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BAB III

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian tentang Analisis Model 

Hubungan Pertukaran Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen 

(PTL) dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke Pesona 

Bandungan ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2010;1-3), 

metode penelitian kulitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena atau realitas sosial sebagai sesuatu yang utuh, dinamis, kompleks, dan 

yang penuh makna, pada kondisi alamiah tertentu, yang analisis datanya bersifat 

induktif, memanfaatkan berbagai metode alamiah, dan akhirnya menggambarkan 

atau menjelaskannya dalam bentuk kata–kata dan bahasa. 

3.1 Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan konstruktivisme. Salim (2006:71-72) mengungkapkan bahwa 

konstruktivisme merupakan paham yang digunakan untuk menggambarkan 

realitas, karena setiap realitas adalah unik serta khas, untuk mendapatkan 

validitasnya lebih banyak tergantung pada kemampuan penelitian dalam 

mengkonstruksi realitas tersebut. Realitas yang dimaksudkan disini Hubungan 

Pertukaran antara Pemandu karoke (PK) terhadap pengantar tamu losmen (PTL) 

di wisata Karaoke Pesona Bandugan.

Pendekatan ini berkonsekuensi terhadap metode penelitiannya, karena itu, 

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Kualitatif 

merupakan metode alamiah yang melihat realitas sebagai “apa adanya”, khusus, 

spesifik dan berusaha mendiskripsikan kenyataan secara lebih mendalam  (Salim, 

2006: 8).

3.2  Jenis Penelitian
Jenis penelitian menunjuk pada cara dan batasan pengambilan serta 

pengolahan data yang digunakan. Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian 

deskriptif (descriptive research). Penelitian deskriptif (descriptive research) 
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digunakan untuk tujua yaitu mendeskripsikan Model Hubungan Pertukaran 

Pemandu Kraoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) dalam Perpektif 

Teori Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke Pesona Bandungan .

. Bogdan dan Taylor (1975), sebagaimana dikutip Kutut Suwondo, 

mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Di sini yang ditekankan adalah keutuhan 

dan kemurnian data, serta tidak ada usaha untuk memverifikasi atau 

mengembangkan teori tertentu. Jenis penelitian eksplanatori (explanatory 

research) dipakai untuk Mendeskripsikan Model Hubungan Pertukaran Pemandu 

Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) di Wisata Karaoke Pesona 

Bandungan. Jenis penelitian eksplanatori (explanatory research) seperti dijelaskan 

Sanapiah Faisal (2005), yakni tidak cukup dengan hanya menggambarkan apa 

adanya data, tapi juga menjelaskannya dan melihat korelasinya dengan variabel-

variabel lain. 

3.3 Unit Analisa dan Unit Pengamatan
Sebelum pengumpulan data dilakukan maka terlebih dahulu perlu 

ditetapkan unit analisa dan unit pengamatan. Unit analisis (unit of analisys) ialah 

aras agregasi.7 dari data yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka 

menjawab persoalan penelitian. Sedangkan unit pengamatan (unit of observation) 

ialah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis. Sesuatu yang dapat 

dijadikan sumber itu dapat orang, tempat atau organisasi (Ihalauw 2004 : 178). 

Berdasarkan pemahaman di atas, unit analisis dalam penelitian ini adalah Model 

Hubungan Pertukaran Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen 

(PTL) dalam Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke Pesona 

Bandungan. Sedangkan yang menjadi unit  pengamatan dalam penelitian ini 

7 Menurut Ihalauw, dalam penelitian ilmu sosial aras agregasi dari data yang dikumpulkan untuk 
dianalisis dalam rangka menjawab persoalan penelitian, antara lain individu, kelompok organisasi, 
artifact sosial. Artifact adalah setiap produk dari makhluk sosial atau perilakuknya.(Ihalauw 2004: 
174).
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adalah Pemandu Karaoke (PK), Pengantar Tamu Losmen (PTL), Maneger, dan 

Pelanggan di Pesona Karaoke Bandungan.

3.4 Jenis Data
Untuk mencapai tujuan penelitian dalam penulisan ini dibutuhkan data 

yang sesuai dengan pokok permasalahan. Ada dua jenis data yaitu data sekunder 

dan data primer. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh melalui studi pustaka 

dan dokumentasi-dokumentasi lainnya. Data sekunder juga merupakan data 

penelitian secara tidak langsung atau melalui media perantara atau data tertulis, 

data yang sudah diolah misalnya jurnal dan artikel-artikel, dan lain sebagainya. 

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yaitu dari buku, jurnal, 

tesis, koran, dan pengalaman pribadi peneliti.

Data Primer adalah data yang langsung diperoleh secara langsung dari 

sumbernya melalui wawancara. Data Primer dalam penelitian ini adalah Pemandu 

karoke (PK ), Pengantar Tamu Losmen (PTL), Manager dan Pelanggan/ 

konsumen di wisata karoke Pesona Bandugan.

3.5  Lokasi dan Waktu penelitian
Waktu penelitian pelaksanaan penelitian akan Januari 2017 sampai dengan 

Maret 2017,  sedangkan lokasi penelitian yang dipilih yakni Wisata Karoke 

Pesona Bandugan. Alasan pemilihan lokasi tersebut dengan beberapa 

pertimbangan praktis dan metodologis, yakni:

a. Karena lokasi Wisata karoke Pesona Bandugan merupakan tempat 

Karaoke yang menyediakan jasa Pemandu Karoke (PK)  dan juga 

merupakan wisata karoke yang memanfaatkan jasa Pengatar Tamu 

Losmen (PTL). 

b. Wisata Karaoke di Bandugan merupakan salah satu  wisata karaoke 

terbesar di Jawa Tengah.

c. Adanya akses peneliti untuk mencari data karena adanya pendekatan 

terhadap Maneger di wisata karoke Pesona Bandungan.

d. Jarak tempuh Salatiga menuju Bandungan  bisa peneliti tempuh dalam 

waktu yang singkat.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara praktis yang ditempuh peneliti 

dalam mencari dan mengumpulkan data penelitian dalam bentuk pikiran, kata-

kata, tindakan, peristiwa, tulisan-tulisan, gambar, dan lain-lain, sesuai dengan 

masalah atau fokus penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menempuh jalur 

wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada informan 

atau responden kunci (key informan/responden) sebagai sumber data primer.

Menurut Fontana dan Frey (dalam Denzin dan Lincoln, 2009;504), 

wawancara terstruktur mengacu pada situasi ketika seorang peneliti melontarkan 

sederet pertanyaan temporal pada tiap-tiap responden, dengan maksud 

mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang diteliti. Secara umum peneliti 

akan memberi sedikit ruang untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan terbuka 

yang tidak menuntut keteraturan. Dalam hal ini, agar dapat mengumpulkan data 

atau informasi tentang rumusan penelitian terkait dengan Model Hubungan 

Pertukaran Pemandu Karaoke (PK) dengan Pengantar Tamu Losmen (PTL) dalam 

Perspektif Teori Pertukaran Sosial di Wisata Karaoke Pesona Bandungan, maka 

perlu di lakukan wawancara dengan Maneger Karaoke Pesona, Pemandu Karaoke 

(PK), Pengantar Tamu Losmen (PTL) dan Pelanggan di karaoke Pesona 

Bandungan. 

Selain wawancara teknik pengumpulan data dalam penelitian juga 

menggunakan jalur dokumentasi selain wawancara Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berupa catatan/tulisan, gambar/foto, 

dan lain-lain. Menurut Sugiyono (2010;82), dalam penelitian kualitatif, dokumen 

biasanya merupakan pelengkap dalam pengumpulan data, selain wawancara dan 

observasi (pengamatan). 

3.7 Teknik Pengolahan Dan Analisis Data
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Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan proses 

pengumpulan data. Ada tiga tahapan yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan verifikasi. Reduksi data adalah  tahapan merangkum, memilih hal – hal 

pokok, memfokuskan  pada hal – hal yang penting dicari pola dan temanya. 

Dengan demikian data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.  Setelah tahapan reduksi 

selesai maka tahapan selanjutnya adalah penyajian data dengan dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori atau data dapat 

disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. Tahap terakhir adalah verifikasi 

dimana tahapan ini adalah tahapan penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yangdikemukakan masih bersifat sementara  dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti – bukti yang valid yang kuat dan mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2012;245-253). Dalam penelitian 

ini, ketiga tahapan tersebut akan berlangsung secara stimulan.

 


