
 
 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

  

 

3.1 Tipe Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan proses penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang 

tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. 

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang 

diteliti dengan  rinci, dibentuk dengan kata-kata. 

 

Pengertian penelitian kualitatif  menurut Denzin dan Lincoln (dalam Mulyana 2008: 

5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah 

penelitiannya. 

 

Bogdan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi 2008: 1) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa ucapan atau tulisan dari perilaku orang-orang yang diamati. Oleh 

karena itu penelitian cenderung mengarah pada pendekatan yang bersifat deskriptif 

dengan penjelasan yang bersifat kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu metode 
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dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu satuan kondisi, suatu 

sistem pemikiran atau suatu peristiwa. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif ini 

adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, 

dan akurat mengenai fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

 

 

 

3.2 Fokus Penelitian 

 

Dalam melakukan suatu penelitian kualitatif sangat penting adanya fokus penelitian 

karena fokus penelitian akan membatasi ruang lingkup penelitian yang akan 

dilakukan dan memegang peranan yang sangat penting dalam memandu serta 

menjalankan suatu penelitian. Penetapan fokus juga berfungsi untuk memenuhi 

kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang baru 

diperoleh. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis 

data mana yang perlu dikumpulkan dan data mana pula yang walaupun mungkin 

menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan kedalam sejumlah data yang 

sedang dikumpulkan (Moleong, 2007: 62). 

 

Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peranan komunikasi kelompok dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan IMBK 

Dosroha.  

2. Pola  komunikasi yang terbentuk dalam proses komunikasi pada kegiatan-

kegiatan yang diadakan IMBK Dosroha.  
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3. Hambatan dan solusi yang ditemui dalam proses komunikasi kegiatan-

kegiatan yang diadakan IMBK Dosroha.  

 

3.3 Penentuan Informan 

Penelitian kualitatif pada umumnya mengambil jumlah informan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu atau perorangan. Untuk memperoleh informasi yang diharapkan 

peneliti terlebih dahulu menentukan informan yang akan diminta informasinya. 

Menurut Spardly (dalam Faisal 1990: 45) informan harus memenuhi beberapa kriteria 

yang perlu dipertimbangkan yaitu: 

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

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 secara aktif pada lingkungan dan kegiatan 

yang menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek memiliki cukup banyak waktu dan kesempatan untuk  dimintai 

informasi. 
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Untuk menentukan informan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

purposive sampling, di mana informan penelitian dipilih secara sengaja berdasarkan 

kriteria yang telah ditentukan, yaitu: 

1. Sudah menjadi anggota IMBK DOSROHA selama 3 (tiga) tahun. 

2. Ikut aktif dan berperan dalam kegiatan yang dilakukan IMBK DOSROHA. 

3. Bersedia menjadi informan. 

 

3.4 Teknik  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data disini berarti pencarian sumber-sumber, penentuan akses ke 

sumber-sumber dan akhirnya mempelajari dan mengumpulkan informasi. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Wawancara Mendalam 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode 

wawancara mendalam. Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan 

itu (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 127). Teknik ini digunakan untuk 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam 

2. Observasi 

Menurut Ngalim Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi 2008: 93) observasi 

adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara 
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sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu 

atau kelompok secara langsung. Metode ini digunakan untuk melihat dan 

mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh 

gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. 

3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari data 

tertulis, arsip, foto, dan lain-lain. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan mengatur secara sistematis transkrip, catatan 

lapangan dan bahan-bahan lainnya yang ditemukan di lapangan. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Proses analisis 

kualitatif akan melalui proses sebagai berikut: 

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk  

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang 

tidak perlu, mengorganisasi data dengan cara yang sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 

2. Display data (Penyajian data). Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lebih baik merupakan suatu 

cara yang lebih utama bagi analisis kualitas yang valid. Untuk melihat 
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gambaran keseluruhan dari penelitian ini maka akan diusahakan membuat 

berbagai matrik jaringan dan bagan atau dimungkinkan dalam interpretatif 

yang baik sehingga dapat menyajikan data secara lebih baik. 

3. Verifikasi (menarik kesimpulan). Peneliti berupaya mencari arti benda-benda, 

mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi dan alur 

sebab akibat serta proposisi. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian 

berlangsung dan makna-makna yang muncul dari data yang mengandung 

kebenaran, kekokohan dan kecocokan yang merupakan validitasnya sehingga 

akan diperoleh kesimpulan yang jelas kebenarannya dan kegunaannya. 


