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                                         BAB III 

                    METODOLOGI PENELITIAN 

          Metode penelitian merupakan cara kerja atau prosedur untuk memperoleh data yang 

dipergunakan guna menjawab tujuan penelitian (Soehartono, 1999: 9). Oleh karena itu, pada 

bab ini akan diuraikan tentang lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, unit amatan 

dan unit penelitian, proses pengambilan data, dan teknik analisis yang digunakan. 

3.1 Lokasi Penelitian  

            Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara  provinsi Maluku Utara yang merupakan 

salah satu tempat terjadinya konflik antar dua kubuh kelompok. Oleh karena itu, peneliti akan 

meneliti bagaimana strategi komunikasi yang dilakukan oleh Tokoh Rekonsiliasi untuk 

menjaga stabilitas kondisi masyarakat di Halmahera Utara Pasca Konflik. Adapun penelitian 

ini dimulai pada pertengahan bulan Maret sampai April 2013. 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

              Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian mendalam tentang 

ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dari satu individu, kelompok, 

masyarakat, organisasi tertentu dalam suatu konteks setting tertentu yang dikaji dari sudut 

pandang yang utuh, komprehensif dan menyeluruh (Ruslan Rosady, 2003 ;213).  

        Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konstruktif, yang bertujuan untuk 

mengangkat realitas atau fakta tentang startegi komunikasi Tokoh Rekonsiliasi dalam 

menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara Pasca Konflik. 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 
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realitas tersebut. Konsekuensi logis dari pendekatan konstruktivisme adalah penentuan jenis 

penelitian yang tepat. Karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif.  

         Schulte Nordholt (1973: 78-79) mengungkapkan bahwa jenis penelitian deskriptif 

dimaksudkan untuk menggambarkan fenomena sosial yang ada di masyarakat. Untuk itu, 

maka jenis penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam strategi 

komunikasi Tokoh Rekonsiliasi dalam menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara 

Pasca konflik tersebut.  

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

    Unit amatan adalah unit satuan manusia, lembaga atau benda yang darinya informasi 

diperoleh guna menggambarkan atau menjelaskan satuan analisis. Sedangan unit analisis 

adalah unit yang kepadanya kesimpulan akan diberikan (Ihalauw, 2003: 174-178). 

         Berdasarkan uraian itu, maka unit yang akan diobservasi dan diwawancarai dalam 

penelitian ini adalah Bupati, Tokoh Adat, Tokoh Agama, dan Masyarakat. Sedangkan unit 

analsisnya adalah Strategi Komunikasi Tokoh Rekonsiliasi dalam menjaga stabilitas 

keamanan di Halmahera Utara Pasca Konflik. 

        Untuk memperoleh informasi maka dibutuhkan sumber informasi. Dengan demikian, 

maka informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah (1) Bupati Halmahera Utara, 

(2) Tokoh Adat dan Agama  (3) Masyarakat. 

3.4 Proses Pengumpulan Data 

3.4.1. Jenis Data 

           Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti langsung dari 

informan yaitu berupa informasi mengenai proses komunikasi yang terjadi di dalam 
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Kelompok  pemerintah, agama dan adat. Data sekunder akan diperoleh dalam bentuk sudah 

jadi, yaitu diolah dan disajikan pihak lain. (Supramono, 2005). Data sekunder ini berupa 

buku-buku literatur dan arsip-arsip Daerah berupa kegiatan yang dilakukan. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

  Wawancara  

            Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara mendalam dan terbuka, bersifat informal dan tidak terstruktur artinya bersifat 

luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada 

saat wawancara, disesuaikan dengan kondisi saat wawancara. (Deddy Mulyana, 2001:180). 

Wawancara yang dilakukan meliputi proses komunikasi yang terjadi didalam kelompok 

pemerintah, agama, dan adat, masyarakat. 

 Dokumentasi.  

Dokumentasi yang dimaksud yaitu mencari, mengumpulkan dan mempelajari data-data 

sekunder yang terdapat didalam dokumen ataupun arsip-arsip berupa notulen rapat dan data 

kegiatan yang dilakukan daerah. 

3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif yang diperoleh dari hasil 

wawancara mendalam dan observasi. Tahap analisis data meliputi: 

3.5.1 Reduksi Data 

          Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. Reduksi data berlangsung secara terus-menerus selama proyek 
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yang berorientasi kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya 

dapat ditarik dan diverifikasi (Miles & Huberman, 1992:16). 

3.5.2 Penyajian Data 

            Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles & Huberman, 

1992:17). Setelah data yang tersusun di cross-check dengan dokumen yang ada dan dengan 

sumber-sumber informasi lain, kemudian data disajikan. Data disajikan sesuai dengan tujuan 

penelitian yaitu untuk menggambarkan strategi komunikasi Tokoh Rekonsiliasi. 

3.6 Keabsahan Data  

         Keabsahan data dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan analisis triangulasi 

yaitu dengan menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data 

empiris (sumber data lainnya). Jawaban subjek di cross-chek dengan data-data hasil analisa 

dokumen yang ada. Menurut Dwijowinoto ada beberapa macam triangulasi, yaitu : 

triangulasi sumber, triangulasi waktu, triangulasi teori, triangulasi periset, triangulasi metode 

(Kriyantono, Rahmat, 2006 : 71). 

       Peneliti akan menggunakan triangulasi sumber. Dimana triangulasi sumber yaitu 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

dari sumber yang berbeda. 

        Pengukuran keakuratan data dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan chek 

cross data-data yang di dapat dari berbagai narasumber, sehingga data tersebut dapat ditarik 

kesimpulan atau verifikasi. 
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3.7   Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

      Penarikan kesimpulan/verifikasi adalah suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan 

lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan makan tenaga dengan peninjauan 

kembali serta tukar pikiran untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif”, atau upaya 

yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. 

Langkah terakhir yang diambil yaitu penarikan kesimpulan tentang bagaimana strategi 

komunikasi Tokoh Rekonsiliasi dalam Menjaga Stabilitas Keamanan di Halmahera Utara 

Pasca Konflik. Kesimpulan ini menjadi jawaban dari tujuan penelitian yang diangkat dalam 

penelitian ini.  

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 


