penelitian deskriptif adalah penelitian yang mencoba 

memberikan gambaran secara sistematis tentang situasi, permasalahan, fenomena, 

layanan atau program atau menyediakan informasi tentang kondisi sosial 

masyarakat. Lazimnya dalam penelitian deskriptif peneliti mengembangkan 

konsep, menghimpun fakta, tapi tidak menguji hipotesis (Kartiko, 2010:47).  

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan 20 Juni 2016 – 13 Juli 2016 dan 

bertempat di Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur.  

3.3 Sumber Data 
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Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dari hasil wawancara 

mendalam yang dilakukan kepada Rizal Effendi, informan pendukung. Sedangkan 

data sekunder adalah data-data lainnya yang didapatkan selain dari subjek dan 

informan, dimana dalam penelitian ini berupa data dokumentasi. 

Penentuan sumber data dalam penelitian kualitatif menggunakan 

nonprobability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberi 

peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk 

dipilih menjadi sampel (Sugiyono,2008:53). Fokus teknik sampling yang 

digunakan adalah purposive sampling, menurut Sugiyono purposive sampling 

adalah:  

“Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 
Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling 
tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa 
sehingga akan memudahkan peneliti menjelaskan objek atau situasi sosial 
yang diteliti” 

 

Data hasil wawancara pada penelitian ini didapatkan dari subjek penelitian 

dan informan pendukung. Peneliti melakukan wawancara terlebih dahulu kepada 

Rizal Effendi selaku subjek penelitian, yang kemudian dilanjutkan wawancara 

kepada informan pendukung untuk memenuhi data yang belum terpenuhi dan 

menjalankan uji triangulasi sumber data. Informan pendukung dalam penelitian ini 

adalah pihak-pihak lain yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Karyawan tetap  

2. Terlibat dalam komunikasi kepemimpinan subjek kunci penelitian minimal 

1 tahun 
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3. Mengetahui komunikasi kepemimpinan subjek kunci penelitian 

4. Mengetahui dan ikut dalam kegiatan kepemimpinan subjek kunci penelitian  

minimal 5 hari dalam seminggu. 

Berdasarkan karakteristik tersebut, maka yang memenuhi syarat adalah Yudi Dwi 

Harianto yang menjabat sebagai ajudan dari Rizal Effendi. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Setelah sumber data ditentukan, selanjutnya diperlukan teknik 

pengumpulan data agar mendapatkan data sesuai dengan tujuan dari penelitian dan 

memahami sumber data yang diharapkan. Peneltian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data yang terdiri dari: 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh informasi 

secara langsung kepada Rizal Effendi dan informan pendukung lainnya 

mengenai komunikasi kepemimpinan yang dilakukan. Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan terlebih dahulu kepada subjek penelitian, yaitu Rizal 

Effendi. Pada wawancara ini secara garis besar peneliti akan menanyakan 

mengenai bagaimana  komunikasi kepemimpinan Rizal Effendi pada 

masyarakat kota Balikpapan itu sendiri, terkait bagaimana situasi yang ada di 

dalam masyarakat tersebut menurut sudut pandang Rizal Effendi selaku 

pemimpin, peristiwa apa saja yang dialami oleh Rizal Effendi selama 

memimpin masyarakat multikultural  tersebut, apa dan bagaimana peran Rizal 

Effendi dalam menangani peristiwa-peristiwa tersebut, dan bagaimana 
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interaksi Rizal Effendi terhadap staff dan masyarakat dalam hal pendistribusian 

wewenang dan kebijakan. Setelah mendapatkan data, kemudian peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap informan pendukung untuk memenuhi data 

dan  menjalankan proses trianggulasi sumber, dengan mengecek kembali apa 

yang telah diungkapkan oleh Rizal Effendi dan informan pendukung 

sebelumnya. Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni 

wawancara tidak terstruktur atau sering disebut dengan wawancara mendalam 

dan wawancara terstruktur atau wawancara baku (standardized interview), 

yang susunan pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) 

dengan pilihan jawaban yang juga sudah disedikan (Mulyana, 2006:180). Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tidak tersturktur atau 

wawancara mendalam, sehingga proses wawancara bersifat luwes, susunan 

pertanyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah 

pada saat wawancara, disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat 

wawancara, termasuk karakteristik sosial-budaya responden yang dihadapi. 

Dengan teknik wawancara ini peneliti berusaha mengarahkan agar wawancara 

itu sesuai dengan tujuan, untuk itu peneliti tetap membawa dan memegang 

pedoman wawancara, yakni susunan pertanyaan yang akan diajukan meskipun 

hanya sekedar pengingat. 

 

2. Dokumentasi 

Peneliti mengelompokkan dokumentasi menjadi dua, yaitu dokumentasi 

penelitian dan dokumentasi sumber data penelitian. Untuk dokumentasi 
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peneltian, peneliti akan melampirkan hasil rekaman wawancara dari informan 

dan juga foto-foto kegiatan penelitian. Sedangkan untuk dokumentasi sumber 

data penelitian, peneliti akan melampirkan hasil dokumentasi mengenai 

kegiatan komunikasi kepemimpinan yang telah dilakukan oleh Rizal Effendi 

kepada masyarakat multikultural kota Balikpapan, baik berupa foto atau 

dokumen yang didapatkan dari informan sendiri atau sumber lain seperti koran, 

internet, atau media informasi lainnya. Dokumentasi sumber data penelitian ini 

digunakan untuk memenuhi data penelitian dan dijadikan sebagai teknik uji 

keabsaan data melalui trianggulasi metode. Sehingga data hasil wawancara 

yang telah dilakukan kepada Rizal Effendi dan informan pendukung bisa diuji 

keabsahannya melalui metode dokumentasi. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Kartiko (2010:253)  analisis data adalah proses pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang 

bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan. 

Analisis data dalan penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada 

saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang 

diwawancarai. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya 

jenuh (Sugiyono,2008:91).  
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Penelitian ini menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman, 

dimana aktivitas dalam analisis datanya meliputi reduksi data (data reduction), 

penyajian data (data display), dan conclusion drawing (verification), seperti 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Menurut Sugiyono (2008:248) reduksi data berarti merangkum data dengan 

memilih hal-hal pokok yang penting sehingga menemukan sebuah tema dan 

pola. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas, sehingga memudahkan peneliti untuk mencari atau 

mengumpulkan data selanjutnya. Dalam penelitian ini, hasil data di lapangan 

yang didapatkann dari Rizal Effendi dan informan pendukung baik berupa 

rekaman wawancara, dan dokumentasi yang didapatkan dari berbagai sumber 

akan disatukan serta direduksi dengan cara menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data 

sedemikian rupa sehingga dapat ditemukan pola yang sesuai dengan tema 

komunikasi kepemimpinan masyarakat multikultural, dan dapat ditarik 

kesimpulan sementara yang lebih mendekati dengan tujuan penelitian yang 

diinginkan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Sugiyono (2008:249) dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Pada peneltian ini, peneliti akan menyajikan data 

dengan bentuk teks bersifat naratif. Penyajian data dalam bentuk ini 

merupakan yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. 
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Penyajian teks naratif didasarkan pemahaman peneliti sendiri dalam 

menafsirkan data-data yang diperoleh yang telah disesuaikan dengan topik 

penelitian. Selain itu penyajian data berupa bagan, flowchart, tabel ataupun 

grafik juga peneliti sajikan apabila diperlukan dalam proses pengumpulan 

data. Hal ini dilakukan agar informasi dapat tersusun dalam suatu yang dapat 

diakses secara langsung dan bentuk yang praktis. Dengan demikian peneliti 

dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan 

kesimpulan, agar lebih mudah bergerak ke analisis tahap berikutnya.  

3. Conclusing Drawing (Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan terus menerus selama proses 

penelitian. Dalam hal ini peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

makna dari data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun data primer 

dengan cara mencari pola, hubungan, dan hal-hal yang sering timbul pada 

kesimpulan-kesimpulan sementara. Dengan bertambahnya data melalui 

proses verifikasi secara terus menerus barulah ditarik kesimpulan yang 

bersifat pasti. Menurut Sugiyono (2008:252) kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang disebutkan sejak 

awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini dikarenakan bahwa rumusan 

masalah, atau masalah dalam penelitian kualitatif dapat berubah, bersifat 

sementara dan masih dapat berkembang setelah dilaksanakannya penelitian.  

 

3.6 Teknik Keabsahan Data 

Pada penelitian ini digunakan trianggulasi sebagai teknik keabsahan data, 

trainggulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 
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menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada. Dalam Hamidi (2004:83) Trianggulasi dibedakan menjadi lima yaitu: 

“(1)Triangulasi metode : jika informasi atau data yang berasal dari hasil 
wawancara misalnya, perlu diuji dengan hasil observasi dan seterusnya. (2) 
Trianggulasi peneliti : jika informasi yang diperoleh salah seorang angota 
tim peneliti, diuji oleh anggota tim yang lain. (3) Trianggulasi sumber : jika 
informasi tertentu ditanyakan kepada responden yang berbeda atau 
responden dan dokumentasi. (4) Trianggulasi situasi : bagaimana penuturan 
seorang responden jika dalam keadaan ada orang lain dibandingkan dengan 
dalam keadaan sendiriain. (5) Trianggulasi teori : apakah ada keparalelan 
penjelasan dan analisi atau tidak antara satu teori denga teori yang lain 
terhadap data hasil penelitian.” 

 

Dalam penelitian ini teknik trianggulasi yang digunakan adalah trianggulasi metode 

dan trianggulasi sumber. Dalam trianggulasi sumber, dalam hal ini berarti peneliti 

bermaksud menguji data yang diperoleh dari satu sumber untuk dibandingkan 

dengan sumber lain. Peneliti mengajukan pertanyaan yang sama kepada beberapa 

informan pendukung untuk menguji data yang didapatkan dari Rizal Effendi selaku 

subjek penelitian. Kemudian data atau informasi yang telah didapatkan dari 

informan juga diuji melalui metode yang berbeda pula selain dengan menggunakan 

wawancara, seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa peneliti juga 

menggunakan metode dokumentasi.  

 


