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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitiann 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif (qualitative research) merupakan 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sebuah  

fenomena, aktivitas sosial, kepercayaan, sikap, persepsi,dan pemikiran 

orang secara individu maupun secara kelompok. Beberapa deskripsi 

digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah 

pada penyimpulan.33 

Peneliti Kualitatif memulai kerjanya dengan memahami gejala-gejala 

atau fenomena-fenomena yang menjadi pusat perhatiannya, dengan jalan 

menceburkan dirinya (dengan melakukan participant observation), ke 

dalam lokasi penelitian dengan pikiran seterbuka mungkin, tidak menutup-

nutupi, serta membiarkan berbagai inspirasi muncul. Selanjutnya peneliti 

kualitatif mengadakan cek and ricek dari satu sumber dibandingkan dengan 

sumber lain sampai peneliti merasa puas dan yakin bahwa 

informasi/keterangan yang dikumpulkan itu benar-benar adanya. 34 

Untuk itu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena dirasa tepat 

dalam menggambarkan, melukiskan secara sistematis, faktual, dan akurat 

sebuah fenomena yang terjadi antara masyarakat pendatang dan lokal dalam 

membangun harmonisasi sosial berdasarkan fakta pada waktu penelitian.  

                                                 
33Ghong, M Djunaidi ; & Almanshur , Fauzan. 2012. Metodologi Penelitian Kualitatif. 

Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA. Hlm 89 
34 Ibid, hlm.115 



31 

 

B.  Lokasi Penelitian 

 

Pada penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Kelurahan Wagom 

Kec. Pariwari Kab. Fak Fak Papua Barat. Alasan peneliti memilih lokasi ini 

karena di Kelurahan Wagom merupakan salah satu desa yang mengalami 

arus migran tinggi sehigga banyak masyarakat pendatang menuju desa 

tersebut. Banyak terdapat perbedaan antara masyarakat pendatang dengan 

masyarakat lokal mulai dari segi kultur, Bahasa, dan agama. Tetapi hal ini 

tidak menjadikan hal tersebut sebagai pemicu konflik melainkan terjadi 

keharmonisan diantara kedua masyarakat tersebut. Hal inilah yang membuat 

peneliti tertarik untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana proses 

interaksi sosial kedua kelompok masyarakat di Kelurahan Wagom dalam 

membangun harmonisasi sosial.  

 

C.  Subyek Penelitian 

 

Subjek penelitian merupakan orang yang menjadi sumber informasi 

dalam penlitian yang mana akan dimintai pendapat atau gagasan dalam 

membantu peneliti dalam memecahkan suatu permasalahan. Dalam 

penelitian ini, untuk menentukan subjek peneliti menggunakan teknik 

Cluster Sampling, dalam teknik ini pengambilan sampel disesuaikan dengan 

tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2016), cluster sampling adalah  

pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan peneliti melalui 

pengelompokan – pengelompokan untuk menilai suatu realitas objek dan 

subjek penelitian yaitu dimana teknik pengambilan sumber data dengan 

beberapa informasi yang telah ditentukan dengan cara menentukan 
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objek/subjek yang mempunyai kualitas atau karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya35.   

Subyek penelitian adalah orang yang menjadi sumber informasi bagi 

peneliti. Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitiannya terdiri dari 

dua kelompok masyarakat pendatang dan kelompok masyarakat lokal di 

Kelurahan Wagom Kec. Pariwari Kab. Fak Fak Papua Barat. Adapun 

kriteria - kriteria yang ditentukan oleh peneliti dalam menentukan subyek 

penelitian adalah sebagai berikut  : 

Tebel 3.1  

Kriterian Subyek Penelitian  

No Kriteria Alasan 

1. Masyarakat Pendatang 

a. Berasal dari luar Kelurahan 

Wagom (bukan warga asli 

Kelurahan Wagom) 

b. Menetap minimal selama 4 

tahun di Kelurahan Wagom  

c. Merupakan seorang 

pedagang 

a. Perbedaan wilayah warga 

pendatang dan warga asli 

pastinya menimbulkan 

berbagai macam perbedaan 

mulai dari bahasa, agama, 

Suku, adat istiadat, serta 

perilaku. Hal tersebut menjadi 

pokok penting dalam 

menentukan faktor internal 

dan eksternal dalam 

membangun harmonisasi 

sosial di dalam banyaknya 

keragaman tersebut.  

b. Semakin lama menetap di 

Kelurahan Wagom, maka 

semakin banyak pengalaman 

dan proses interaksi sosial 

yang telah dilakukan di 

Kelurahan Wagom. 

c. Menjadi seorang pedagang, 

tentunya tidak akan terhindar 

dari adanya suatu interaksi 

antar individu atau kelompok 

masyarakat lain. Sehingga 

intesitas interaksi yang 

                                                 
35 Sugiyono.2016.Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.Bandung:Alfabeta. Hlm 215 
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No Kriteria Alasan 

dilakukan oleh para pedagang 

tentunya tinggi di daerah 

tersebut. Sehingga menarik 

peneliti untuk mengetahui  

proses interaksi yang terjadi 

dan dialami oleh seorang 

pedagang terhdadap 

masyarakat sekitar dalam 

membangun hubungan yang 

harmonis.  

2 Masyarakat Lokal 

a. Warga Asli Kelurahan 

Wagom 

b. Tinggal di Kelurahan 

Wagom minimal 10 tahun. 

c. Merupakan Aparatur Desa 

 

a. Karena mengetahui selak 

beluk terkait sejarah wilayah 

penelitian, dan proses terkait 

awal penerimaan diri 

masyarakat lokal terhadap 

masyarakat pendatang.  

b. Berdasarkan berapa lamanya 

tinggal  menentukan semakin 

banyak pengalaman dan 

proses interaksi sosial yang 

telah dilakukan warga asli 

terhadap warga pendatang 

c. Proses Interaksi masyarakat 

pendatang terhadap 

masyarakat lokal tentunya 

akan bernaungan dengan 

aparatur desa terlebih dahulu. 

Untuk itu peneliti mengambil 

subyek sebagai aparatur desa 

untuk mengetahui begaimana 

proses interaksi yang 

dilakukan masyakat lokal 

terkhusus aparatur desa dalam 

penerimaan kehadiran 

masyarakat pendatang 

sehingga tetap terjalinnya 

hubungan yang harmonis 

diantara keduanya.  

3 Bersedia dan menjadi informan 

bagi peneliti 

a. Ketersediaan subjek penelitian 

akan membantu dalam 

memcahkan permasalahan 

peneliti, bilamana tidak 

bersedia maka akan 

menghambat proses 

penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan berulang kali 

agar data yang diperoleh saat penelitian benar-benar akurat dan sesuai 

dengan fakta dan kondisi di lokasi penelitian. Bisa terjadi pengumpulan data 

dari seseorang atau peristiwa dilakukan beberapa kali sampai tidak ada lagi 

informasi yang dapat menambah pemahaman akan fokus/masalah penelitian 

atau atas jawaban dari pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, peneliti harus 

menyadari akan kondisi seperti itu agar tidak tergesa-gesa menghentikan 

kegiatan pengumpulan data.36 Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga 

teknik dalam melakukan pengumpulan data, yaitu :  

1. Observasi atau Pengamatan 

Metode observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan data 

yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan mengamati hal-hal yang 

berkaitan dengan ruang, kegiatan, benda-benda, tempat pelaku, 

peristiwa, waktu perasaan dan tujuan37. 

Berkenaan dengan penelitian ini, ada tiga hal yang diobservasi 

seperti yang dikemukakan Spradly, yaitu place/tempat, actor/pelaku, 

dan activities/kegiatan, ini sering disebut situasi sosial38. Ketiga elemen 

ini bisa diperluas sesuai dengan Content dan Context proses interaksi 

sosial sehingga apa yang diamati adalah : place berkaitan dengan lokasi 

terjadinya proses interaksi sosial yang mana terjadi di Kelurahan 

                                                 
36 Suharsaputra.2012. Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, dan Tindakan. Bandung:PT Refika 

Aditama. Hlm.208 
37 Ide, Bagoes Mantra.2008 Filsafat Penelitian & Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta:Pustaka 

Belajar. Hlm 79 
38Sugiyono. 2009.  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan   R&D.Bandung:Alfabeta. Hlm 
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Wagom Kec. Pariwari Kab. Fak Fak Papua Barat, actor yang terlibat 

dalam hal ini yakni masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di 

Kelurahan Wagom Kec. Pariwari Kab. Fak Fak Papua Barat, serta 

activities berupa observasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh kedua 

kelompok masyarakat. Selain itu peneliti juga mengamati faktor apa 

yang mendukung terjadinya harmonisasi sosial dalam kedua belah 

pihak.   

Adapun tahapan observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah 

sebagai berikut :  

Tabel 3.2 

Tahapan Observasi 

Tahap Deskripsi Tahap Reduksi Tahap Seleksi 

Memasuki situasi 

sosial : place, actor, 

activities dan lain-

lain. 

Menentukan fokus : 

memilih diantara yang 

dideskripsikan. 

Menguraikan fokus : 

menjadi komponen 

yang lebih rinci.  

2. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara umumnya 

dilakukan demi maksud mendalami dan lebih mendalami setiap kejadian 

dan aktivitas yang telah dilakukan oleh subjek penelitian. Oleh karena 

itu, dalam penelitian ini diperlukan wawancara mendalam (in-depth 

interview) guna mendampatkan data yang kongkret. Wawancara pada 

dasarnya merupakan terjadinya sebuah percakapan, namun percakapan 

yang dilakukan yakni mempunyai tujuan. Dalam penelitian ini, 

wawancara sangat diperlukan, karena  banyak hal yang tidak mungkin 

dapat diobservasi langsung, seperti pikiran, perasaan, motif, serta 

pegalaman masa lalu pada subjek penelitian. Oleh karena itu, 
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wawancara dapat dipandang sebagai cara untuk memahami atau 

memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan kehidupan sosial 

mereka39. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan pelaksanaan wawancara 

dengan face to face interview yaitu peneliti melakukan wawancara 

secara langsung dengan bertatap muka terhadap masyarakat pendatang 

dan masyarakt lokal yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan 

peneliti guna memudahkan peneliti dalam menggali informasi secara 

langsung  yang mana peneliti bisa menilai bahasa tubuh dan gesture dari 

subyek sehingga bisa membantu dalam penggalian informasi secara 

akurat.  

Adapun teknik penelitian yang digunakan peneliti menggunakan 

teknik wawancara tidak terstruktur. Yang mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang tersusun sistematis, melainkan 

hanya menggunakan garis-garis besar dalam permasalahan.  

3. Dokumentasi 

Data dalam penelitian kualitatif pada umumnya diperoleh dari 

sumber manusia atau human resources melalui observasi dan 

wawancara. Namun, ada pula sumber bukan manusia atau non-human 

resources, antara lain berupa foto, bahan statistik, dan dokumen. 

Dokumen terdiri atas tulisan pribadi seperti surat menyurat, dokumentasi 

resmi, dan buku harian40. Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai 

salah satu data/bukti untuk mengetahui proses interaksi sosial antara 

                                                 
39 Suharsaputra, Op.cit,  Hlm.213 
40 Ghong, M Djunaidi ; & Almanshur, Fauzan,  Op.cit, hlm 200 
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kedua kelompok masyarakat dalam membangun harmonisasi sosial di 

Kelurahan Wagom,Fak-Fak Papua Barat.   

Dalam melakukan dokumentasi ini, peneliti mengabadikan 

aktivitas yang dilakukan oleh kedua kelompok masyarakat dengan 

mengambil potret/foto. Selain itu, juga mengumpulkan data pendukung 

yang di dapat dari Kelurahan Wagom terkait data kependudukan dan 

juga data-data terkait profil wilayah penelitian.  

 

E. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah . Dilihat dari tujuan analisis, maka ada dua hal yang ingin dicapai 

dalam analisis data kualitatif, yaitu : (1) Menganalisis proses 

berlangsungnya sebuah fenomena sosial untuk memperoleh suatu gambaran 

yang tuntas terhadap fenomona sosial yang terjadi (2) Menganalisis makna 

yang ada dibalik data, informasi, proses suatu fenomena sosial itu41. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

diperoleh dari hasil penelitian mulai dari data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil pengumpulan data 

tersebut, maka akan dilakukan analisis secara tepat agar simpulan yang 

didapatkan tepat pula sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada.  Analisis 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif. 

Yang mana proses analisis data terdiri dari empat unsur yaitu pengumpulan 

                                                 
41 Bungin, Burhan. 2010. Penelitian Kualitatif:Komunikasi,Ekonomi,Kebijakan Publik, Dan Ilmu 

Sosial Lainnya. Jakarta:Kencana. Hlm 153.  
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data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  Teknis yang 

digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Gambar 3.1 Siklus Analisis Data Penelitian Kualitatif Model Interaktif 

               (Sumber: Miles dan Huberman, 1992 

 

Adapun proses analisis data memiliki empat unsur yang 

dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh  dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu 

deskriptif dan reflektif. Data-data tersebut terdiri dari hasil wawancara 

dengan subyek yang telah ditentukan oleh peneliti terkait proses masing-

masing subyek dalam melakukan interaksi sosial dalam membangun 

harmonisasi sosial. Kedua data diperoleh dari hasil observasi terkait  

pengamatan yang telah dilakukan peneliti terkait proses interaksi sosial 

dalam menjalankan aktivitas yang dilakukan oleh subyek. Dan terakhir 

data diperoleh dari hasil dokumentasi yakni berupa bukti foto mengenai 
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kegiatan/aktivitas subyek selama waktu penelitian terkait dengan proses 

interaksi sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat lokal. 

2. Reduksi Data  

Setelah data terkumpul, selanjutnya peneliti akan melakukan reduksi 

data, yakni memilih data yang relevan dan hanya berfokus pada data 

penting yang terkait dengan proses interaksi sosial dalam membangun 

harmonisasi sosial dan faktor pendukung terjadinya harmonisasi sosial 

pada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal di Kelurahan Wagom.  

Selain itu, Peneliti juga akan membuang data yang tidak perlu dan tidak 

terkait dengan tujuan penelitian untuk proses analisis data.  

3. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan oleh peneliti setelah data selesai direduksi, 

dianalisis kemudian disajikan. Peneliti akan menyajikan data dalam 

bentuk uraian singkat, tabel, gambar, dan sejenisnya sehingga 

memudahkan peneliti merencanakan penelitian selanjutnya.  

4. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan setelah semua data terkumpul, yang 

mana data diperoleh dari data hasil wawancara, obeservasi, dan 

dokumentasi. Peneliti akan menarik kesimpulan dengan mendeskripsikan 

terkait proses interaksi sosial antara kedua kelompok masyarakat yakni 

pendatang dan lokal dalam membangun harmonisasi sosial di Kelurahan 

Wagom serta mengidentifikasi dan mendeskripsikan terkait faktor 

pendukung terjadinya harmonisasi sosial di Kelurahan Wagom. 
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F. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan merupakan salah satu strategi dalam 

memeriksa keabsahan suatu data agar hasil penelitian benar-benar dapat 

dipertanggung-jawabkan. Peneliti menggunakan teknik keabsahan data 

dengan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Teknik triangulasi yang paling 

banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya, misalnya (1) 

Triangulasi dengan sumber, (2) Triangulasi dengan metode, (3) Triangulasi 

dengan teori, (4) Pengecekan teman sejawat (peer debriefing),  (5) Analisa 

Kasus Negatif, (6) Ketercukupan Referensial, (7) Pengecekan Anggota 

(Member checks), (8) Keteralihan (Transferability), (9) Kebergantungan 

(Dependability), dan (10) Ketegasan (Confirmability. 42 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber, dengan pertimbangan 

bahwa untuk memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari 

subyek harus dilakukan cross check dengan subyek lain. Informasi yang 

diperoleh berasal dari masyarakat pendatang dan masyarakat lokal yang 

benar-benar memenuhi kriteria sesuai ketentuan peneliti. Informasi yang 

diberikan oleh salah satu masyarakat pendatang dan masyarakat lokal dari 

hasil wawancara akan di cek ulang dengan menanyakan ulang pertanyaan 

yang sama kepada masyarakat pendatang dan masyarakat lokal lain yang 

memenuhi kriteria peneliti. Apabila kedua jawaban yang diberikan sama, 

maka jawaban itu dianggap sah.  

42 Ghong, M Djunaidi ; & Almanshur, Fauzan,  Op.cit, hlm 322 




