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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian menurut Soerjono Soekanto dan  Rukin, (2019). 

adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan 

konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten 

dengan tujuan untuk mengungkapkan kebenaran sebagai salah satu 

manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang 

dihadapinya. Sedangkan Soetrisno Hadi mengungkapkan bahwa 

peneitian adalah usaha untuk menemukan sesuatu dalam mengisi 

kekosongan atau kekurangan yang ada, mengelaborasi, 

mengembangkan dan memperluas, serta menguji kebenaran dari apa 

yang telah ada namun masih diragukan kebenarannya  

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penilitian kualitatif, 

Rukin, (2019). Menjelaskan bahwa Penelitian Kualitatif yaitu 

penelitian atau riset yang bersifat deskriptif dan cenderung 

menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. 

Anggito dan Setiawan (2018) berpendapat peneltian kualitatif 

adalah berusaha untuk menemukan dan meggambarkan secara naratif 

kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan 

tehadap kehidupan mereka. 

(Rukin, 2019). Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah 

secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru 
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yang terandalkan kebenarannya (obyetif dan sahih) mengenai dunia 

alam atau dunia sosial. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dimaksudkan untuk 

mendeskripsikan secara sistematis dan akurat suatu situasi atau area 

populasi tertentu yang bersifat faktual.    

Danim (2003) deskriptif dapat diartikan pula sebagai penelitian 

yang dimaksudkan untuk memotret fenomena individual, situasi, atau 

kelompok tertentu yang terjadi baru-baru ini. 

Dari penjelasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa pendekatan 

deskriptif ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau 

lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun penelitian akan dilaksanakan dalam kurun waktu dua 

bulan   setelah seminar proposal, dan dikeluarkanya surat ijin penlitian 

dengan porsi waktu satu bulan untuk pengumpulan data dan satu bulan 

berikutnya untuk pengolahan data yang meliputi penyusunan skripsi 

dan proses bimbingan berjalan.  

Adapun pelaksanaannya adalah setelah ditetapkannya lulus dari 

ujian proposal, tempat penelitian dilaksanakan melalui wawancara ke 

instansi terkait dan menjadikan beberapa instansi dan buku digital 
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sebagai objek penelitian melalui situs resminya atau melalui aplikasi 

resmi. 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Data Primer, 

 adalah data yang berasal dari sumber data yang asli dan 

dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyan 

penelitian, yang dalam penelitian ini berupa hasil wawancara 

yang dilakukan peneliti di tempat penelitian yang berhubungan 

dengan masalah yang akan diteliti.  

2. Data Sekunder,  

Dalam penelitian ini yang berupa data diperoleh secara 

tidak langsung kepada objek penelitian yang dapat berupa 

catatan-catatan, makalah, laporan, arsip, dan lain-lain, terutama 

yang berkaitan dengan problem yang akan di teliti. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat 

penting dalam melakukan penelitian sehingga diperlukan 

keterampilan dari penulis dalam pengumpulan data tersebut agar 

diperoleh suatu data yang valid. Metode pengumpulan data adalah  

teknik atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian 

(Trijono, 2015). 
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Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik 

dalam mengumpulkan sumber data, antara lain : 

1. Observasi 

Metode observasi adalah dasar ilmu dan dasar untuk 

mengetahui kebenaran ilmu. Obeservasi harus dilakukan secara 

sistematis agar dapat diperoleh data yang benar-benar valid 

(Madralis 2006). 

Dalam melakukan observasi, peneliti akan melakukan 

pengamatan secara terus menerus dan mencatat data hasil dari 

pengamatan guna kesuksesan dalam melakukan observasi yang 

mendukung masalah yang akan diteliti. 

2. Wawancara  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

yang biasanya dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan. Dalam metode wawancara ini peneliti 

melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar dengan 

mengambil sampel dikecamatan angata. 

3. Studi dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang 

mana dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen 

yang terbaik, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

Pengumpulan data dengan dokumentasi akan dilakukan peneliti 

sejak berada dilapangan. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dilakukan menggunakan analisis deskriftif 

kualitatif, yaitu menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa 

bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sejak sebelum  

memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selasai di lapangan.  

Menurut Miles dan Humbrmen (dalam sugiono, 2005), aktivitas 

dalam analisis data ada tiga yaitu : 

1. Reduksi data (data reduction) 

Dalam reduksi data yaitu proses pemilihan, dan 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

trasformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengkategorisasikan, 

mengarahkan dan membuang data yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sederhana sehingga akhirnya data yang 

terkumpul dapat diverifikasi.  

peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

kemudian difokuskan pada hal-hal yang diperoleh selama 

wawancara. Sehingga data yang telah direduksi akan 

menunjukan gambaran yang cukup jelas dan mempermudah 

peneliti. 

 

 



49 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

2. Penyajian Data ( Data Display ) 

Setelah reduksi data langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data, dalam penelitian ini data di sajikan uraian 

singkat, berbentuk teks naratif atau dapat dalam bentuk matriks, 

grafis dan bagan. 

3. Data Conclusion Drawing / Verifikasi 

Setelah dilakukan analisis mendalam meka langkah 

selanjutnya peneliti menarik kesimpuan 

3.7 Pengecekkan Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan terhadap data-data yang sudah 

didapat dari lokasi penelitian lapangan, maka penelitian akan 

menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu  yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data  

Dengan demikian triangulasi yang digunakan untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian ini terdapat triangulasi sumber, 

triangulasi teknik dan triangulasi waktu, seperti pada penjelasan  

berikut: 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh 

melalui beberapa sumber yang berbeda. Kemudian data 

tersebut dianalisis kembali oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan. 



METODOLOGI PENELITIAN 50 

 

 

2. Triangulasi Teknik  

Triagulasi teknik yaitu menguji keabsahan data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang 

sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang 

diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, 

dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas 

data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data 

yang bersangkutan atau yang lain. Atau mungkin semua benar, 

karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

3. Triangulasi Waktu 

Triangulasi waktu yaitu pengujian keabsahan data 

dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan 

situasi yang berbeda. 

 


