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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Pnelitian 

1. Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Melikan, Kecamatan Wedi, 

kabupaten Klaten. Peneliti mengunjungi beberapa tempat di desa tersebut agar 

data yang diperoleh peneliti juga semakin banyak dan bertambah valid. Lokasi 

yang akan dikunjungi ketika berada di desa tersebut adalah rumah-rumah 

warga pengrajin gerabah, kantor desa setempat, toko-toko yang di tempati 

untuk menjual kerajinan gerabah, dapur pembuatan gerabah, laboratorium 

pembuatan gerabah (yang dijadikan tempat wisata), dan juga tempat lain di 

sekitar desa yang dimungkinkan untuk bisa menambah data dari penelitian ini. 

2. Waktu Penelitian 

       Melakukan sebuah penelitian atau pengamatan terhadap suatu fenomena, 

tentu saja membutuhkan sebuah proses yang memerlukan waktu yang cukup 

lama. Demikian juga dengan penelitian tentang “Bentuk solidaritas pada 

Kelompok Sosial Pengrajin Gerabah di Desa Wisata Melikan Kecamatan 

Wedi Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilaksanakan dalam waktu 3 bulan, 

terhitung setelah proposal ini diseminarkan yaitu Bulan Januari hingga Maret 

2013. 
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B. Bentuk Penelitian 

   Bentuk penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif 

deskriptif. Penggunaan metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan 

dalam penelitian ini karena telah disesuaikan dengan permasalahan yang 

diajukan dalam penelitian ini, yaitu mengenai bentuk solidaritas pada 

kelompok sosial pengrajin gerabah di desa wisata Melikan, Kecamatan Wedi, 

Kabupaten Klaten. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Lexy J Moleong 

(2005: 4),  metode  penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dalam penelitian kualitatif 

deskriptif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan tidak 

disajikan berupa angka-angka. Hasil laporan pada penelitian kualitatif 

deskriptif akan berupa kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran 

penyajian laporan tersebut. Data yang diperoleh bisa berasal dari wawancara, 

catatan lapangan, foto/gambar, dokumen pribadi, catatan pribadi, dan 

dokumen resmi lainnya (Lexy J Moleong. 2005: 11). 

   Kegiatan dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari informan-

informan yang mengetahui dengan jelas tentang kelompok sosial pengrajin 

gerabah yang ada di desa wisata Melikan. Serta pihak-pihak terkait yang bisa 

memberikan penjelasan yang valid untuk kemudian dijabarkan oleh peneliti 

dalam bentuk kata-kata dan juga gambar, agar penelitian ini dengan mudah 

dimengerti oleh para pembaca. 
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C. Sumber Data 

    Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana kita memperoleh 

data tersebut, misalnya apabila peneliti menggunakan kuisioner atau 

wawancara dalam pengumpulan data, maka sumber data tersebut disebut 

responden (Suharsimi Arikunto. 1993: 102). Menurut Lofland dan Lofland 

(1984:47) dalam Lexy Moleong (2005:157) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data yang utama. 

Pencatatan sumber data melalui wawancara dan pengamatan berperan serta 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Data Primer, yaitu yang dalam penelitian ini diperoleh dari hasil 

wawancara secara mendalam terhadap para pengrajin gerabah di desa 

Melikan, perangkat Desa Melikan, dan juga pengurus perkumpulan di 

Desa Melikan. 

b. Data Sekunder, dalam penelitian ini mengambil dokumen data-data dari 

kantor kelurahan Desa Melikan, dari internet, dari studi kapustakaan, 

maupun dari media cetak dan media elektronik yang lainnya. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

   Teknik pengumpulan data merupakan persoalan yang paling penting 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 
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suatu data (Sugiyono. 2010: 224). Teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik observasi 

(pengamatan), interview (wawancara), dokumentasi dan catatan lapangan. 

Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan 

data dengan masalah dan lingkungan penelitian, dan dapat mengumpulkan 

data yang berbeda secara serentak. Beberapa teknik pengumpulan data 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Observasi (Pengamatan) 

       Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologi (Sugiyono. 2005: 166). 

Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan 

ingatan. Konteks penelitian kualitatif observasi tidak untuk menguji 

kebenaran tetapi untuk mengetahui kebenaran yang berhubungan dengan 

aspek atau kategori sebagai studi yang dikembangkan peneliti. Observasi yang 

dilakukan peneliti dengan cara pengamatan langsung dan mendalam terhadap 

obyek yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti langsung melihat bagaimana 

para pengrajin gerabah melakukan aktivitas sosial pada keseharianya dan 

kemudian menuliskanya pada catatan kecil. Observasi yang dilakukan peneliti 

adalah observer not as participant, atau dapat dikatakan bahwa selama 

melakukan penelitian, peneliti hanya sekedar mengamati saja, tanpa ikut 

terjun langsung dalam aktivitas yang dikerjakan oleh masyarakat yang diteliti. 
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2. Interview (Wawancara) 

   Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan  jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J 

Moleong. 2005: 186). Teknik ini akan dilakukan secara akrab dengan 

pertanyaan-pertanyaan yang terbuka. Keakraban yang diciptakan saat 

berjalanya wawacara diharapkan dapat menggali dan mengungkapkan 

kejujuran narasumber dan memberikan informasi yang benar dan bisa 

dipertanggungjawabkan, penelitian ini menggunakan teknik wawancara 

semiterstruktur, hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menemukan 

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang di wawancarai diajak untuk 

mengemukakan berbagai ide dan pendapat-pendapatnya (Sugiyono. 2010: 73). 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan bukti nyata yang berupa foto-foto yang ada 

dilokasi penelitian, selain itu memberikan secara langsung gambaran tentang 

kajian objek dari yang kita teliti.  

4. Catatan Lapangan 

Catatan lapangan ini berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, 

berisi kata-kata inti, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan. Catatan 

ini kemudian diubah dalam sebuah catatan yang lengkap yang di sebut dengan 

catatan lapangan, yang mana dilakukan selama proses pelaksanaan penelitian 

yang hasilnya bisa mendukung yang saat disajikan dengan cara referensi. 
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E. Teknik Sampling 

Teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan non 

kualitatif yang sangat erat dengan faktor-faktor kontekstual, jadi maksud 

sampling dalam hal ini ialah menjaring sebanyak mungkin informasi dari 

berbagai macam sumber. Purposive sampling merupakan teknik sampling 

yang digunakan peneliti jika memiliki pertimbangan-pertimbangan tertentu 

dalam pengambilan sampel, misalnya orang tersebut dianggap mengetahui apa 

yang kita harapkan dalam penelitian. Jika terjadi pengulangan informasi, 

maka penarikan sampel harus segera diakhiri (Hadari Nawawi. 2007:167). 

Penelitian ini, peneliti mengambil sampel mengunakan dengan cara 

purposive sampling. Artinya pengambilan sampel disesuaikan dengan tujuan 

penelitian, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan 

kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan peneliti. Teknik 

ini akan digunakan untuk mencari data tentang bentuk solidaritas sosial yang 

ada di Desa Melikan yang berasal dari warga Desa Melikan yang berprofesi 

sebagai pengrajin gerabah, dan memenuhi kriteria tertentu untuk dijadikan 

sampel. 

Selain menggunakan teknik purposive sampling, penelitian ini juga akan 

menggunakan teknik sampling yang bernama snowball sampling. Menurut 

Sugiyono (2010:218) teknik snowball sampling merupakan teknik 

pengambilan sampel yang mana sampel tersebut merupakan tunjukan dari 

informan pertama. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mencari data 
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yang berasal dari informan yang menjadi pengurus atau pemimpin 

perkumpulan-perkumpulan yang ada di Desa Melikan. 

F. Instrumen Penelitian  

 Instrumen penelitian merupakan alat pada saat peneliti menggunakan 

metode (Suharsimi Arikunto. 1993: 168). Penelitian ini menggunakan metode 

observasi, wawancara, dan juga  dokumentasi, oleh karena itu instrument yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: Pedoman observasi, pedoman 

wawancara, alat tulis, alat perekam, kamera, dan beberapa data-data atau 

dokumen-dokumen yang ada di kantor Desa Melikan. 

G. Validitas Data 

   Untuk mendapatkan hasil data-data dari penelitian yang dapat 

dipertanggungjawabkan, maka data harus dianalisis keabsahannya. Kegiatan 

dalam melakukan penelitian, setelah data terkumpul maka dilakukan uji coba 

untuk keabsahan data yang diperoleh. Pengujian data ini menggunakan teknik 

triangulasi data. Triangulasi data adalah teknik pemerikasaan keabsahan data 

yang menempatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data (Sugiyono. 2005: 83). 

Triangulasi sumber yakni membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu atau alat yang 

berbeda. Hal itu dapat dicapai dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
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2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dari depan umum dan apa 

yang dikatakan orang secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang yang lainnya. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen-dokumen yang 

berkaitan. 

H. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

analisis data kualitatif deskriptif, dimana peneliti menggambarkan keadaan 

atau fenomena sosial yang diteliti, sehingga peneliti dapat menganalisisnya 

dengan menggunakan kata-kata untuk diperoleh kesimpulan. Teknik analisis 

data digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, seperti yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman, yaitu teknik analisis data model 

interaktif Miles dan Huberman (Miles dan Huberman. 1992:15) sebagai 

berikut: 

1. Pengumpulan data 

  Kegiatan pengumpulan data, data diperoleh dari hasil obesevasi, 

wawancara, dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. Dokumen dapat 

berupa dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar dan foto-foto. 
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2. Reduksi Data 

  Reduksi adalah proses melakukan pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data kasar dari catatan 

tertulis dilapangan. Cara mereduksi data adalah dengan melakukan seleksi, 

membuat ringkasan atau uraian singkat menggolong-golongkan ke dalam 

pola-pola dengan membuat transkip penelitian, mempertegas, memperpadu, 

membuat fokus, membuang bagian yang tidak penting dan mengatur data agar 

dapat ditarik kesimpulan. 

3. Penyajian Data 

  Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun sehingga 

memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data cenderung mengarah pada penyederhanaan data sehingga 

mudah dipahami. Peneliti kemudian mengolah kembali agar penyajianya lebih 

praktis dan mudah diterima oleh pembaca. 

4. Penarikan kesimpulan 

  Penarikan kesimpulan adalah tahap penginterpretasikan peneliti, yakni 

penggambaran makna dari data yang ditampilkan, disini peneliti berusaha 

untuk mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta 

menganalisa dan kemudian menarik kesimpulan. Saat proses penyampaian 

dibutuhkan pertimbangan yang kuat, hal ini dilakukan agar peneliti dalam 

menyampaikan atau menafsirkan data tidak salah. Analisis data dengan model 

interaktif digambarkan oleh Milles dan Huberman sebagai berikut: 
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Bagan 2: Model Analisis Data Interaktif Milles dan Huberman 
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