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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif 

adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendiskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok (Machmud, 2016:51). Penggunaan metode kualitatif 

diharapkan mampu mendeskripsikan aktivitas komunikasi opinion leader pada 

kelompok alkoholik di dusun Sumbergadung, Desa Sumberagung, Kecamatan 

Ngantang Kabupaten Malang. Karakteristik kualitatif yang holistic (menyeluruh) 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang berkaitan dengan situasi tertentu dan 

mampu menggambarkan fenomena yang diteliti secara jelas. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Pendekatan kualitatif dan perpaduan deskriptif akan memberikan data 

secara detail dan menyeluruh. Menurut Koentjaranigrat (2007:89) deskriptif, yaitu 

penelitian yang memberi gambaran secara cermat mengenai individu atau 

kelompok  tertentu tentang keadaan dan gejala yang terjadi. Peneliti menggunakan 

penelitian deskriptif ditujukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung 

saat ini atau saat lampau. 

 Sedangkan dasar penelitian yang digunakan yaitu Naturalistik. Penelitian 

naturalistik adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

yang alami dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci (Ikbar, 2012:183). 
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Dalam penelitian ini peneliti ingin mengetahui apa saja tindakan komunikasi yang 

dilakukan oleh opinion leader sehingga mampu mengkordinir kelompok alkoholik 

dalam setiap kegiatan yang ada di dusun Sumbergadung, Desa Sumberagung, 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. 

3.3 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di dusun Sumbergadung, Desa Sumberagung, 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Pemilihan dusun Sumbergadung 

sebagai tempat penelitian karena di dusun tersebut mayoritas masyarakatnya 

adalah masyarakat alkoholik sehingga sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

Penelitian dilaksanakan pada awal Mei 2019 sampai selesai. Penelitian dianggap 

selesai sampai peneliti menyimpulkan bahwa data yang diperoleh telah cukup 

untuk sebuah kesimpulan dan hasil penelitian. 

3.4 Subjek Penelitian 

 Dalam penilitian ini peneliti menggunakan teknik Nonprobaility yaitu 

sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut Sugiyono (2013: 124) 

sampel jenuh yaitu teknik penentuan subjek dengan cara mengambil seluruh 

subjek untuk dijadikan keseluruhan sumber data penelitian.  

 Subjek penelitian ini adalah opinion leader yang ada di dusun 

Sumbergadung. Opinion  leader di dusun Sumbergadung ini adalah orang-orang 

yang sangat dipercaya dan dijadikan panutan dalam kehidupan masyarakat Dusun 

Sumbergadung sehari-harinya. Di dusun Sumbergadung opinion leader yang ada 

memiliki kedudukan dalam masyarakat sehingga perkataan dan perintah dari 

opinion leader tersebut selalu di dengar dan dilaksanakan oleh masyarakat dan 
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kelompok alkoholik yan ada di dusun Sumbergadung.  Opinion leader yang ada 

mampu mengarahkan dan mengontrol perilaku kelompok alkoholik sehingga 

selalu berpartisipasi dan tidak menimbulkan masalah dalam setiap kegiatan yang 

berlangsung di dusun Sumbergadung . Berikut 7 orang opinion leader yang ada di 

dusun Sumbergadung yang menjadi subjek penelitian : 

1. Pak Abdul Hadi 

2. Pak Mukri 

3. Pak Tiono 

4. Pak Dianto 

5. Mas Solikin 

6. Mas Eko 

7. Mas Heri 

3.5 Tekhnik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data yang akurat pengumpulan data menggunakan 

cara yaitu: 

a. Observasi 

 Observasi ini bertujuan untuk melihat dan mengkaji tindakan 

komunikasi yang dilakukan oleh opinion leader pada kelompok alkoholik 

yang ada di dusun Sumbergadung, Desa Sumberagung, Kecamatan 

Ngantang, Kabupaten Malang 

 Peneliti ikut mengamati dalam setiap kegiatan yang melibatkan 

kelompok alkoholik. Dan setiap arahan maupun tindakan yang dilakukan 

oleh opinionleader terhadap kelompok alkoholik. Hasil dari pengamatan 
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tersebut diharapkan bisa dijadikan data tambahan dari subyek yang mau 

diteliti. 

b. Wawancara 

 Peneliti melakukan wawancara terbuka untuk memunculkan 

jawaban yang asli dari subjek penelitian tanpa ada batasan jawaban yang 

diberikan oleh peneliti. Peneliti akan memberikan pertanyaan sesuai draft 

kepada subjek penelitan yang telah terpilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. Dalam wawancara pertanyaan sewaktu-waktu bisa 

berkembang mengikuti temuan peneliti dilapangan. Peneliti bertujuan 

menggali informasi berkaitan tentang tindakan komunikasi opinion leader 

pada kelompok alkoholik di Dusun Sumbergadung, Desa Sumberagung, 

Kecamatan Ngantang, Kabupaten Malang. Dan apabila sewaktu-waktu 

peneliti merasa data yang didapat setelah penelitian masih kurang. Peneliti 

akan menggunakan media komunikasi untuk melengkapi data yang kurang 

tersebut. 

c. Dokumentasi 

 Peneliti menggunakan dokumentasi berupa pengambilan foto atau 

gambar serta data observasi dan wawancara agar dapat digunakan sebagai 

bahan pendukung bahwa penelitian ini benar-benar dilakukan dan sah 

dalam proses pengembilan data. Foto dan arsip digital termasuk kedalam 

dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperkuat argumentasi peneliti 

dalam penulisan laporan. 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data penelitian ini menggunakan Model Miles, Huberman dan 

Saldana (2014). Di dalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan. Aktivitas dalam analisis data yaitu: Data Condensation, 

Data Display, dan Conclusion Drawing/Verivications (dikutip dari jurnal Andi 

misna, 2015). Adapun model yang dimaksud adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Komponen- komponen Analisis Data Model Interaktif Sumber: 

Miles,Huberman (Miles,Huberman dan Saldana,2014:14) 

 

1. Pengumpulan Data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam catatn lapangan yang terdiri dari dua bagian 

yakni deskriptif dan reflektif. Catatan deskriptif merupakan catatan alami 

yang didapat oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran fenomena 

yang dialami. Sedangkan catatan reflektif merupakan catatan yang berisi 

kesan , pendapat peneliti tentang temuan yang didapat untuk tahap 

berikutnya (Machmud, 2016: 81). 
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2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, 

mengabstrakkan, dan atau mentransformasikan data yang mendekati 

keseluruhan bagian dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkip 

wawancara, dokumen-dokumen, dan materi-materi empiris lainnya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sebuah pengorganisasian, penyatuan dari 

informasi yang memungkinkan penyimpulan dan aksi. Penyajian data 

membantu dalam memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan 

sesuatu, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi 

berdasarkan pemahaman. 

4. Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing) 

Kegiatan analisis yang selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan 

verifikasi. penarikan kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan serta 

mengecek ulang dengan bukti yang ada di lapangan. Peniliti akan 

mengambil kesimpulan terkait tindakan komunikasi opinion leader pada 

kelompok alkoholik yang ada di dusun Sumbergadung berdasarkan bukti 

dan data yang valid yang ditemukan di lapangan selama melakukan 

penelitian. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sumber data sebagai teknik keabsahan 

data untuk mengetahui dan mendeskripsikan tindakan komunikasi opinion leader 

yang terjadi di dusun Sumbergadung, Desa Sumber Agung, Kecamatan Ngantang, 

Kabupaten Malang. Trianggulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu (Sugiyono, 2016 : 273) 

 

 


