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BAB III 

 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuatitatif yaitu sebuah 

istilah „payung‟ yang meliputi berbagai teknik interpretasi  yang berusaha untuk 

mendeskripsikan, „membaca‟ kode, menerjemahkan, dan di samping itu bisa 

memahami makna, bukan frekuensi, dari berbagai feomena yang secara alamiah 

ada di dunia sosial. Kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui (sesuatu) di 

mana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi 

informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga 

sebagai penyaring. Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara-wawancara  

mendalam atau observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi yang alamiah, 

online, atau sosial (St. Suwarsono, 2016). 

Pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis pendekatan penelitian 

deskriptif kualitatif, tujuan dari penelitian deksriptif ini adalah untuk membuat 

deksripsi sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antar fenomena yang diselidiki (Ditha, 2018). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara 

Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi Tenggara. Merupakan daerah binaan Sultra 

Island Care. Penelitian ini fokus pada aktifitas  relawan SIC dalam melakukan 

kegiatan  kemanusiaan berfokus pada pendidikan,  kesehatan serta pengembangan 
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potensi masyarakat pesisir yang berada di Sulawesi Tenggara. Para relawan SIC 

menurut hasil pengamatan awal aktif dalam setiap program yang dijalankan Sultra 

Island Care para relawan mampu meningkatkan perilaku prososial para relawan 

SIC. 

Peneliti memilih lokasi penelitian ini karena melihat para relawan SIC 

aktif dalam kegiatan kemanusiaan di daerah pesisir khususnya di daerah binaan 

Desa Wawatu Kecamatan Moramo Utara Kabupaten Konawe Selatan Sulawesi 

Tenggara.  

3.2.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2021 hingga bulan April 

2022. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini merupakan seluruh wilayah penelitian kualitatif 

yang  memenuhi syarat tertentu berkaitan dengan penelitian. Sampel penelitian 

adalah kelompok anggota yang menjadi bagian dari populasi yang memiliki 

karakteristik populasi. Menurut data, relawan SIC terdapat 118 relawan yang 

terdiri dari Badan Pendiri, Badan Pengurus IV, Volunteer Suluruh Pesisir dan 

Volunteer V Peduli Masyarakat Pesisir. Dalam hal ini, yang menjadi sampel 

dalam penelitian ini sebanyak 6 yang memenuhi karakteristik peneliti yaitu aktif 

dalam kegiatan pembinaan di desa Wawatu Kabupaten Konawe Selatan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data menurut Hasan (2002) dalam Ulfiana Ulfa 

(2020) adalah suatu cara yang akan digunakan peneliti untuk memperoleh data 
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yang akan diteliti. Pengumpulan data juga merupakan pencatatan peristiwa-

peristiwa atau hal-hal atau keterangan-keterangan atau karasteristik-karasterisktik 

sebagian atau seluruh bagian yang akan menunjang atau mendukung penelitian. 

Agar diperoleh data yang valid dalam kegiatan penelitian ini maka perlu 

ditentukan teknik-teknik pengumpulan data yang sesuai dan sistematis. Dalam  

hal ini peneliti menggunakan dua metode yaitu : 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam sebuah 

penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau 

lebih, secara tatap muka untuk mendengarkan informasi atau keterangan 

yang diinginkan.  

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan alat utama dalam 

menggali Kontribusi Sultra Island Care dalam meningkatkan prososial 

relawan. Wawancara mencakup banyak komponen yang mendasari adanya 

perilaku prososial.  

3.4.2 Observasi 

Obeservasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek data observasi diambil 

dengan menggunakan alat indra, tanpa ada pertolongan alat standar lain 

untuk keperluan tersebut. Observasi yang dilakukan peneliti yaitu 

mengamati kegiatan para relawan yang aktif dalam kegiatan sosial 

kemanusiaan terutama di daerah binaan kecamatan Moramo Utara 



35 
 

Kabupaten Konawe Selatan. Seperti kegiatan minggu edukasi, penyuluhan 

masyarakat dan kesehatan. 

3.4.3 Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah data pelengkap dari metode 

wawancara dan observasi. Metode dokumentasi adalah metode yang 

digunakan untuk menelusuri yang kurang dari metode wawancara dan 

observasi (Bungin, 2001 dalam Tazkiyatuz Sakinah, 2017). Dengan 

mendokumentasikan setiap kegiatan wawancara yang dilakukan dan 

kegiatan-kegiatan relawan Siltra Island Care dalam melaksanakan program 

kemanusiaan. 

3.5 Intrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau 

pengamatan atau daftar pertanyaan yang di persiapkan untuk mendapatkan 

informasi. Instrument disebut sebagai pedoman pengamatan atau pedoman 

wawancara, kuesioner atau pedoman dokumenter, sesuai dengan metode yang 

digunnakan. Pada penelitian ini, instrument utama adalah peneliti sendiri atau 

partisipan dalam menggumpulkan data, dalam pengumpulan data dengan cara 

mengamati, meminta, bertanya, mendengar dan mengamati data penelitian.  

Yang berperan sebagai pedoman wawancara yaitu pedoman wawancara 

yang berupa daftar informasi atau pertanyaan penelitian yang dikumpulkan dan 

memerlukan jawaban panjanng dari partisipan, dalam proses penelitian selain 

wawancara peneliti juga memerlukan alat bantu rekaman untuk menjadi data 

wawancara yang akurat selain mencatat hasil wawancara. 
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3.6 Teknik Analisi Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles & Huberman dalam Nugrahani (2014) dalam Puput 

Rahayu (2021), analisis data model interaktif ini memiliki tiga komponen,  yaitu: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data merupakan semua data yang diperoleh dilapangan 

dianalisis, dibuat rangkuman, dan dipilih kemudian di fokuskan pada hal-

hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan semua data 

yang berkaitan dengan kontribusi relawan Sultra Island Care dalam 

meningkatkan perilaku prososial di desa Wawatu Kabupaten Konawe 

Selatan baik itu data dari hasil observasi maupun wawancara. Kemudian 

memilah data relevan yang didapatkan untuk menguatkan data penelitian 

ini. 

3.6.2 Display Data (Penyajian Data) 

Penyajian data yaitu teknik yang digunakan peneliti untuk 

memperoleh jumlah data yang banyak masih dapat dikuasai dan dipilih 

secara fisik setelahnya data kemudian disajikan. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan penyajian dalam bentuk text narrative (uraian singkat) 

terhadap data dan informasi yang didapatkan mengenai kontribusi relawan 

Sultra Island Care dalam meningkatkan perilaku prososial di desa Wawatu 

Kabupaten Konawe Selatan. Penyajian-penyajian di susun secara 

sistematis agar mudah untuk dipahami. 

3.6.3 Verifikasi Data (Penarikan Kesimpulan) 
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Penarikan kesimpulan adalah teknik menganalisis data yang 

diperoleh dengan mencari relevan yang diperoleh dari lapangan diuraikan, 

ditentukan maknanya dan kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban 

dari permasalahan yang ada.  

Langkah yang dapat dilakukan dalam mengolah data yang sudah 

didapatkan di lapangan yaitu; mengedit data, membaca, menelaah, 

menghimpun sumber data, dan mengklasifikasikan data sehingga masalah 

dapat dilihat dari seluruh hasil wawancara mengenai kontribusi relawan 

Sultra Island Care dalam meningkatkan perilaku prososial di desa Wawatu 

Kabupaten Konawe Selatan. 

3.7 Keabsahan Data 

Dalam Tazkiyatus Sakinah (2017) menurut Creswell (2010) ada delapan 

strategi validitas atau keabsahan data yang dapat digunakan dari yang mudah 

sampai dengan yang sulit, yaitu :  

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Mengklarifikasi bias yang mungkin dibawa peneliti ke dalam 

penelitian. Dengan melakukan refleksi diri terhadap kemungkinan 

munculnya bias dalam penelitian, peneliti akan mampu  membuat  narasi 

yang terbuka dan jujur yang akan dirasakan oleh pembaca. 

3.7.2 Triangulasi Waktu 

Memanfaatkan waktu yang relatif lama di lapangan atau lokasi 

penelitian. Dalam hal ini, peneliti diharapkan dapat memahami lebih 

dalam fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail 
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mengenai lokasi dan orang-orang yang turut membangun kredibilitas hasil 

narasi penelitian. Semakin banyak pengalaman yang dilalui peneliti 

bersama partisipan dalam setting sebenarnya, semakin akurat dan valid 

hasil penelitiannya.  

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi pada siang hari 

hingga sore hari pada saat para relawan melakukan kegiatan pengajaran 

mingguan di daerah binaan desa Wawatu kec. Moramo Utara Kabupaten. 

Konawe Selatan. 

3.7.3 Triangulasi Metode 

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan keabsahan data pada 

sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda, misalnya 

membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi, dalam 

penelitian ini peneliti menggunkan metode wawancara, observasi dan 

dokumentasi. Jika terdapat perbedaan data dari hasil wawancara dan 

observasi, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut, dengan sumber 

data sampai memperoleh data yang dianggap benar. 

  


