
 

BAB III 

METEDOLOGI PENELITIAN  

3.1. Pendekatan Penelitian  

 Menurut Denzin dan Lincoln 1987 yang dimuat dalam buku Metodologi Penelitian 

kualitatif karangan Lexy Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan 

latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan 

dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat 

diartikan bahwa penelitian kualitatif masih tetap mempersoalkan latar alamiah dengan maksud 

agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena fakta fakta yang tersaji. Menurut 

Bogdan dan Taylor (1975:5) yang dikutip dari buku yang sama, juga mengatakan bahwa 

metodologi kualitaitf sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara utuh  atau holistic, yang mana artinya 

adalah tidak boleh memendangnya sebagai sebuah variabel hipotesis, melainkan perlu 

memandang secara utuh.  

 Pada penelitian yang berjudul Peran NGO  Terkait Konservasi Daerah Aliran Sungai 

(Studi  Kasus Komunitas Save Kali Cikarang Dalam  Konservasi Kawasan Sungai Cikarang, 

Tahun 2019-2021) ini penulis memilih pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitan 

analisa studi kasus. Menurut Robbert Yin analisa studi kasus merupakan proses pencarian 

pengetahuan yang empiris guna menyelidiki dan meneliti berbagai fenomena dalam konteks 

kehidupan nyata, yang bertujuan untuk  menguji dengan pengamatan suatu subjek maupun 

peristiwa tertentu dengan cara yang lebih intensif dan terperinci, yang mana wawancara 

langsung dengan pihak yang terlibat dalam studi kasus dalam hal ini baik itu Komunitas Save 

Kali Cikarang, maupun pemerintah Kota Cikarang  dirasa sebagai data utama guna membantu 

penulis untuk menganalisa kajian ini. Dan yang terakhir, studi pustaka juga diperlukan sebagai 

pendukung dari data hasil wawancara tersebut.  

 Kemudian secara lebih lanjut penelitian studi kasus ialah suatu serangkaian kegiatan 

ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk 

memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut, dan peristiwa tersebut bersifat 

Real Life Events (Raharjo). Pemerolehan data yang didapatkan dari hasil penelitian metode 



 

studi kasus dilakukan dalam konteks kehidupan nyata dalam latar belakang alamiah, holistic, 

dan mendalam. Yang dimaksud dengan holistic ialah, peneliti harus bisa memperoleh informasi 

yang akan menjadi data secara kemprehensif sehingga tidak meninggalkan informasi yang 

tersisa, dan kemudian dari data tersebut diperolehlah fakta ataupun realitas. Guna mendapatkan 

informasi yang mendalam penulis tak hanya menggali informasi dari partisipan dan informan 

utama melalui wawancara mendalam, tetapi juga orang orang di sekitar subjek penelitian, 

peristiwa peristiwa harian mengenai kegiatan subjek begitu juga dengan rekam jejaknya.  

 Poin lainnya dari penelitian studi kasus ialah, objek yang diteliti hanya mencitrakan 

dirinya sendiri secara mendalam, detail, dan lengkap yang berguna untuk mendapatkan 

gambaran yang utuh dari objek dalam artian bahwa data yang dikumpulkan dipelajari secara 

keseluruhan atau bisa disebut dengan utuh yang terintegrasi. Karena sifat penelitian studi kasus 

yang bersifat utuh, itu sebabnya penelitian studi kasus bersifat eksploratif. Kemudian karna 

sifat objek kajian yang sangat khusus dan unik menjadi bahan pertimbangan utama penulis 

untuk mengelaborasinya dengan cara mengeksplorasi secara detail dan mendalam.  

3.2. Teknik dan Pengumpulan Data  

 Selanjutnya data data yang sudah didapatkan oleh penulis kemudian akan diakumulasi 

lebih lanjut guna membagi antara data-data yang relevan dan tidak relevan dengan konsep, 

teori, serta permasalahan penelitian. Dengan dikumpulkannya data-data yang sudah 

terakumulasi dan relevan, nantinya diharapkan akan membuat analisa penelitian ini menjadi 

lebih spesifik dan tertuju.  

3.3. Jenis dan Sumber Data  

 Dalam penelitian ini, data-data yang memiliki sangkut paut dengan studi kasus yang 

penulis bahas, diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak-pihak yang terkait sebagai data 

primer, maupun melalui metode studi kepustakaan sebagai data sekunder.  

 3.3.1. Wawancara  

  Data primer adalah data awal yang diusahakan untuk dapat dicapai oleh penulis 

guna melengkapi data-data tambahan atau sekunder yang kemudian akan digunakan 

pada tahap pengumpulan data yang selanjutnya. Untuk dapat memperoleh data primer, 

penulis akan terjun langsung ke lapangan bertemu dengan permasalahan dan pihak 

pihak terkait, agar penulis dapat secara langsung berdekatan dengan objek yang akan 



 

diteliti. Implementasi dari pemerolehan data primer, akan penulis peroleh melalui 

wawancara. Pengertian wawancara menurut Denzin (2009), merupakan teknik 

pengumpulan data primer kualitatif, melalui kegiatan tanya-jawab di antara peneliti dan 

responden. Lebih lanjut lagi, Denzin menjelaskan bagaimana teknik wawancara 

menjadi begitu penting, terutama dalam memperoleh data-data yang spesifik. Adapun 

Denzin menggolongkan wawancara ke dalam tiga bentuk, yaitu terstruktur (penulis 

terlebih dahulu telah menyusun daftar pertanyaan yang terkait topik permasalahan 

penelitian sebelum menemui responden); nonterstruktur (penentuan tanya-jawab oleh 

penulis hanya terbatas pada bagian pembahasan, dan tidak pada daftar pertanyaan, 

sehingga dapat membuat proses kegiatan tanya-jawab menjadi tidak kaku); serta 

terbuka (penulis melalui proses tanya-jawab dengan responden akan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang dapat disesuaikan, sehingga memudahkan responden 

untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian dengan bebas).  

  Wawancara langsung dengan pihak yang terlibat dalam studi kasus dalam hal 

ini baik itu Komunitas Save Kali Cikarang, maupun pemerintah Kota Cikarang  akan 

dijadikan sebagai sumber data utama guna membantu penulis untuk menganalisa kajian 

ini.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pedoman Wawancara Penelitian  

 Peran NGO Konservasi Kawasan DAS (Studi  Kasus Komunitas Save Kali 

Cikarang Dalam  Konservasi Kawasan Sungai Cikarang, Tahun 2019-2021) 

1. Dimana lokasi Kawasan Sungai Cikarang?  

2. Berapa panjang bentangan hulu dan hilir DAS (Daerah Aliran Sungai) Sungai 

Cikarang?  

3. Apa saja deskripsi wilayah yang termasuk kedalam kawasan Sungai Cikarang?  

4. Bagaimana kondisi ekosistem lingkungan sungai kali cikarang beserta kawasanya?   

5. Apakah ada penurunan degradasi kualitas ekosistem lingkungan di kawasan Sungai 

Cikarang? 

6. Bagaimana bentuk dari penurunan degradasi kualitas ekosistem lingkungan 

tersebut secara kronologis dari tahun ke tahun?  

7. Apa yang menyebabkan terjadinya penurunan degradasi kualitas ekosistem 

lingkungan tersebut?  

8. Apa yang melatarbelakangi terbentuknya Komunitas Save Kali Cikarang?  

9. Apa visi serta misi dari Komunitas Save Kali Cikarang?  

10. Bagaimana peran yang telah dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang dalam 

upayanya untuk melestarikan serta konservasi kawsan Sungai Cikarang?  

11. Bagaimana bentuk kolaborasi Komunitas Save Kali Cikarang dengan pemerintah 

setempat baik itu dengan dinas terkait atau pemerintah daerah?  

12. Apa capaian yang sudah terealisasi dalam upaya untuk pelestarian serta konservasi 

kawsan Sungai Cikarang? 

3.3.2. Studi Kepustakaan  

  Dalam penelitian ini, penulis juga akan menggunakan data sekunder sebagai 

tambahan untuk data primer. Data sekunder merupakan data atau informasi terkait yang 

didapatkan dari proses analisa pada buku-buku, surat kabar, dokumen, arsip-arsip, dan 

sumber-sumber yang relevan dengan pembahasan penelitian, yakni, Peran 

NGO Terkait Konservasi Daerah Aliran Sungai (Studi  Kasus Komunitas Save Kali 

Cikarang Dalam  Konservasi Kawasan Sungai Cikarang, Tahun 2019-2021)  

 

 



 

3.4. Unit Amatan dan Unit Analisis  

 Unit amatan dan unit analisis adalah dua hal krusial dalam sebuah penelitian karena dua 

hal tersebut menentukan arah penelitian. Singkatnya, unit amatan merupakan objek yang 

menjadi sumber data dari penelitan yang dilakukan, dimana data data dersebut dikumpulkan 

sebelum dianalisis. Dalam penelitian ini, yang menjadi unit amatannya adalah peran Peran 

yang dilakukan oleh Komunitas Save Kali Cikarang sebagai sebuah NGO yang tumbuh dan 

berkembang di tengah tengah masyarakat Cikarang. Sedangkan untuk unit analisis adalah 

objek yang menjadi pusat analisis dalam sebuah penelitian yang nantinya ini akan menentukan 

tercapainya tujuan penelitan. Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah 

tercapainya misi serta tujuan dari Komunitas Save Kali Cikarang yakni Konservasi kawasan 

DAS Sungai Cikarang.  

3.5. Teknik Analisis Data  

 Proses penting selanjutnya dalam penelitian kualitatif adalah kemampuan penulis untuk 

mereduksi data, menyajikan data dan membuat kesimpulan. Pelaksanaan analisis data menurut 

Denzin (2009), dilaksanakan sebelum mengakumulasi data sementara, pada saat analisis awal, 

serta sesudah tahap pengumpulan data akhir.  
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