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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif karena diniliai tepat digunakan dalam penelitian ini. Penelitian 

kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses penyidikan untuk memahami 

masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaraan holistik lengkap yang 

dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah
14

. 

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian 

ini berusaha untuk mendekripsikan fakta kejadian yang sebenar-benarnya. 

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat 

tentang keadaan kelompok secara mendalam, sehingga data yang didapatkan 

dapat diuraikan secara rinci untuk lebih jelas agar lebih mudah memahami 

hasil penilitian. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Kampung Glintung berletak di RW 23 kelurahan purwantoro kota 

Malang, berbatas wilayah utara Rw 06 kelurahan blimbing, selatan Rw 05 

kelurahan purwantoro, barat jalan raya Surabaya – Malang, dan bagian timur 

rel kereta api, Kota Malang. Alasan peniliti mengambil lokasi tersebut karena 

kelompok warga Glintung berhasil mengatasi permasalahan yang ada di 

                                                             
14

 Silalahi,Uber. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung : Refika Aditama. Hal : 77 



23 
 

lingkungannya, sebagai contoh sebelum adanya program Glintung Go Green 

(3G) masyarakat yang ada disekitar tidak memperdulikan kondisi kampung 

yang sering terjadi kriminal antara pemuda, sering terjadi banjir jika musim 

penghujan, kurangnya kepekaan sosial antara sesama rukun tetangga. Dengan 

adanya program Glintung Go Green (3G) mampu merubah kebiasaan 

masyarakat dan warga sering bergotong royong tujuannya saling membahu, 

masalah – masalah kesenjangan, banjir, dan lain sebagainya sudah tidak ada 

lagi karena masyarakat benar – benar sadar akan kondisi lingkungannya.  

Kampung ini menjadi percontohan pemberdayaan masyarakat berbasis 

komunitas yang mendapatkan apresiasi dari kalangan dari pemerintahan 

maupun swasta sebagai kampung terbaik, hal ini ditandai dengan kedatangan 

ketua majelis permusyawaratan rakyat (MPRI) Bpk. Zulkifly Hasan dan lain 

sebagainya. 

 

C. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian terdiri dari instansi dan individu yang mengetahui dan 

memahami tentang objek yang diteliti oleh peneliti. Dalam sebuah penelitian, 

subyek penelitian memilki peran penting karena subyek penelitian itulah data 

yang harus diperoleh peneliti. Teknik purposive sampling dalam hal ini 

adalah ketua RT/RW kampung Glintung, pemuda – pemudi, tokoh, dan 

masyarakat setempat yang mengetahui dan terlibat secara langsung dalam 

program Glintung Go Green (3G) dan juga dianggap cocok dengan penelitian 

yang diteliti berdasarkan criteria yang sudah peneliti tentukan. 
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Tabel 3.1 

Subjek Penelitian 

Bapak Bambang Irianto Ketua Rukun dan Inisiator Glintung go 

green Warga (RW) 23 Glintung. 

Ibu Erni Handayani Ketua Tim Penggerak (PKK) 

Abdul Hadi Arianto  Sekertaris  

Mas Hari Karang taruna 

Bapak Broto Warga  

          Sumber: Diolah oleh peneliti  

D. Teknik Pengumpulan Data 

Penggunaan teknik dan alat pengumpul data yang tepat memungkinkan 

diperolehnya data yang objektif. Dalam suatu penelitian selalu terjadi proses 

pengumpulan data. Dalam proses tersebut akan digunakan satu atau beberapa 

metode. Jenis metode yang dipilih digunakan dalam pengumpulan data, 

tentunya harus sesuai dengan sifat dan karakteistik penelitian yang 

dilakukan.
15

 Pada penelitian ini peneliti mengunakan teknik pengumpulan 

data dengan cara sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang paling utama dalam teknik penelitian. 

Metode observasi memberikan batasan bahwa observasi merupakan kegiatan 

pemusatan perhatian pada suatu objek dengan menggunakan seluruh alat 

indra.
16

 Suatu penelitian perlu dilengkapi dengan format atau blanko 

pengamatan sebagai instrument. Dalam pelaksanaan observasi, peneliti bukan 

hanya sekedar mencatat, tetapi juga harus mengadakan pertimbangan 

kemudian mengadakan penilaian ke dalam suatu skala bertingkat.
17
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2. Wawancara 

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi verbal 

dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. 

Dalam kegiatan wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau lebih, di 

mana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peran mereka masing-

masing.
18

 

3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik dengan menggunakan dokumen tau 

bahan-bahan tertulis, cetak, rekaman peristiwa yang berhubungan dengan 

hal yang ingin diteliti.
19

 Dokumentasi digunakan sebagai sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsikan, bahkan untuk meramalkan suatu 

fenomena sosial yang berkaitan dengan penelitian.
20

 Serta sebagai 

pelengkap dalam pengumpulan data dari hasil observasi dan wawancara 

yang berguna untuk hasil penelitian. Sebelum melakukan observasi, peneliti 

terlebih dulu mencari referensi melalui buku, jurnal, artikel di internet serta 

sumber lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan yang diteliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan dara ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih yang 
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mana yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 

2005:89). Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Silalahi (2012), 

kegiatan analisis terjadi dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi. 

Ketiganya terjadi secara bersamaan sebagai suatu yang jalin-menjalin 

merupakan siklus dan interaktif pada saat sebelum, selama dan sesudah 

pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan umum 

yang disebut “analisis”. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final 

dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Penyajian Data 

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang 

memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data 

dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta 

memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan 

tindakan. 

3. Menarik Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari satu kegiatan 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpilan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun 
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pencatatan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab 

akibat, dan berbagai proposisi. 

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data adalah kegiatan yang dilakukan agarhasil penelitian 

dapat dipertanggungjawabkan dari segala sisi. Keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan teknik keabsahan data Uji Validitas Internal 

(credibility), teknik ini dilaksanakan untuk memenuhi nilai kebanaran dari 

data dan informasi yang dikumpulkan.. Dalam penelitian ini pemeriksaan 

teknik keabsahan data menggunakan  teknik triangulasi yaitu terdiri dari: 

triangulasi data/sumber yaitu menggali kebenaran informasi melalui berbagai 

sumber yang berbeda. 




