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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah metodologi penelitian yang berlandaskan pada situasi wajar 

(natural setting), yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang 

alamiah. Dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah penelitian kualitatif adalah 

meneliti subjek penelitian dalam kehidupan sehari - harinya. Peneliti kualitatif 

semaksimal mungkin harus bisa menjalin interaksi secara dekat dengan subjek 

penelitian dan mengenal kehidupannya dengan utuh.21 

Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif peneliti berusaha untuk menjelaskan 

meaning pemaknaan gambar tato di kalangan remaja dengan objek pelanggan 

di “STUDIO FAKE INK” di kota Malang, alasan mengapa penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif karena data yang digunakan adalah 

kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka)22 Hal ini sesuai dengan 

pendapat Miles dan Huberman 1992 dalam buku Idrus, model analisis data 

yang disebutkan adalah model interaktif. Model interaktif mencakup tiga hal 

                                                           
21 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. PT Gelora Aksara Pratama, 

Yogyakarta. Hal 23-24 
22 Lexy, J. Moleong. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Hal. 6 
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yang utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan / 

verifikasi.23 

Pendekatan secara kualitatif memiliki banyak ciri – ciri, berikut ini 

merupakan beberapa ciri dari sebuah penelitian kualitatif:24 

1. Bersifat alamiah, dalam penelitian kualitatif berlangsung pada situasi 

alami (natural setting), artinya peneliti tidak berusaha untuk 

memanipulasi situs penelitian, ataupun melakukan intervensi terhadap 

aktivitas subjek penelitian dengan memberikan perlakuan tertentu. 

Namun, peneliti berusaha memahami fenomena yang dirasakan subjek 

sebagaimana adanya. 

2. Bersifat deskriptif, peneliti akan melakukan penggambaran secara 

mendalam tentang situasi yang akan diteliti. Peneliti tidak berusaha 

untuk menguji hipotesis, meski demikian bukan berarti penelitian ini 

tidak memiliki asumsi awal yang menjadi permasalahn penelitian 

3. Sasaran penelitian berlaku sebagai subjek penelitian, sisi 

naturalistic dalam kehidupan Subjek Penelitian  tidak dikontrol oleh 

peneliti. Asumsi bahwa seorang subjek penelitian yang paling mengerti 

tentang dirinya sehingga peneliti harus menggali objek yang diteliti pada 

subjek penelitiannya. Bisa saja terjadi jika peneliti menemukan adanya 

kesalahan pada subjek penelitiannya, maka peneliti harus segera 

mencari subjek penelitian baru yang memenuhi kuaifikasinya. 

                                                           
23 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. PT. Gelora Aksara Pratama. 

Yogyakarta. Hal 147-148 
24 IBID hal 24-29 
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4. Subjek terbatas, subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah 

orang-orang yang dianggap tahu mengenai fenomena yang akan diteliti 

dan dipilih berdasarkan kriteria yang disepakati oleh peneliti. 

5. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, pemilihan secara acak 

sangat dihindari karena mereka yang terpilih adalah key person dan 

sumber data atas fenomena yang akan diteliti. 

Penelitian kualitatif harus memenuhi sesuai karakteristik yang 

telah dijelaskan diatas, maka dari itu penelitian harus sesuai dengan 

rumusan masalah untuk mengkaji pemaknaan tato pada lengan. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, bertujuan untuk memahami 

fakta, fenomena sosial yang terjadi ketika penelitian berlangsung dan 

menyajikan apa adanya. Dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan 

pemaknaan gambar tato pada bagian lengan. 

3. 2 Tipe dan Dasar Penelitian 

1. Tipe Penelitian 

Peneliti memilih tipe penelitian deskriptif kualitatif, karena 

mengingat sifat deskriptif kualitatif yang lebih banyak melacak sebuah 

data tanpa menggunakan angka, maka sebenarnya penelitian kualitatif 

begitu banyak dan sangat kompleks. Tipe penelitian deskriptif kualitatif 

juga sebuah tipe penelitian yang memiliki tujuan untuk klasifikasi 

mengenai suatu fenomena yang akan di teliti dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variable yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti secara terstruktur.25 

                                                           
25 Kriyantono, Rachmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. PT Kencana Perdana. Hal. 37 
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2. Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat 

alamiah atau biasa disebut dengan natural setting, artinya dimana sang 

peneliti tidak berusaha memanipulasi data penelitian. Peneliti juga tidak 

melakukan intervensi terhadap aktifitas subjek penelitian dengan 

memberikan sebuah perlakuan tertentu, jadi peneliti berusaha 

memahami fenomena dengan seadanya yang ada di lapangan. 

3. 3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan antara tanggal 20 Februari – 20 

Maret 2019. Penelitian ini di lakukan di lokasi studio Fake Ink yang bertempat 

di Jalan Mawar Soekarno Hatta, lokasi ini merupakan tempat peneliti 

mendapatkan informasi, data-data serta subjek untuk mengetahui apa makna 

orang melakukan tato pada tubuhnya. 

3. 4 Sumber Data Penelitian 

Teknik pemilihan sumber data Subjek Penelitian  dalam penelitian ini 

menggunakan model purposive sampling, metodologi ini menggunakan 

pertimbangan tertentu. Dalam penelitian jenis kualitatif, kuantitas subyek 

bukanlah hal yang utama. Sehingga pemilihan Subjek Penelitian  lebih didasari 

pada kualitas informasi yang terkait dengan tema yang diajukan oleh peneliti.26 

Pada penelitian ini peneliti menentukan kriteria-kriteria kepada subjek 

penelitiannya, dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa makna tato 

                                                           
26 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. PT Gelora Aksara Pratama, 

Yogyakarta. Hal 92. 
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pada bagian lengan bagi orang yang memiliki tato maka peneliti menentukan 

kriteria subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Subjek Penelitian adalah kalangan remaja di kota Malang. 

2. Subjek Penelitian berjenis kelamin laki – laki. 

3. Subjek Penelitian adalah pelanggan di studio tato Fake Ink.  

3. 5 Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data merupakan kegiatan yang 

memiliki penting, karena data yang diperoleh diharapkan dapat menjawab dan 

memecahkan permasalah yang ada, maka dari itu data yang diperoleh harus 

akurat, relevan, dan mendalam. Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data 

merupakan hal yang strategis dalam penelitian, karena untuk memperoleh 

suatu data. Sugiyono juga mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif 

pengumpulan data dilakukan secara natural setting dan teknik pengumpulan 

data lebih banyak pada observasi, wawancara, dan dokumentasi.27 Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 Sugiyono.  2009. Metode Penelitian Kualitatif dan R & D. Bandung; Alfabeta. Hal 224-225 
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3. 5. 1 Wawancara 

Secara garis besar wawancara dibagi menjadi dua jenis, yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Wawancara tak 

terstruktur biasa disebut dengan wawancara mendalam, sedangkan 

wawancara terstruktur sering disebut sebagai wawancara baku. 

Susunan pertanyaaan wawancara terstruktur sudah ditetapkan 

sebelumnya dengan pilhan jawaban yang sudah disediakan.28   

Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam guna untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Mengadakan pertemuan dengan 

subjek penelitian untuk menggali informasi melalui pengalaman-

pengalaman subjek Penelitian dari topik yang akan diteliti. Langkah-

langkah wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti adalah sebagai 

berikut: 

1. Peneliti membuat daftar pertanyaan. 

2. Peneliti menghubungi subjek Penelitian. 

3. Peneliti datang ke lokasi penelitian. 

4. Peneliti melakukan wawancara. 

3. 5. 2 Observasi 

Observasi merupakan sebuah proses pengamatan secara 

sistematis, logis, objektif, dan rasional mengenai fenomena yang akan 

diteliti, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun buatan untuk 

mencapai sebuah tujuan tertentu.29 Dengan demikian penggunaan 

                                                           
28 Mulyana, Dedy. 2006. Metodologi Kualitatif: Paragdimadan Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Lainnya. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya. Hal 180 
29 Arifin, Zainal. 2013. Evaluasi Pembelajaran. Bandung: PT. Rosdakarya. hal 153 
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tekhnik ini mengharuskan peneliti hadir di lokasi penelitian, untuk 

mengetahui kondisi yang terjadi di lapangan. Tekhnik ini untuk 

mengetahui profil, keadaan serta mengamati proses tato di Studio Fake 

Ink. 

3. 5. 3 Dokumentasi 

Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Menurut Bungin 

teknik dokumentasi pada mulanya jarang diperhatikan dalam penelitian 

kualitatif namun pada saat ini dokumentasi sangat penting dan tidak 

dapat dipisahkan dalam penelitian kualitatif.30 Pada penelitian kali ini 

dokumentasi yang digunakan adalah catatan hasil wawancara dengan 

subjek penelitian yang telah dipersiapkan dengan tujuan membuktikan 

adanya suatu peristiwa. 

3. 6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman 

diantaranya adalah sebagai berikut:31 

3. 6. 1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah proses yang ditemukan oleh peneliti 

dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada subjek 

penelitian, dan disatukan menjadi satu kesatuan pokok yang 

berhubungan bagaimana pemaknaan tato pada bagian lengan pada 

pelanggan Studio Tato Fake Ink. 

                                                           
30 Gunawan, iman. 2013. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara. 

Hal 177 
31 Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. Hal 246 
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3. 6. 2 Reduksi Data 

Proses reduksi data yakni, peneliti mengumpulkan informasi-

informasi yang penting, memilih data yang pokok, dan mencari tema 

serta polanya. Peneliti juga melakukan penyederhanaan data, dengan 

demikian peneliti mendapatkan data yang jelas dan memudahkan 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari 

data yang dibutuhkan 

3. 6. 3 Penyajian Data  

Setelah data terkumpul, peneliti menyajikan data sehingga data 

dapat terorganisasikan. Peneliti kemudian menyusun secara sistematis 

sehingga dapat melihat dan menelaah komponen-komponen penting 

dari sajian data. 

3. 7 Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti harus melakukan verifikasi 

data yang telah ditemukan di lapangan dengan melampirkan bukti - bukti yang 

kuat agar data tersebut kredibel. Dari penjelasan tersebut data yang diperoleh 

dapat memberi jawaban rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Peneliti juga harus mempertajam dan melanjutkan mencari data baru untuk 

menguji keabsahan data. 
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3. 8 Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data ini diperlukan untuk mengetahui valid atau tidaknya 

suatu data yang dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di 

lapangan. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan uji 

kreadibilitas data dengan triangulasi. Triangulasi berarti sebagai pengecekan 

data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Cara mengecek triangulasi sumber 

dengan cara mengecek data yang sudah diperoleh dari beberapa sumber. Cara 

mengecek triangulasi teknik dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Sedangkan triangulasi waktu 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, 

atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.32 Oleh karena itu teknik 

Triangulasi sangat diperlukan dalam penelitian ini, karena untuk 

membandingkan tiga sudut pandang yang berbeda. Orang yang menato 

tubuhnya pasti memiliki alasan yang beragam, baik dari segi bagian tubuh 

maupun gambar atau tampilan tatonya.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kuaitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta. Hal 127. 


