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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Poerwandari (1998) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi 

wawancara, catatan lapangan, gambar, foto rekaman video dan lain-lain. 

Dalam penelitian kualitatif perlu menekankan pada pentingnya kedekatan 

dengan orang-orang dan situasi penelitian, agar peneliti memperoleh 

pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi kehidupan nyata. (Patton 

dalam Poerwandari, 1998). Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif.  

 3.2   Unit amatan dan unit analisa 

Unit amatan adalah unitsatuan manusia, lembaga atau benda yang 

darinya informan diperoleh guna menggambarkan atau menjelaskan satuan 

analisis Sedangkan unit analisis adalah unit yang ada akan memberikan 

kesimpulan ( Ihalauw , 2003 : 174-178 ) 

Berdasarkan urain tersebut diatas maka unit amatan dalam 

penelitian ini adalah Komunitas Youth Krew Salatiga . Sedangkan unit 

analisanya adalah pola komunikasi para anggota dalam komunitas Youth 

Krew Salatiga dan strategi dalam mempertahankan kelompok tesebut . 

 

 3.3    Metode pengumpulan data 

3.3.1  Jenis Data 

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan 

kajian (analisis atau kesimpulan) data yang dikumpulkan peneliti dalam 

penelitian ini berupa data yang diperoleh secara langsung dari informan 

(dalam istilah penelitian kualitatif). Informan adalah orang-orang yang 

dianggap mampu memberikan keterangan dan informasi berkenan dengan 

materi penelitian ini (Nasution, 2007). Dalam penelitian ini informan yang 
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akan peneliti gunakan adalah para anggota komunitas Youth Krew Salatiga 

serta narasumber ahli (sosiolog, budayawan dan pengamat kajian budaya) 

sebagai bahan perbandingan data dari informan tersebut. 

Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan tekhnik 

Sampling Purposif, di mana peneliti cenderung memilih informan yang 

memenuhi kriteria-kriteria tertentu dan dianggap mengetahui kondisi pada 

penelitian dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat serta 

mengetahui masalahnya secara mendalam.  

3.3.2  Tekhnik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 

menggunakan tiga pendekatan yakni, (a) observasi, (b) wawancara, (c) 

dokumentasi. Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti dengan 

menggunakan alat bantu rekaman, kamera, pedoman wawancara dan 

sebagainya yang berhubungan dengan pengumpulan data yang diperlukan. 

Untuk lebih jelasnya tekhnik pengumpulan data tersebut dapat diuraikan 

sebagai berikut: 

 Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data dengan jalan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap kenyataan-

kenyataan yang akan diselidiki. Metode observasi sering diartikan sebagai 

metode pengamatan, yaitu kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek 

dengan menggunakan seluruh alat indera yaitu penglihatan, pendengaran, 

penciuman, pengecap dan peraba (Arikunto, 2002). 

Menurut Guba dan Lincoln (dalam Meoloeng, 2007) observasi berperan 

penting dilakukan dengan beberapa alasan, (1) tekhnik pengamatan ini 

didasarkan atas pengalaman langsung, (2) tekhnik pengamatan juga 

memungkinkan peneliti dapat melihat dan mengamati sendiri, kemudian 

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan 

sebenarnya, (3) pengamatan dapat digunakan untuk mengechek keabsahan 

data, (4) tekhnik pengamatan memungkinkan peneliti mampu memahami 

situasi-situasi yang rumit, (5) pada kasus-kasus tertentu di mana penggunaan 
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tekhnik komunikasi lainnya tidak dimungkinkan, maka pengamatan dapat 

menjadi alat yang sangat berguna, (6) sering terjadi keraguan pada penelitian, 

yang menyebabkan kekeliruan data atau bisa, untuk mengechek keabsahan 

data tersebut adalah dengan jalan memanfaatkan pengamatan.  

Di lihat dari hubungan antara observasi dan observan (yang diobservasi), 

dapat dibedakan menjadi observasi partisipasif dan observasi non-partisipasif.  

1) Observasi Partisipan  

Dalam observasi partisipan, observer berperan ganda yaitu 

sebagai pengamat sekaligus menjadi bagian yang diamati.  

2) Observasi Nonpartisipan  

Observer hanya memerankan diri sebagai pengamat. Perhatian 

peneliti terfokus pada bagaimana mengamati, merekam, 

memotret, mempelajari dan mencatat tingkah laku atau fenomena 

yang diteliti. 

Dengan merujuk dari pengertian di atas, peneliti akan menggunakan 

observasi non partisipan dalam proses pengumpulan data. Peneliti akan 

menjadi pengamat dan terlibat dalam proses objek penelitian.  

Peneliti akan melakukan pengamatan pada setiap kegiatan komunitas 

Youth Crew seperti misalnya pada saat komunitas tersebut mengadakan 

event Youth Crew Premier League di lapangan futsal garasi Sidomukti 

setiap hari senin malam, event bulanan dengan mengadakan pertunjukan 

musik indie di gedung Korpri Salatiga dan beberapa event lainnya. 

 

 Wawancara Mendalam (in-depth interview) 

Menurut Hadi (1993) wawancara adalah metode pengumpulan data 

dengan jalan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematik, dan 

berlandaskan kepada tujuan pendidikan.  

Sementara Arikunto (2002) menjelaskan bahwa interview yang sering juga 

disebut wawancara atau kusioner lisan adalah sebuah dialog yang 

dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi 

dari terwawancara (interviewer). Tekhnik wawancara secara mendalam 
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memerlukan pedoman, pedoman wawancara yang dilakukan peneliti 

adalah pedoman wawancara tidak terstruktur yang hanya memuat garis 

besar yang akan ditanyakan dengan demikian kreatifitas peneliti sangat 

diperlukan.  

 

 Dokumentasi 

Selain menggunakan tekhnik di atas, data dalam penelitian ini 

juga diperoleh dengan menggunakan tekhnik dokumentasi, yakni 

mempelajari atau menelaah dokumen-dokumen yang relevan dengan 

konteks penelitian. Metode dokumentasi yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang dalam penelitian ini berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto-foto kegiatan dan 

sebagainya. (Arikunto, 2002).  

Metode dokumentasi merupakan tekhnik pengumpulan data 

dengan jalan memanfaatkan dokumen yang ada (bahan tertulis, 

gambar-gambar penting atau film yang mendukung objektivitas 

penelitian). 

 

3.4 Tahapan-Tahapan Penelitian  

Tahap-tahap dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, yaitu 

tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap member check. Tahap orientasi, 

dalam tahap ini yang dilakukan peneliti adalah melakukan pra-survey ke 

lokasi yang akan diteliti, dalam penelitian ini, pra-survey dilakukan di 

Komunitas Youth Crew Salatiga.  

Kemudian peneliti juga melakukan studi dokumentasi serta kepustakaan 

untuk melihat dan mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian ini. 

Tahap eksplorasi, tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di lokasi 

penelitian, dengan melakukan wawancara dengan unsur-unsur yang terkait, 

dengan pedoman wawancara yang telah disediakan peneliti, dan melakukan 

observasi tidak langsung tentang kondisi lingkungan penelitian. Tahap 

member check, setelah data diperoleh di lapangan, baik melalui observasi, 
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wawancara ataupun studi dokumentasi. Tahapan member check ini 

merupakan upaya untuk mengetahui tingkat ketepatan intepretasi atas data 

yang diperoleh dengan cara mendiskusikan data-data kepada nara sumber  

yang bisa saja nara sumber diambil dari bagian dalam penelitian dalam hal 

ini misalnya para anggota komunitas Youthkrew maupun bisa dari luar 

obyek yaitu para ahli teori dalam penelitian ini penulis menggunakan dosen 

pembimbing penelitian dalam tahap member check. 

3.5 Analisis Data  

 Analisis merupakan tahap akhir terhadap apa yang dilakukan selama 

berada di lapangan yang disertai dengan membuat laporan penelitian 

tindakan kelas. Untuk menganalisa data yang telah diperoleh melalui 

observasi, interview dan dokumentasi maka peneliti menganalisis data. 

Analisis data dapat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:  

Menelaah semua data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, 

dokumentasi dan catata lapangan.  

a. Mereduksi data yang diperlukan dengan menyeleksi data tindakan 

aktivitas dosen dan aktivitas setiap mahasiswa.  

b. Menyajikan data atau memaparkan data. 

c. Menyimpulkan data yang telah tersedia.  

 

 

 

 

 


