
37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif dapat 

diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki, dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta – fakta yang 

tampak dan sebagaimana adanya (Nawawi, 1994:73). Penelitian deskriptif bertujuan 

membuat deskripsi / penggambaran secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono,2006:69). Mengemukakan hubungan 

mengenai variabel yang bersangkutan, yang termasuk di dalamnya antara lain adalah 

hubungan korelasional, hubungan timbal balik, dan hubungan sebab akibat 

(Pawito,2008:36).  

Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang 

tengah berlangsung pada saat studi. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya 

(Kriyantono,2006:58). Penelitian ini lebih memfokuskan pada pendekatan etnografi, metode 

pendekatan etnografi menurut Suwardi Endaswara (2006) merupakan penelitian untuk 

mendeskripsikan kebudayaan sebagaimana adanya. Artinya, dalam penelitian ini peran 

peneliti hanya sebagai pencatat atau pengamat dari sebuah peristiwa yang berlangsung tanpa 

campur tangan peneliti untuk mengarahkan peristiwa tersebut. 

3.2  Pendekatan Penelitian 

Seperti yang dituliskan diatas, penelitian ini menggunakan metode penelitian 

pendekatan etnografi. Dalam istilah Yunani, ethnos adalah masyarakat/ ras/ sebuah 

kelompok kebudayaan, dan grafi berarti menguraikan. Jadi etnografi adalah sebuah ilmu 

yang menjelaskan cara hidup manusia (Mulyana,2001). Etnografi terlahir dari ilmu 

antropologi, pada dasarnya etnografi adalah kegiatan penelitian untuk memahami cara orang 

– orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena yang diamati dalam kehidupan 

sehari – hari. Masih menurut pemikiran yang dirangkum Dedy Mulyana ini, etnografi 

bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yakni semua aspek budaya yang 
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bersifat material, yaitu seperti artefakbudaya, dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, 

kepercayaan norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti.  

Denzim mengkategorikan jenis pengamat sebagai berikut; participant as observer, 

complete participant, observer as participant, serta complete observer (Mulyana,2001:176). 

Peneliti harus pandai memainkan peranan dalam berbagai situasi karena hubungan baik 

antara peneliti dan dengan informan merupakan kunci penting dalam keberhasilan 

penelitian. Dalam penelitian kualitatif ini peran peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

dalam mengumpulkan data dan menafsirkan data.  

Alasan menggunakan pendekatan etnografi adalah untuk memperoleh pemahaman 

mengenai bagaimana individu, maupun kelompok masyarakat yang mempunyai latar 

belakang yang berbeda – beda mempunyai cara yang sama dalam mengkomunikasikan 

identitas sosial melalui baju bekas impor. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Salatiga, dengan informan yang berdomisili di Jakarta, 

Yogyakarta, dan Salatiga. Untuk menggali informasi informan yang berdomisili di Jakarta, 

peneliti menggunakan email sebagai alat komunikasi, dan dokumentasi pribadi berupa blog 

dan foto. Untuk informan di Yogyakarta dan Salatiga, peneliti melakukan interaksi secara 

langsung. Penentuan lokasi ini diharapkan akan mempermudah peneliti dalam melakukan 

proses pengamatan dan pencarian data. 

3.4 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah tentang identitas sosial yang disampaikan individu, 

maupun kelompok yang memakai pakaian bekas impor sebagai media komunikasi.  

3.4.1 Unit Amatan  

Unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis 

(Ihalauw,2004:178). Pada penelitian ini yang menjadi unit amatan adalah pemakai 

baju bekas impor khususnya lagi pemakai baju bekas impor yang mempunyai motiv 

untuk menunjukkan identitas sosialnya.  
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Pemakai yang dipilih untuk diteliti mempunyai kriteria, antara lain 1) berusia 17 

– 30 tahun, karena pada usia 17 seorang individu beranjak dewasa, mulai dapat 

memilih dan memutuskan hal – hal yang ingin dianutnya, sedangkan usia 30 yang 

dipilih karena pada usia ini merupakan usia matang/ dewasa seseorang, ketika individu 

ini menggunakan baju bekas impor sebagai media untuk mengkomunikasikan identitas 

sosialnya, itu merupakan sebuah konsistensi yang masih berjalan. 2) Sudah memakai 

baju bekas impor minimal 2 tahun, 3) Secara konsisten menggunakan baju bekas 

impor. Berdasarkan hal tersebut peneliti melihat bagaimana pemakai baju bekas impor 

dengan latar belakang berbeda – beda, tetapi mempunyai cara yang sama dalam 

mengkomunikasikan identitas sosialnya melalui baju bekas impor. 

3.4.2 Unit Analisa  

Unit analisis merupakan unit yang didefinisikan sebagai aras agresi dari data 

yang dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menjawab persoalan – persoalan 

penelitian (Ihalauw,2004:174). Unit analisis adalah inti yang ada dalam permasalahan 

yang diteliti.  

Unit analisa pada penelitian ini adalah pemakaian baju bekas impor. Analisa 

lebih mendalam dilakukan terhadap pemakai baju bekas impor yang menggunakan 

baju bekas impor untuk mengkomunikasikan identitas sosialnya. Di dalamnya meliputi 

bagaimana  cara pemakaian baju bekas impor itu (misalnya dipadupadankan/ mix n 

match dengan baju yang sebelumnya sudah dimiliki, pemilihan model – model tertentu 

yang dianggap dapat merepresentasikan gaya  yang dianut. 

3.4.3 Informan Penelitian 

Penelitian Kualitatif tidak dimaksudkan untuk membahas generalisasi dari hasil 

penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi 

dan sampel. Subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan 

dengan sengaja, subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan 

berbagai informasi yang diperlukan (Suyanto, 2005:171-172) 

Untuk memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang 

sedang dibahas, maka diperlukan teknik informan. Informan adalah seseorang yang 

benar – benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu, yang darinya 
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dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan – 

pernyataan, keterangan, atau data – data yang dapat membantu persoalan atau 

permasalahan tersebut. 

Berapa jumlah informan dalam dalam penelitian kualitatif belum dapat diketahui 

sebelum peneliti melakukan pengumpulan data di lapangan, yang dimaksud disini 

adalah tercapainya kualitas data yang memadai sehingga sampai ke informan beberapa 

data sudah tidak berkualitas atau sudah mencapai titik jenuh karena tidak memperoleh 

informasi baru lagi (Hamidi, 2005:75). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan kunci (key informan) dan 

informan utama. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki 

berbagai informasi pokok yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok 

yang diperlukan dalam penelitian ini, sedangkan informan utama adalah mereka yang 

terlibat langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti (Suyanto, 2005:172) 

Dalam menentukan informan, peneliti mempunyai beberapa kriteria sebagai 

berikut: 

1. Merupakan pemakai baju bekas impor 

2. Minimal sudah menggunakan baju bekas impor selama 2 tahun 

3. Secara konsisten menggunakan baju bekas impor 

4. Secara terbuka mengakui menggunakan baju bekas impor 

5. Mempunyai peran dan reputasi yang baik di lingkungan sosialnya 

6. Sering menggunakan baju bekas impor di berbagai kesempatan 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

Prosedur pengambilan data penelitian menggunakan dua jenis data yang dapat 

digolongkan sebagai berikut: 

3.5.1 Jenis Data 

a) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek  penelitian. Disini objek 

penelitiannya adalah konsumen baju bekas yang menggunakan baju bekas sebagai 

media untuk megkomunikasikan identitas sosialnya, jadi data primer diperoleh 

dengan melakukan interview langsung dengan konsumen. 
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b) Data sekunder, yaitu data dari sumber lain yang mampu mendukung penelitian ini, 

untuk itu diperlukan studi kepustakaan, seperti buku, jurnal, dan internet terhadap 

teori dan informasi yang relevan dengan penelitian.  

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah melalui tahap observasi 

(pengamatan), data yang harus dikumpulkan berupa data primer yaitu diperoleh 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data berupa observasi langsung dan 

wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari sumber tidak langsung yang 

biasanya berupa data dokumentasi dan arsip – arsip resmi (Azwar, 2007:36). 

a) Observasi dan Partisipasi 

Dengan melakukan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti atau dapat 

dirumuskan sebagai proses pencatat pola subyek (orang, obyek/ benda) atau 

kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu – 

individu yang diteliti. Metode ini dilakukan tanpa perlu memberikan pertanyaan 

kepada responden. Penelitian melakukan pengamatan fenomena yang ada disekitar 

dan mencatat perilaku subyek penelitian. Pengamatan terhadap objek yang diteliti, 

berusaha mengumpulkan data dari fenomena yang telah muncul untuk memberi 

penafsiran, yang diperoleh melalui data primer dalam pengumpulan data (Iskandar, 

2008:214). 

Dalam penelitian ini, peneliti terjun ke lapangan secara langsung dalam 

mengamati pemakai baju bekas impor, dan juga toko – toko penjual baju bekas 

impor. Selain melakukan pengamatan atas subjek dan objek penelitian, peneliti juga 

akan ikut berpartisipasi didalamnya. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang 

yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan – pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 2010:180). Adapun 

maksud mengadakan wawancara, seperti ditegaskan Licoln dan Guba (1985) dalam 

Moleong (2001:135) antara lain untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, 
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kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian tentang situasi sosial 

(setting sosial). Model wawancara yang dapat digunakan oleh peneliti kualitatif 

dalam melakukan penelitian, antara lain: 

1. Wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan telah 

disusun sebelumnya. 

2. Wawancara tidak berstruktur, yaitu wawancara dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan 

yang telah dipersiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara 

spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan 

wawancara. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes, 

dan fleksibel, serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih banyak dan 

luas. Kreatifitas pewawancara sangat diperlukan, karena hasil wawancara 

dengan pedoman ini lebih banyak bergantung dari pewawancara (Arikunto, 

1983:110).     

Kedua teknik wawancara tersebut akan digunakan peneliti dalam mengumpulkan 

data, dimana pertanyaan inti disusun terlebih dahulu dan kemudian dikembangkan 

lagi secara spontan mengikuti proses wawancara. 

c) Dokumentasi 

Teknik ini merupakan penelaahan terhadap referensi – referensi yang 

berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Dokumen – dokumen yang 

dimaksud adalah dokumentasi pribadi, dokumen resmi, referensi – referensi, foto – 

foto, rekaman kaset, dan sebagainya. Data ini dapat bermanfaat bagi penelitian 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan jawaban dari fokus 

permasalahan penelitian (Iskandar, 2008:219). 

3.6 Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain, di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Triangulasi dapat dibedakan menjadi empat macam sebagai teknik pemeriksaan 
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yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Teknik pemeriksaan 

yang menggunakan sumber melalui beberapa cara antara lain; 1) membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara; 2) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum, dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 3) membandingkan apa yang 

dikatakan orang – orang tentang situasi penelitian dengan apa yang ia katakan sepanjang 

waktu; 4) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan. Orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan menengah atau tinggi, dan 

orang berada; 5) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan 

(Moleong, 2007:330-331). Triangulasi mempunyai dua macam metode, yang pertama 

strategi, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik 

pengumpulan data dan  pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama (Patton, 1987:329). Teknik triangulasi yang kedua penyidik, yaitu teknik 

dengan cara memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan 

kembali derajat kepercayaan data (Moleong, 2007:331). Triangulasi dengan teori adalah cara 

untuk memanfaatkan beberapa teori yang dipadukan dengan data yang diperoleh. Penelitian 

ini akan menggunakan triangulasi dengan menggunakan metode sumber, karena metode ini 

yang mempunyai 5 tahap yang memungkinkan penulis untuk melakukan pengecekan data 

penelitian. Melalui 5 tahap dalam metode sumber ini maka penulis akan mendapatkan 

keabsahan data penelitian tentang pemakaian baju bekas impor sebagai media untuk 

mengkomunikasikan identitas sosial. 

3.7 Teknik Analisa Data    

Analisis data adalah suatu proses pengaturan data dan mengorganisasikannya ke 

dalam suatu pola, kategori atau satuan uraian yang membedakannya dengan penafsiran, 

yaitu memberikan arti signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari 

hubungan antara dimensi-dimensi uraian. Dengan kata lain, analisis data merupakan suatu 

tahapan mengatur, mengurutkan, mengelompokan, memberi ide dan mengkategorikan dan 

menafsirkan data tersebut sebelum menarik kesimpulan. (Mulyana, 2004). 

Teknik analisa data kualitatif yang umum digunakan oleh peneliti, secara diagramatik, 

proses siklus pengumpulan data dan analisis data sampai pada tahap penyajian hasil 

penelitian, serta pengambilan kesimpulan seperti gambar di bawah ini (Iskandar 2008:222). 
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Gambar 3.1 Model Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data 

Menurut Faisal (2001) dan Moleong (2001) pengumpulan data, reduksi data, display 

data, dan verifikasi atau pengambilan kesimpulan bukan suatu yang berlangsung secara 

linear, tetapi bersifat simultan atau siklus yang interaktif. Dapat disimpulkan bahwa, untuk 

melakukan analisis data peneliti harus mengikuti langkah – langkah sebagai berikut : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat 

menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila peneliti 

mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang 

berhubungan dengan subyek yang diteliti. 

2) Display Data atau Penyajian Data 

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau daftar 

kategori setiap data yang didapat, penyajian data biasanya digunakan berbentuk teks 

naratif. Biasanya dalam penelitian, kita mendapat data yang banyak. Data yang kita dapat 

tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti 

dapat dianalisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehimgga 

data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti. 

3) Mengambil Kesimpulan 

DISPLAY DATA PENEDIAAN DATA 

 

REDUKSI DATA 

  DATA COLLECTION 



45 
 

Mengambil kesimpulan merupakan analisis lanjutan dari reduksi data dan display 

data sehingga data dapat disimpulkan, dan peneliti masih berpeluang untuk menerima 

masukan. Penarikan kesimpulan sementara, masih dapat diuji kembali dengan data 

dilapangan dengan cara merefleksikan kembali, peneliti dapat bertukar pikiran dengan 

teman sejawat, triangulasi, sehingga kebenaran ilmiah dapat tercapai.     

3.8 Pedoman Pertanyaan 

Pedoman pertanyaan dalam teknik wawancara, seperti yang dikemukakan Patton 

dalam Moleong (2002) memberikan enam macam bentuk pertanyaan, yaitu: 

1) Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman dan perilaku  

Pertanyaan ini diajukan oleh peneliti, untuk mendapatkan deskripsi tentang 

pengalaman responden yang berhubungan dengan data penelitian. 

2) Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat 

Pertanyaan ini diajukan untuk memahami proses kognitif atau apa yang dipikirkan 

tentang masalah yang diteliti. 

3) Pertanyaan berkaitan dengan perasaan 

Pertanyaan ini bertujuan untuk melihat respon emosional seorang reponden. 

4) Pertanyaan berkaitan dengan pengetahuan 

Pertanyaan ini ditujukan untuk memperoleh informasi tentang pengetahuan seorang 

responden pada fenomena atau kasus yang terjadi. 

5) Pertanyaan yang berkaitan dengan indra 

Pertanyaan yang mengungkapkan data penelitian tentang apa yang dilihat, didengar, 

dan dipegang. 

6) Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang 

Pertanyaan ini berfungsi untuk menemukan jati diri seorang responden. 

 

 


