
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

A.   Tipe Penelitian 

Metode penelitian adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan penelitian, termasuk alat-alat apa yang dipergunakan untuk 

mengukur maupun mengumpulkan data serta bagaimana melakukan 

penelitian di lapangan (Nasir,1998: 5). Tipe penelitian yang penulis 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Nawawi 

(1993:208) berpendapat bahwa objek dari  penelitian kualitatif adalah 

manusia atau segala sesuatau yang dipengaruhi manusia. Objek itu diteliti 

dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau 

secara naturalistik (natural setting). Dalam proses penelitian kualitatif, data 

yang didapatkan catatan berisi tentang perilaku dan keadaan individu secara 

keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang 

menghasilkan data kualitatif, ungkapan atau catatan orang itu sendiri atau 

tingkah lakunya.  

Menurut Suyono (1985:307), penelitian kualitatif adalah penelitian dengan 

metode pengumpulan sebanyak mungkin fakta detail secara mendalam 
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mengenai suatu masalah atau gejala guna mendapat pengertian tentang 

sebanyak mengkin sifat masalah atau gejala itu. 

Karena pendapat tersebut di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

penulis untuk memaparkan tentang potret komunitas Grunge, maka tipe 

penelitian kualitatif penulis rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada 

penelitian ini.dengan mengunakan tipe penelitian kualitatif, penulis berusaha 

mengetahui secara mendetail alasan mendasar remaja atau seorang dewasa 

mengadopsi Grunge sebagai gaya hidup mereka. Untuk mendapatkan 

informasi tersebut, penulis juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

maksud penulis dapat menjajaki secara lebih mendalam objek yang akan 

diteliti yaitu komunitas Kaum Kucel. 

B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian bertujuan untuk membatasi studi yang akan diteliti. Tanpa 

penggunaan fokus penelitian, maka nantinya penulis akan terjebak oleh 

melimpahnya volume data yang diperoleh pada saat di lapangan. Untuk 

mengetahui bagaimana potret komunitas Grunge dilihat dari sisi identitas dan 

gaya hidup di Bandar Lampung, penulis mencoba untuk 

mengklasifikasikannya sebagai berikut : 

1. Pengetahuan tentang Grunge, 

2. Alasan tergabung dalam anggota kelompok musik Grunge, 

3. Identitas Grunge, yang merupakan bentuk yang terlihat dan dapat 

dirasakan oleh indera yaitu : 
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a. Style berpakaian; yang meliputi pakaian, celana jeans, flanel maupun 

aksesoris yang digunakan oleh Grunge. 

b. Potongan Rambut; gaya dan potongan rambut seorang Grunge. 

4. Gaya Hidup Grunge, merupakan ciri dari mereka yang tidak terlihat tapi     

     merupakan gambaran dalam diri mereka: 

a. Cara berfikir; pola fikir yang digunakan dalam keseharian 

b. Cara bersikap; aktifitas dan sosialisasi terhadap masyarakat dalam 

keseharian 

c. Latar belakang orang tua; Agama, tingkat pendidikan dan tingkat 

ekonomi orang tua anggota komunitas Grunge 

d. Latar belakang anggota komunitas Grunge; Agama, gender, tingkat 

pendidikan, usia dan tingkat ekonomi seorang Grunge 

e. Musik sebagai salah satu bentuk apresiasi; musik yang di 

apresiasikan seorang Grunge dalam kesehariannya. 

C. Teknik Penentuan Informan  

Menurut pendapat Spradley dalam Faisal (1990:45) informan harus memiliki 

beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan yaitu : 

1. Subjek yang telah lama dan intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau 

medan aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian penelitian dan ini 

biasanya ditandai oleh kemampuan memberikan informasi di luar kepala 

tentang sesuatu yang ditanyakan. 

2. Subjek masih terikat secara penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran atau penelitian. 
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3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan unuk dimintai 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau 

dikemas terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan 

informasi. 

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive 

sampling, di mana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Adapun kriteria dan informan yang ditunjuk atau dipilih dalam penelitian ini 

adalah informan yang mengadopsi identitas dan gaya hidup Grunge` dalam 

kesehariannya. Kriteria-kriteria informan dalam penelitian ini antara lain : 

1. Orang yang menggemari dan mengadopsi  gaya hidup grunge dalam               

kesehariannya 

2. Orang yang menjadi anggota kelompok grunge 

D. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah situasi dan kondisi 

lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moeleong 

(2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik 

yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan 

menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di 

lapangan, sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, 

biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi 

penelitian. 
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Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan pada komunitas Grunge yang 

bernama Kaum Kucel di Bandar Lampung. Dipilihnya lokasi ini karena dirasa 

dapat mewakili atas kelompok serupa lainnya yang ada di Bandar Lampung 

untuk menjelaskan potret komunitas Grunge di dalamnya. 

E. Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu :   

1. Data Primer  

Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya 

diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap 

situasi lokasi penelitian. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi penelitian 

yaitu dokumen-dokumen data statistik, buku-buku, majalah, koran dan 

keterangan lainnya yang ada kaitannya dengan obyek penelitian. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan 

beberapa teknik, antara lain : 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

persoalan terentu. Ini merupakan proses tanya jawan lisan di mana dua 

orang atau lebih dapat berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara 

mendalam ini digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan secara 

mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mencalam 

ini dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informan 
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yang diwawancarai. Dengan menggunakan metode wawancara mendalam 

ini diharapkan akan memperoleh data primer yang berkaitan dengan 

penelitian ini dan mendapat gambaran yang lebih jelas guna 

mempermudah dan menganalisis data selanjutnya. Wawancara mendalam 

akan dilakukan dengan pedoman wawancara. Hal ini dimaksudkan agar 

pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, tanpa mengurangi 

kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana tetap terjaga 

agar kesan dialogis informan nampak 

2. Studi Pustaka 

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi-referensi yang 

berhubungan dengan faktor permasalahan penelitian. Dokumen yang 

dimaksud diantaranya adalah buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet, 

foto-foto yang digunakan untuk mengambil gambar informan dan 

melakukan wawancara. 

G. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan 

cara mengotanisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik 

analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi (Miles dan Huberman, 

1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian 

peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi uraian singkat. 

2. Tahap Penyajian Data (Display) 

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil 

kesimpulan sehingga bisa dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. 

Menurut Iskandar (2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu 

menyusun secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh 

dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu peneliti 

harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi 

data, dan display dat sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih 

berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini 

data yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan 

konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti 
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selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. 

Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali 

dengan informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data 

yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan. 

 

 

 

  


