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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

       Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan dan prosedur yang 

dipergunakan oleh pelaku disiplin ilmu. Metode penelitian pada dasarnya adalah 

suatu cara ilmiah guna mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

       Penelitian ini rnenggunakan metode penelitian naturalistik, penelitian 

naturalistik adalah metode penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara 

mengamati dan mengumpulkan data yang dilakukan dalam latar atau setting 

alamiah, artinya tanpa memanipulasi subjek yang diteliti. Tujuan dari penelitian 

naturalistik ini adalah untuk mengamati dan memahami perilaku seseorang atau 

kelompok orang dalam situasi tertentu.  

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam melakukan sebuah penelitian, terdapat beberapa pilihan pendekatan 

yang bisa digunakan oleh peneliti. Menurut Muri Yusuf (2014:44) terdapat tiga 

jenis pendekatan penelitian antara lain pendekatan kualitatif, pendekatan 

kuantitatif, dan gabungan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Dalam 

penelitian berjudul “Strategi Komunikasi Sosial dalam Pemberdayaan 

Masyarakat di Kota Malang” Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

peneliti mendapatkan informasi yang detail dan mendalam dari para subjek 

yang telah ditentukan. 

Pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

pemikiran orang secara individu maupun kelompok (machmud, 2016)24. 

Penelitian ini bertujuan untuk menggali data sedalam-dalamnya dari subjek 

penelitian. Peneliti memilih pendekatan kualitatif karena sangat relevan untuk 

memenuhi kebutuhan informasi yang ingin digali. 

                                                           
24Muslimin, Machmud. Tuntunan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 

Malang: Penerbit Selaras. 2016 
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3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, karena peneliti 

mendeskripsikan hasil data yang telah didapatkan ketika penelitian. Penelitian 

deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya 

(Best,1982:119). Penelitian Deskriptif ini juga sering disebut noneksperimen, 

karena pada penelitian ini peneliti tidak melakukan kontrol dan manipulasi 

variabel penelitian. Pada umumnya tujuan utama penelitian deskriptif adalah 

untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek dan 

subjek yang diteliti secara tepat. Dasar penelitiannya adalah dengan 

menggunakan pendekatan fenomenologis. Dalam pandangan fenomenologis, 

peneliti berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap 

orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

3.3.1. Waktu Penelitian 

Menurut Creswell (2014), ketika merencanakan suatu penelitian, para 

peneliti harus mengantisipasi waktu yang diperlukan untuk pengumpulan 

data dan analisis data estimasi waktu ini dapat dikonsultasikan dengan 

peneliti lain yang berpengalaman atau dalam beberapa kasus adalah dosen 

pembimbing guna rnengukur berapa waktu yang dibutuhkan untuk 

pengumpulan data dan menyelesaikan penelitian25. 

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan setelah 

seminar proposal pada pertengahan bulan April-Mei 2019. Waktu penelitian 

bekisar 1 bulan yaitu 2 minggu untuk pengumpulan data dan 2 minggu 

untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan 

proses bimbingan yang berlangsung. 

  

                                                           
25Creswell. J. W. 2012. Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, dan campuran. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar 
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3.3.2. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian rnenurut Meleong (2011) adalah lokasi yang 

ditetapkan karena dianggap dapat memenuhi ketersediaan data untuk 

menjawab rumusan masalah penelitian dan bersifat tentative, serta perlu 

dipertimbangkan keterbatasan geografis dan psikis seperti waktu, biaya dan 

tenaga dalam menetapkan lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di 

basecamp TurunTangan Malang tepatnya di jalan Arif Rahman Hakim gang 

2C no 120026. 

 

3.4. Fokus Penelitian 

Untuk mempermudah peneliti dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada bagaimana strategi yang dilakukan komunitas 

TurunTangan Malang dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Malang. 

Melalui fokus penelitian ini, suatu informasi di lapangan dapat dipilah-pilah 

sesuai dengan konteks permasalahan. Sehingga rumusan masalah dan fokus 

penelitian saling berkaitan, karena permasalahan penelitian dapat dijadikan 

acuan penemuan fokus penelitian, meskipun fokus dapat berubah dan kurang 

sesuai dengan data yang ditentukan dilapangan. Fokus dari penelitian ini lebih 

mengarah pada strategi komunikasi sosial yang dilakukan komunitas 

TurunTangan Malang dalam pemberdayaan masyarakat di Kota Malang. 

 

3.5. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian merupakan orang yang melekat serta terlibat langsung 

dengan objek penelitian. Untuk menentukan subyek penelitian, peneliti 

menggunakan teknik purposive Sampling. Teknik ini mencakup beberapa orang 

yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh 

peneliti yang berdasarkan tujuan peneliti (Kriyanto, 2009)27. Dalam penelitian 

ini yang menjadi subyek adalah komunitas TurunTangan Malang periode 2017-

2018 sebanyak 9 responden. 

                                                           
26Meleong, L. J. 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya 
27Kriyanto,Rachmad. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktisi Riset 

Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran. Jakarta: 

Kencana 
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Kriteria untuk unit analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Subjek merupakan Koordinator Umum komunitas TurunTangan Malang 

periode 2017-2018. 

2. Subjek merupakan anggota Humas komunitas TurunTangan Malang 

periode 2017-2018. 

3. Subjek merupakan anggota Media dan Publikasi komunitas TurunTangan 

Malang periode 2017-2018. 

4. Subjek pernah menjadi Project Leader komunitas TurunTangan Malang 

periode 2017-2018. 

 

3.6. Sumber Data 

a. Data primer 

data yang diperoleh melalui pengukuran langsung oleh peneliti yang bukan 

berasal dari data yang telah ada. Jenis data primer ini langsung didapat dari 

informan atau subjek penelitian dengan cara tertentu dari para pihak yang 

karena kedudukan atau kemampuannya dianggap dapat merepresentasikan 

masalah yang dijadikan objek penelitian (Machmud,2016). Sumber data 

primer didapatkan dari anggota komunitas TurunTangan Malang. Hasil dari 

wawancara akan dijelaskan dalam bentuk tulisan dan disimpulkan sesuai 

dengan hasil penelitian. 

b. Data sekunder 

data pelengkap dari data primer yang berbentuk fisik, dan didapatkan pada 

saat melakukan proses penelitian. Data ini dapat berupa buku, dokumentasi, 

internet, media cetak (Machmud,2016). Nantinya data ini akan 

dipergunakan untuk memperkuat dan memberikan gambaran secara objektif 

dalam melengkapi informasi pada wawancara. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan peneliti adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi, karena dengan teknik tersebut peneliti akan 

mendapatkan hasil yang lebih mendalam dari jawaban. 
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1. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara observasi atau 

mengamati secara langsung bagaimana strategi komunikasi sosial dalam 

pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh komunitas TurunTangan 

Malang. Melalui teknik ini peneliti akan terlibat langsung (participant 

observasion) dalam project atau kegiatan yang dilaksanakan oleh komunitas 

TurunTangan Malang dalam proses penggalian data yang berkaitan dengan 

pemberdayaan masyarakat di Kota Malang.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data untuk 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. 

Menurut Masri Singarimbun (1989) interview atau wawancara adalah suatu 

proses tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung berhadapan 

atau melalui media. Antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai 

berkomunikasi secara langsung baik terstruktur atau dilakukan dengan 

persiapan maupun tanpa persiapan terlebih dahulu. Sehingga antara 

pertanyaan dengan jawaban dapat diperoleh secara langsung dalam suatu 

konteks kejadian secara timbal balik. Dengan demikian wawancara dalam 

penelitian merupakan proses interaksi komunikasi antara peneliti dengan 

subyek penelitian, informan maupun key informan dengan cara melakukan 

tanya jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan catatan 

peristiwa yang telah berlalu. Dokumen yang bisa dijadikan sumber antara 

lain foto, laporan penelitian, buku-buku yang sesuai dengan penelitian dan 

data tertulis lainnya. Data dokumen biasanya diperoleh baik di instansi 

pemerintahan seperti data monografi desa, ataupun data yang dimiliki oleh 

perorangan (dokumen perorangan). Dokumen bisa menjadi data 
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pendukung dari hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga dapat 

melengkapi data yang diperlukan28. 

 

3.8. Teknis Analisis Data 

Menganalis data merupakan salah satu metode yang diterapkan dalam 

analisis isi yang bertujuan untuk mengetahui keakuratan dan kesesuaian 

data yang diperoleh seorang periset (Machmud, 2016)29. 

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. 

Dalam penelitian kualitatif, proses analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data daripada setelah 

pengumpulan data (Sugiyono, 2015: 245). 

Analisis sebelum lapangan Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan 

fokus penelitian, namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara dan 

akan berkembang setelah peneliti masuk ke lapangan. Jika fokus penelitian 

yang dirumuskan pada proposal tidak ada di lapangan, maka peneliti akan 

merubah fokusnya, (Sugiyono, 2015: 245). 

Teknik analis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis 

data Miles dan Huberman. Teknik analisis data Miles & Huberman 

memiliki empat tahapan (Sugiyono, 2017), yaitu : 

1. Pengumpulan Data 

Hal yang pertama kali dilakukan adalah mengumpulkan data dan juga 

fakta yang sebanyak-banyaknya dari subyek penelitian sesuai dengan 

fokus penelitian melalui teknik pengumpulan data observasi, 

wawancara, dan dokumentasi 

2. Reduksi Data 

Selanjutnya peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan selama 

proses pengumpulan data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting dan kemudian 

                                                           
28 Muslimin, Machmud. Tuntunan Tugas Akhir berdasarkan Prinsip dasar Penelitian Ilmiah. 

Malang: Penerbit Selaras. 2016. Hal 151 
29Ibid Hal 151 
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dicari tema dan polanya. Hal ini bertujuan mempermudah peneliti dalam 

mengelola data karena data yang diperoleh bisa jadi sangat banyak. 

3. Penyajian data 

Setelah penelitian mereduksi data yang diperoleh, maka langkah 

berikutnya adalah men-display-kan atau menyajikan data. Dengan 

menyajikan data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, dan kemudian merencanakan langkah selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Selanjutnya tahapan terakhir dalam analisis data ini adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang diperoleh peneliti masih bersifat 

sementara dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, 

kesimpulan yang bersifat sementara ini akan menjadi kesimpulan akhir 

yang kredibel apabila ditemukan data yang valid dan konsisten saat 

penelitian kembali ke lapangan dan mengumpulkan data30. 

 

3.9. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih keabsahan data dengan 

menggunakan pendekatan triangulasi. Norman K. Denkin mendefinisikan 

triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai 

untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda. Menurutnya triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 

(1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar peneliti (jika penelitian 

dilakukan dengan kelompok), (3) tiangulasi sumber data, dan (4) triangulasi 

teori. Dalam hal ini peneliti memilih keabsahan data dengan menggunakan 

pendekatan triangulasi sumber data untuk mengungkap dan menganalisis 

masalah-masalah yang dijadikan obyek penelitian. 

Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu 

melalui berbagai metode dan sumber perolehan data.Misalnya, selain 

                                                           
30Sugiyono. 2017. Metode Penelian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.Hlm 246 
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melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan observasi 

terlibat (participant observation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Triangulasi 

dengan sumber dapat dicapai yakni dengan cara diantaranya : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi yang terdapat dalam 

dokumen yang terkait31. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 Muslimin, Machmud. Tuntunan Tugas Akhir berdasarkan Prinsip dasar Penelitian Ilmiah. 

Malang: Penerbit Selaras. 2016. Hal 151 


