
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian dan Jenis Penelitian 

 

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. 

Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. 

Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting dan masuk akal. Paradigma 

juga bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan 

tanpa perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang 

(Mulyana, 2003). 

 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah paradigma 

kontruktivisme dengan metode penelitian kualitatif. Paradigma konstruktivis, yaitu 

paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan 

pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu 

pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis 

terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung dan terperinci 

terhadap perilaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara atau 

mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003). Pendekatan ini merupakan 

pendekatan yang menggambarkan strategi pemanfaatan ruang publik dalam 

mempertahankan kontinuitas aksi massa. 

 

Menurut Sugiyono (2005), metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek ilmiah, dimana 

peneliti sebagai instrumen kunci. Di dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendeskripsikan strategi pemanfaatan ruang publik dalam mempertahankan 

kontinuitas aksi massa. 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deksriptif 

eksplanatori. Jenis penelitian dekskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status 



 

 

kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999). Jenis penelitian eksplanatori 

(eksplanatory research) tidak cukup hanya dengan menggambarkan apa adanya 

data, tapi juga melaksanakannnya, dan melihat kolerasinya dengan variabel-

variabel lain. Penelitian ini mendeskripsikan strategi pemanfaatan ruang publik 

dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa pada gerakan sosial Aksi Kamisan 

Jakarta. 

 

3.2 Unit Analisis dan Unit Amatan 

 

Unit analisis adalah hakekat dari populasi tentang hasil penelitian yang 

berlaku. Unit analisis dalam penelitian ini menggambarkan strategi pemanfaatan 

ruang publik dalam mempertahankan kontinuitas aksi massa pada Aksi Kamisan 

Jakarta dianalisis dengan sistem-sistem tindakan yang ada di dalamnya. Unit 

amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 2003: 174). 

Dengan demikian yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah pengurus 

Aksi Kamisan Jakarta yang mempunyai informasi dan data lengkap terkait Aksi 

Kamisan Jakarta.  

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 

1. Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis data yang peneliti butuhkan dalam penelitian ini, yaitu data  

primer dan data sekunder.   

1. Data primer  

 Data primer adalah kata-kata dan tindakan informan yang diamati atau 

diwawancarai yang diperoleh melalui catatan tertulis atau melalui rekaman 

suara/video, pengambilan foto atau film. Alat yang digunakan untuk 

mendapatkan data primer adalah :  



 

 

a) Wawancara mendalam (indepth interview), adalah suatu cara 

pengumpulan data atau informasi dengan cara bertatap muka langsung 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. 

Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi (berulang-ulang) 

secara intensif (Kriyantono, 2008). 

b) Observasi, diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung tanpa 

mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang 

dilakukan objek tersebut. Kegiatan observasi meliputi pengamatan dan 

pencatatan secara sistematik suatu kejadian-kejadian, perilaku, obyek-

obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung 

penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan 

secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak 

mungkin. Tahap selanjutnya, peneliti harus melakukan observasi yang 

terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang 

diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan 

hubungan yang terus menerus terjadi (Kriyantono, 2008). 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan bahan tambahan yang berasal dari sumber 

tertulis. Dapat dibagi atas sumber buku, jurnal, majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. 

 

2. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

observasi, wawancara dan dokumentasi. Data pada penelitian ini diambil melalui 

wawancara mendalam.  Wawancara mendalam  (in depth  interview)  adalah  proses  

memperoleh  keterangan  untuk tujuan penelitian dengan cara  tanya jawab dengan 

informan tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara (Bungin, 2007). Selain 

teknik wawancara, peneliti juga menggunakan teknik observasi atau pengamatan 

untuk mendapatkan informasi yang nyata di lokasi penelitian.  Proses pengamatan 

meliputi  melihat, merekam dan mencatat kejadian.  



 

 

 

Yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah ketua, pengurus, dan 

orang-orang yang terlibat dan mengikuti Aksi Kamisan Jakarta secara langsung. 

Selain wawancara mendalam, peneliti juga akan melakukan observasi guna 

mendapatkan informasi secara langsung di lapangan. Proses observasi ini meliputi 

melihat, mengamati dan melakukan dokumentasi terhadap kejadian yang ada di 

lapangan. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data pada penelitian ini  dilakukan  dengan  melakukan beberapa 

tahapan berikut ini:  

1. Data Reduction (Reduksi Data), adalah  proses  analisis  untuk  

memusatkan perhatian,  menyederhanakan,  mengabstraksikan  serta 

mentransformasikan  data  yang  muncul  dari  catatan-catatan lapangan  

(Patilima,  2005).  Mereduksi data berarti  membuat rangkuman,  memilih  

hal-hal  pokok,  memfokuskan  pada  hal-hal  penting,  mencari  tema  dan  

pola,  serta  membuang  yang tidak perlu. Data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah  peneliti  

melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencari data tambahan 

jika diperlukan.  

2. Data Display (Penyajian Data), setelah data direduksi langkah analisis 

selanjutnya  adalah penyajian  data.  Penyajian data diarahkan agar data 

hasil reduksi terorganisasi,  tersusun  dalam  pola  hubungan, sehingga  

mudah  dipahami.  Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (flow chart) dan lain 

sebagainya.  Penyajian dalam bentuk-bentuk  tersebut  akan  memudahkan  

peneliti memahami  apa  yang  terjadi  dan  merencanakan  kerja penelitian 

selanjutnya (Sugiyono, 2011).  

3. Conclusion Drawing (Verifikasi), langkah berikutnya  dalam  proses  

analisis  data  kualitatif adalah  menarik  kesimpulan  berdasarkan  temuan  



 

 

dan melakukan  verifikasi  data.  Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti  

kuat  yang  mendukung  tahap pengumpulan data berikutnya.  Proses untuk 

mendapatkan bukti-bukti itulah yang disebut sebagai verifikasi data. 

Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh 

bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan 

saat peneliti  kembali  ke  lapangan,  maka kesimpulan  yang  diperoleh  

merupakan  kesimpulan  yang kredibel (Sugiyono, 2011). 

 


