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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penjelasan tentang penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berupa 

kata-kata dari orang dan tingkah laku yang diamati.Penelitian kualitatif yaitu 

untuk mengerti apa yang terjadi dan di alami oleh subjek penelitian contohnya 

tingkah laku,persepsi,tindakan dan motivasi dengan cara mendeskripsikan dalam 

bentuk kata-kata pada suatu konteks khusus yang alamiah dan menggunakan 

metode tertentu. 

Menurut Sugiyono (2010:1) menjelaskan metode kualitatif sebagai 

penelitian yang digunakan pada keadaan subjek yang dimana peneliti yaitu untuk 

teknik pengumpulan data yang dilakukan secara triangulasi dan hasil penelitian 

lebih menekankan makna daripada generalisasi. 

3.2 Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian deskriptif 

merupakan suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif yang memiliki tujuan untuk 

memperoleh informasi data dalam bentuk cerita yang di dapatkan dari subjek . 
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3.2.2 Dasar Penelitian 

Penelitian kualitatif mensyaratkan bahwa peneliti terlibat secara langsung 

di dalam setting yang ditelitinya, dan atau peneliti melibatkan diri dalam kegiatan 

pengambilan data dilapangan. Penelitan didasarkan pada data empiris berupa 

kondisi perilaku yang diteliti, situasi lingkungan sekitar sehingga data bersifat 

naturalistik. Atas dasar tersebut maka data yang digunakan bervariatif, 

diantaranya adalah pengalaman personal, introspektif, hasil wawancara, obsevasi 

lapangan, dan hasil pengamatan visual, yang menjelaskan momen-momendan 

nilai-nilai rutinitas serta problematik kehidupan setiap individu yang terlibat 

didalam penelitian. 

 Dalam melakukan penelitian kualitatif  dapat dilakukan secara intensif. 

Peneliti ikut serta dalam berpartisipasi selama di lapangan, kemudian mencatat 

secara teliti berbagai fenomena yang terjadi, dan  melakukan analisis reflektif 

terhadap berbagai  macam dokumen yang ditemukan dilapangan, serta melakukan 

pembuatan laporan penelitian secara lengkap dan detail. Penelitian tidak bertujuan 

untuk mengkaji atau membuktikan kebenaran suatu teori, akan tetapi teori yang 

sudah ada dikembangkan dengan menggunakan data yang dikumpulkan. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dan sesuai dengan tujuan penelitian untuk 

mendapatkan gambaran peristiwa, perilaku orang secara rinci dan mendalam 

secara narasi, maka penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian 

ini berupaya untuk mengungkap “Peran Keluarga dan Lingkungan Sosial dalam 

Pembentukan Pola Komunikasi Remaja”. 
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3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.3.1. Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian adalah obyek dimana penelitian dilakukan. Penelitian 

dilakukan di SMPN 24 Malang dan dirumah orang tua temaja. Pemilihan lokasi 

penelitian di SMP 24 karena salah satu SMP Negeri yang ada di Kota Malang,  

 

3.3.2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian adalah kapan penelitian ini dilakukan. Penelitian 

dilaksanakan selama satu bulan di bulan juni 2019. 

3.4 Subjek Penelitian dan Sumber Data 

3.4.1 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yaitu memberikan informasi yang peneliti lakukan. 

Subjek penelitian ini yaitu Remaja usia 14-15 di SMPN 24 Malang dan orang tua 

yang mempunyai anak sekolah di SMPN 24 Malang. Untuk menentukan subjek 

dalam penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 

2010:218). Kriteria  subjek yang dibutuhkan dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Subjek Remaja  

a. Punya teman sekolah sekaligus sepermainan 

b. Sekolah di SMPN 24 Malang 

c. Usia 14-15 tahun\ 

d. Duduk di kelas 2 SMP 

2. Subjek Orang Tua 
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a. Bapak dan Ibu yang mempunyai anak remaja 

b. Bersekolah di SMPN 24 Malang 

c. Usia 14-15 tahun 

d. Duduk dikelas 2 SMP 

3. Subjek Teman Sekolah 

a. Sekolah di SMPN 24 Malang 

b. Usia 14 -15 tahun 

c. Duduk dikelas 2 SMP 

3.4, Sumber Data 

3.4.2.1 Data Primer 

Penelitian kualitatif mendapatkan sumber data berdasarkan lingkungan 

alamiah. Kajian utama pada penelitian kualitatif dilihat dari fenomena yang terjadi 

pada situasi sosial. Proses penelitian yang dilakukan yaitu  peneliti melakukan 

observasi  ke lokasi penelitian, memahami  dan mempelajari situasi. Studi mulai 

dilakukan saat interaksi berlangsung dilokasi penelitian. Peneliti mulai 

mengamati,mencatat, melakukan sesi tanya jawab, menggali sumber informasi 

terkait peristiwa yang terjadi saat itu. Hasil informasi yang didapat lalu segera 

disusun. Pengamatan yang dilakukan berbanding lurus kepada konteks lingkungan 

dimana tingkah laku berangsung. 

3.4.2.2`Sekunder 

Data sekunder yaitu hasil yang mendukung peneliti yang bertujuan untuk 

membantu atau memperkuat dari data primer. Data sekunder yang digunakan 

adalah berupa beberapa dokumen seperti foto wawancara. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Wawancara 

Teknik wawancara adalah suatu teknik pengumpulan suatu data melalui 

percakapan dengan subyek terteliti secara langsung dalam memperoleh data 

dari subyek terteliti yang berhubungan dengan tanggapan dan tindakan yang 

terkait dengan. Creswell, (2014) menyatakan bahwa tujuan utama dari 

wawancara yaitu untuk memungkinkan informan menggambarkan 

sepenuhnya pengalaman mereka dari fenomena yang diteliti. Wawancara 

dalam penelitian dilakukan secara langsung (tatap muka) dengan informan 

penelitian untuk memperoleh data awal penelitian. Wawancara dengan teknik 

tatap muka sangat efektif selain pengajuan pertanyaan yang sistematis sudah 

disiapakan, pewawancara juga bisa menggali lebih dalam sehingga informan 

lebih terbuka dan lebih leluasa dalam memberikan informasi yang lebih rinci 

yang dibutuhkan oleh peneliti.  

b. Observasi 

Metode survei atau observasi yaitu pengumpulan data dan informasi yang 

dilakukan dengan mendatangi langsung obyek penelitian yang bersangkutan, 

sehingga data dan informasi yang diperoleh dapat diyakini kebenarannya, di 

mana responden yang diamati tidak terlalu besar jumlahnya, menurut 

Indriantoro (Sugiyono, 2010). Observasi merupakan teknik pengamatan 

dengan menggunakan indera pengelihatan terhadap kejadian atau fenomena 

yang terjadi di lapangan. Dengan adanya observasi membantu dalam 



 

40 
 

memperoleh data yang lebih lengkap dan subjektif karena peneliti dapat 

mengetahui kondisi nyata yang ada di lapangan. 

c. Dokumentasi 

Metode dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki 

benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

peraturan,dan sebagainya (Arikunto, 2012). Untuk memperkuat hasil 

pengumpulan data, peneliti merekam hasil pengamatan dan menggunakan 

dokumen pendukung berupa data-data yang terkait. Dokumen pendukung ini bisa 

berbentuk tulisan mengenai peraturan  atau kebijakan pemerintah juga bisa berupa 

postingan gambar foto yang tersebar di media online yang berkaitan dengan 

komuniakasi krisis. 

3.6` Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah salah satu tahapan pada penelitian dimana pengolahan 

data yang didapatkan dari informan yang kemudian dilanjutkan oleh penyaji data 

untuk menemukan hasil dari penelitian.  Miles dan huberman (1984) dalam 

sugiyono (2010:246) menjelaskan bahwa aktivitas pada analisa data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus. Adapun 

gambaran analisis data interaktif oleh miles dan huberman  ditujukan pada gambar 

berikut : 

 

 

 

 Data Reduction 

Data Collection 

Data Display 
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Gambar 3.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

(Sumber: Prof.Dr. Sugiyono (Dr. Muslimin:(2016:84) 

 

 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data yaitu bagian terpenting dalam melakukan penelitian karena 

terdapatkegiatan merangkum, pemilihan hal pokok, lebih fokus pada hal hal 

penting, pencarian tema pola. Dengan demikian data yang  direduksi bisa  

mendapatkan hasil gambaran yang jelas. 

3.6.2 penyajian data 

Miles dan huberan (1984) dalam  sugiyono (2010:249) berpendapat 

bahwa teks yang bersifat naratif paling sering digunakan dalam penyajian data 

pada penelitian kualitatif. Dari hasil reduksi selanjutnya disajikan lebih sistematis 

berupa narasi singkat agar lebih mudah dipahami. 

 

3.6.3 kesimpulan/verikasi data 

Kesimpulan yang didapatkan masih bersifat sementara dan dapat berubah 

apabila tidak ada bukti kuat yang dapat mendukung di pengumpulan data 

berikutnya, sebaliknya apabila data diikuti dengan bukti yang kuat maka hasil 

kesimpulan dianggap kredibel. 

3.6.4 data collection  

Conclusions: 

Drawing/Verifying 
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Data yang diddapat dari hasil observasi, wawancara dan dokumen 

dokumen terkait faktor faktor penyebab terbentuknya perilaku komunikasi. Faktor 

faktor strategis internal dan eksternal sedemikian banyak akan direduksi kembali 

dan dipilih yang lebih layak dan tepat untuk disajikan. Proses dalam pemilihan 

data akan lebih difokuskan pada data yang mengarah untuk pemecahan masalah 

dan penemuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. 

3.7. Uji Keabsahan Data 

3.7.1 Uji Kredibilitas  

Uji kredibilitas yaitu uji yang dilakukan untuk mengetahui tingkat 

kepercayaan terhadap data yang diteliti. Creswell, (2014) memaparkan tujuan 

dilakukannya pengujian kredibilitas data untuk melakukan penilaian dalam 

menentukan kebenaran pada temuan hasil penelitian kualitatif dengan tujuan saat 

partisipan mengungkapkan bahwa hasil transkip penelitian memang benar sesuai 

dengan hasil penelitian. Terdapat beberapa teknik uji kredibilitas yang bisa 

dilakukan oleh peneliti yaitu perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, dan triangulasi.  

Triangulasi dalam penelitian kualitatif sebagai teknik untuk melakukan 

pengecekan keabsahan data, dengan teknik pengecekan dalam menggunakan 

triangulasi untuk melakukan pemeriksaaan keabsahan data yang memiliki manfaat 

untuk suatu perbandingan terhadap objek penelitian (Creswell, 2014). Proses 

penelitian kualitatif ini keseluruhan perspektif akan dilihat dalam sudut pandang 

tahapan penelitian yang saling bertautan dan memiliki hubungan yang kuat 

dengan data-data utama penelitian agar menghasilkan justifikasi yang koheren 

(Creswell, 2014).  Berkaitan dengan hal tersebut maka pada metode penelitian 
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kualitatif ini akan digunakan model triangulasi agar dapat menghasilkan sebuah 

justifikasi yang koheren dan valid dalam keabsahan data penelitian. 

Menurut Sutopo (Creswell, 2014) data triangulasi yang merupakan cara 

yang digunakan dalam melakukan perencanaan data pada penelitian kualitatif. 

Sehubungan dengan hasil yang didapatkan maka terdapat beberapa tahapan 

triangulasi untuk melakukan pengecekan sebagai berikut: (a) triangulasi 

data/sumber (data triangulation), (b) triangulasi peneliti (investigator 

triangulation), (c) triangulasi metodologis (methodological triangulation), (d) 

triangulasi teoritis (theoretical triangulation) merupakan teknik dalam melakukan 

sesuai dengan pemikiran fenomenologi yang memiliki sifat multiperpektif yang 

artinya melakukan penarikan kesimpulan yang diperlukan yang tidak hanya dari 

sudut pandang saja, melainkan multipandang untuk dikomparasikan sebagai hasil 

penelitian. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

data/sumber, yakni mengumpulkan data yang benar sesuai dengan informasi 

melalui beberapa metode dan pengambilan melalui sumber dalam memperoleh 

data dengan cara melakukan wawancara dan observasi, peneliti malakukan 

pengambilan data melalui observasi dan pengambilan dokumentasi secara tertulis, 

arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, atau tulisan pribadi dari peneliti saat 

melakukan pengamatan dilapangan dan melakukan pengambilan gambar. 

Berbagai cara yang dilakukan akan menghasilkan data yang berbeda, sehingga 

peneliti harus memberikan gambaran atau pandangan yang sesuai dengan 

fenomena yang terjadi dilapangan.  
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Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber untuk mengukur 

kredibilitas. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat dan waktu 

berbeda (Moleong, 2002). Artinya, peneliti akan mencocokkan data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain guna meminimalisir kesalahan 

data yang dikumpulkan. Semakin banyak sumber yang menjawab secara konsisten 

maka dapat dipastikan bahwa informasi tersebut semakin kredibel. 

Berpijak dari landasan teori dan pemikiran yang telah peneliti paparkan 

tersebut. Maka penelitian kualitatif dalam menggali informasi atau data penelitian 

digunakan kriteria dan triangulasi data dalam rangkaian untuk mencapai derajat 

kepercayaan, kebenaran dan keabsahan data hasil penelitian. Pada penelitian 

kualitatif, kebenaran dan keabsahan data yang diperoleh dari sumber atau 

informan setelah melalui analisis dan validasi digunakan sebagai dasar untuk 

menarik kesimpulan penelitian. Dikarenakan baik data hasil wawancara, 

observasi, dan studi dokumen, atau yang lainnya, tingkat kepercayaan, kebenaran 

dan keabsahan datanya rendah sudah dapat dipastikan hasil atau kesimpulan yang 

diperoleh pasti rendah atau tidak berkualitas. 

3.7.2 Uji Dependabilitas 

Selain menggunakan metode triangulasi data, untuk menjamin keakurasian 

data penelitian maka peneliti berusaha dengan terus menerus mengaudit 

keseluruhan proses penelitian mulai dari awal penelitian, pelaksanaan kegiatan 

penelitian, sampai pada akhir penelitian. Sebelum ditarik suatu kesimpulan, 

peneliti selalu melakukan analisis dan perbandingan terhadap hasil penelitian atau 

disebut dengan reliabilitas. Suatu penelitian dapat dikatakan reliable, saat orang 
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lain melakukan pengulangan data atau replikasi data dalam proses penelitian, 

dalam penelitian dependability dapat dilakukan dengan melakukan audit dan 

pengecekan ulang terhadap keseluruhan dalam proses penelitian. 

Pengecekkan data tersebut dilakukan dengan meneliti kembali hasil 

wawancara antara informan satu dengan informan yang lain. Apabila terdapat 

pernyataan yang ambigu terkait dengan jawaban responden maka dapat dilakukan 

konfirmasi ulang untuk memastikan jawaban yang benar sehingga intepretasi 

yang dilakukan peneliti tepat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


