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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif.  Penelitian kualitatif merupakan kumpulan data pada suatu latar alamiah 

dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti adalah 

instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive 

dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitiannya lebih menekankan makna dari 

generalisasi. Penelitian kualitatif tidak menggunakan statistik, tetapi melalui 

pengumpulan data, analisis kemudian di interpretasikan.  

Sumadi Suryabrata (2014) Seperti halnya dengan alat pengambil data, 

rancangan penelitian juga didiktekan oleh variabel-variabel penelitian yang di 

identifikasi serta hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Dalam menentukan 

rancangan penelitian mana yang akan digunakan, perlu sekali selalu diingat 

bahwa seluruh komponen penelitian harus terjalin secara serasi dan tertib.  

 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif metode 

deskriptif (descriptive research) yaitu metode yang dilakukan untuk 

mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.  

Sehingga dengan jenis penelitian yang dipilih, penulis dapat memberikan 

gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan faktual mengenai bagaimana strategi 

komunikasi verbal dan non verbal pembina dalam meningkatkan skill public 

speaking santri SMK Life Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota 

Kendari serta faktor pendukung dan penghambat pembina dalam meningkatkan 

skill public speaking santri SMK Life Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah 

kota Kendari. 
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3.2. Waktu dan Tempat penelitian 

3.2.1. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan yakni 

di mulai pada Bulan Agustus 2021-Oktober 2021. 

3.2.2. Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Attarbiyatussakilah yang 

terletak di Jalan Banteng, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, 

Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. 

3.3. Partisipan Penelitian 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia partisipan merupakan orang yang ikut 

berperan dalam suatu kegiatan baik itu dalam pertemuan, konferensi, seminar dan 

lain sebagainya. Dalam penelitian ini peneliti memilih pembina pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari sebagai partisipan penelitian. Adapun yang 

menjadi subjek penelitian ini untuk memperoleh data adalah pembina SMK Life 

Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari. 

Setelah penulis terjun ke lapangan, dimulai dengan menetapkan seorang 

informan kunci (key informant) yang merupakan informan yang dipercaya dan 

berwibawa dan dipercaya mampu membuka pintu kepada peneliti untuk 

memasuki objek penelitian. Setelah itu peneliti melakukan wawancara kepada 

informan tersebut dan mencatat hasil wawancara. Kemudian perhatian penulis 

kepada objek penelitian dan memulai pertanyaan deskriptif kepada informan. 
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3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu melalui wawancara, 

observasi, foto dan lainnya. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu: 

3.4.1. Data Primer 

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa sumber data primer merupakan 

data yang diambil langsung oleh peneliti kepada sumbernya tanpa ada 

perantara dengan cara mengggali sumber asli secara langsung melalui 

responden. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pembina SMK 

Life Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari dengan 

jumlah 7 orang (pembina putra 3 orang dan pembina putri 4 orang) serta 

santri SMK Life Skill pondok pesantren Attarbiyatussakilah dengan jumlah 

10 orang (santri putri 5 orang dan santri putri 5 orang). Sehingga, secara 

keseluruhan responden dalam penelitian ini berjumlah 17 orang. 

3.4.2. Data Sekunder 

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa “sumber data sekunder dalam 

penelitian ini diperoleh melalui dokumen melalui perantara orang lain 

dengan bantuan media cetak dan media internal serta catatan 

lapangan. Sehingga, sumber data sekunder merupakan sumber data 

tidak langsung yang mampu memberikan data tambahan serta 

penguatan terhadap data penelitian”. 

 

 

 

 

 

 



26 
 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data peneliti melakukan teknik pengumpulan data 

snowball sampling yang merupakan metode pengambilan sampel dari suatu 

populasi. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Sugiyono (2009) Snowball Sampling merupakan salah satu metode dalam 

pengambilan sampel dari suatu populasi. Dimana sampel diperoleh melalui 

proses bergulir dari satu reponden ke responden yang lain.  

 

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

3.5.1. Teknik Wawancara (in-depth interview) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara mendalam 

kepada para informan yaitu pembina SMK Life Skill pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari.  

Dengan cara seperti ini akan tergali informasi dan pengalaman informan 

yang berada di pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari terkait 

dengan bagaimana strategi komunikasi verbal dan non verbal pembina dalam 

meningkatkan skill public speaking santri SMK Life Skill pondok pesantren 

Attarbiyatussakilah kota Kendari yang didapatkan secara langsung oleh 

peneliti yakni dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka dengan para 

informan.  

Dalam melakukan wawancara peneliti telah menyediakan instrumen 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan dan 

setiap informan atau responden diberi pertayaan yang sama misalnya 

pertayaan pembina sama dengan pertayaan pembina lainnya, dan peneliti 

mencatat ataupun merekam setiap jawaban informan. 
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3.5.2. Teknik Observasi (Pengamatan) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik observasi, di mana 

peneliti melihat dari dekat dan mengamati peristiwa yang sedang terjadi di 

pondok pesantren Attarbiyatussakilah kota Kendari. Metode observasi ini 

peneliti gunakan untuk melihat aktifitas dan peristiwa yang terjadi secara 

langsung untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang 

bersangkutan dengan objek penelitian. 

3.5.3. Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi dalam 

mengumpulkan data, di mana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 

harian, dan sebagainya. Yang dilakukan peneliti adalah dengan cara 

melihat, mencatat dokumen serta data pendukung lainnya yang menjadi 

sumber dalam penelitian ini di pondok pesantren Attarbiyatussakilah. 

3.6. Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrumen penelitian adalah peneliti 

sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan mengambil 

data penelitian. 

Sugiyono (2009) menyatakan bahwa “pada prinsipnya dalam meneliti 

tentunya kita akan membutuhkan alat ukur. Alat ukur dalam sebuah penelitian 

dinamakan instrumen penelitian. Instumen penelitian adalah alat yang 

digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati”.  
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Untuk mengumpulkan data dari informan, instrumen utama yakni peneliti 

memerlukan instrument bantuan.  

Adapun instrumen bantuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara mendalam (in-depth 

interview) 

b. Alat rekam kamera, telepon genggam untuk recorder. Kamera dalam hal 

ini peneliti gunakan ketika melakukan observasi untuk merekam kejadian 

yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto ataupun video. 

Recorder, digunakan peneliti untuk merekam suara ketika melakukan 

pengumpulan data pada saat melakukan wawancara kepada responden. 

c. Pulpen, dan buku. Pulpen dan buku digunakan peneliti untuk menuliskan 

infomasi data yang didapatkan dari responden. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data maka, peneliti menelaah keseluruhan data yang 

tersedia dari berbagai sumber kemudian memilah yang paling relevan dengan 

topik penelitian. 

Amos Neolaka (2014) “Proses analisis data kualitatif dimulai dengan 

menelaah keseluruhan data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni 

wawancara dan pengamatan yang telah ditulis dalam catatan lapangan, 

dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, catatan harian, dan 

sebagainya”.  

 

Setelah data dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka selanjutnya adalah 

mereduksi data dengan membuat abstraksi atau merangkum yang menjadi inti, 

proses dan pernyataan-pernyataan yang harus tetap dijaga di dalamnya. Dan 

langkah selanjutnya adalah menyusun data tersebut dalam satuan-satuan. 

Komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut: 
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3.7.1. Reduksi Data 

Dalam reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, 

pemusatan perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstraksian 

dari semua jenis informasi yang mendukung data yang diperoleh dan dicatat 

selama proses penggalian data di lapangan. 

3.7.2. Sajian Data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Yang 

pada umumnya sajian data disamapaikan dalam bentuk narasi, grafik, 

jaringan, bagan, tabel, skema, ilustrasi dan sebagainya.  

3.7.3. Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Penarikan simpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis 

dan interpretasi data. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian 

berlangsung agar dapat dipertanggung jawabkan. 

3.8. Pengecekan Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, setelah peneliti melakukan analisis data dengan 

komponen analisis interaktif seperti reduksi data, sajian data dan penarikan 

simpulan atau verifikasi maka, peneliti juga harus melakukan pengecekan 

keabsahan data agar data yang diperoleh memiliki kredibilitas yang tinggi. 

Burhan Bungin (2008) “untuk memperoleh derajat keabsahan yang tinggi, 

maka jalan penting lainnya adalah dengan meningkatkan ketekunan dalam 

pengamatan di lapangan. Pengamatan bukanlah suatu teknik pengumpulan 

data yang hanya mengandalkan kemampuan pancaindra, namun juga 

menggunakan semua pancaindra termaksud adalah pendengaran, perasaan, 

dan insting peneliti. Dengan meningkatkan ketekunan pengamatan di 

lapangan, maka derajat keabsahan data, telah ditingkatkan pula”.  
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Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi sumber. Adapun tringangulasi yang dimaksud yaitu sebagai berikut: 

3.8.1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Misalnya 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan 

antara apa yang dikatakan  secara pribadi, membandingkan hasil 

wawancara dengan dokumen yang ada.  

3.8.2. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. 

3.8.3. Triangulasi Waktu 

Dalam melakukan pengecekan data, maka peneliti melakukan 

pengecekan data pada waktu dan situasi berbeda. hal ini bertujuan dalam 

menguji kredibilitas data. 

Sugiyono (2009) Waktu juga dapat memengaruhi kredibilitas data. Dalam 

rangka menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan data dalam waktu atau situasi yang berbeda.  

 

 

 

 

 

 

 


