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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dan jenisnya penilitian deskriptif. 

Menuurut Suyanto & Sutinah pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial 

atau kemanusaian oleh sejumlah individu atau sekelompok orang.
28

 

Menurut Machmud penelitian kualitatif memiliki dua tujuan utama yaitu, 

menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore), serta 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain).
29

 Moleong metode 

kualitatif adalah sebagai mana prosedur penelitian yang menghasilkan data-data 

deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang bias 

diamati.
30

 

Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik, 

sebab penelitian ini dilakukan ketika konidisi yang alamiah (natural setting); disebut 

juga sebagai metode etnographi, karena pada dasarnya metode ini banyak dipakai 

untuk penelitian di bidang antropologi budaya; disebut kualitatif karena data yang 

terkumpul itu bersifat kualitatif dan analisisnya
31
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Pendekatan deskriptif tujuannya untuk menggambarkan, meringkaskan, 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di 

masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan menarik realitas itu ke permukaan 

sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi atau 

fenomena tertentu.
32

 

Metode kualitatif digunakan karena 3 hal menurut Meleong, yaitu; Pertama, 

lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini 

menyajikan secara langsung hubungan antara peneliti dengan subyek. Ketiga, metode 

ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh 

bersama terhadap pola nilai yang dihadapi.
33

 

1.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ialah tempat yang akan dilkakukan oleh peneliti secara 

langusng beserta kota dan jalannya dalam penelitian kali ini peneliti mengambil 

lokasi di terminal Arjosari, Kota Malang, Jawa Timur. Karena ini adalah salah satu 

terminal besar 

3.3 Kehadiran Peneliti 

Peneliti bertindak menjadi pengumpulan data dan instrument aktif guna 

mengumpulkan data di lokasi. Instrument pengumpulan lainnya selain peneliti adalah 

alat bantu dan berupa dokumen-dokumen. Jadi, kehadiran peneliti di lapangan sangat 

penting bagi penelitian ini, sebab cara inilah yang menjadi indeks keberhasilan dari 
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apa yang akan di teliti karena sumber data lainnya yang  dapat peneliti mutlak 

dibutuhkan. 

3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

  Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian.
34

 

Jadi, data yang diperoleh dari peneliti adalah data wawancara secara langsung 

dari informan serta pengamatan selama di lapangan 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi 

  Pengamatan atau observasi ialah kegiatan sehari-hari manusia 

menggunakan panca indra mata menjadi alat bantu utama selain panca indra 

yang lain seperti telinga, penciuman, mulut, dan juga kulit. Oleh karena itu, 

observasi merupakan kemapuan seseorang untuk menggunakan 

pengamatannya melalui hasil kerja panca indra lainnya.
35

 

3.5.2 Wawancara 

  Wawancara dapat dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanayaan yang sudah disiapkan sebelumnya dan juga disusun secara 

terstruktur guna menghindari kesalahpahaman selama wawancara 

berlangsung. Teknik ini tidak harus bertemu secara langsung, melainkan bisa 

melalui komunikasi lainnya. 
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3.6 Analisis Data 

Teknik ini berhubungan dengan bagaimana peneliti dapat menyelesaikan 

masalah sesuai prosedur untuk menjawab masalah penelitian. 
36

 

Penelitian ini memakai analisis data milik Miles dan Huberman yang 

mengandung 4 sub proses yang saling berhubungan, yaitu pengumpulan data, reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
37

 

3.6.1 Pengumpulan Data 

  Proses pengumpulan data yang akan dilakukan menggunakan dua cara 

yaitu observasi dan wawancara. 

3.6.2 Reduksi Data 

  Kegiatan memilah data yang sudah dikumpulkan selama melakukan 

penelitian, ini bertujuan untuk memfokuskan hasil pengumpulan data terkait 

hal-hal yang penting saja. 

3.6.3 Penyajian Data 

  Langkah berikutnya yang akan dilakukan setelah proses reduksi data 

adalah penyajian data. Dikarenakan penelitian ini kualitatif deskriptif, maka 

data yang akan disajikan berbentuk teks naratif.  

3.6.4 Penarikan Kesimpulan 

  Verifikasi ini dapat berupa gambaran terhadao data yang telah 

dikumpulkan tadi di lapangan dan telah melalui tahap-tahap sebelumnya. 
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Kesimpulan bisa menjadi temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya 

dari penemuan sebelumnya. 

3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

  Untuk penelitian ini menguji keabsahan data dengan cara triangulasi. 

triangulasi adalah validasi silang kualitatif. itu menilai kecukupan data dengan 

konvergensi beberapa sumber data atau beberapa prosedur pengumpulan data. 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari 

berbagai sember dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi 

waktu .
38

 

  Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Kemudian triangulasi teknik 

untuk menguji kredibilitas data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Jika dalam wawancara kemudian dilakukan observasi berbeda maka peniliti 

akan melakukan diskusi lansung kepada sumber data yang bersangkutan atau yang 

lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau sama-sama benar akan 

tetapi memiliki sudut pandang yang berbeda. Triangulasi waktu waktu juga sering 

mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di 

pagi hari pada saat nara sumber masih sega, belum banyak masalah, akan 

memberikan data yang valid sehingga lebih kredibel.
39

 

                                                           
38

 Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2017), 

hal. 273 
39

 Ibid., hal. 274 



34 
 

 

 Metode yang digunakan dalam pengumpulan data menggunakan teknik 

triangulasi maka, triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 1) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) 

membandingkan apa yang dikatakan umum dengan dikatakan secara personal; 3) 

membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan 

dikatakannya sepanjang waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang 

dengan dengan berbagai pendapat dan pandangan orang. 5) membandingkan hasil 

wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan.
40

 

 Triangulasi berarti cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan 

konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan. Untuk itu peneliti dapat 

melakukannya dengan jalan: 

1. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan 

2. Mengeceknya dengan berbagai sumber data 

3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengeceknya kepercayaan data 

dapat dilakukan.
41
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