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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, 

khususnya kota Purwokerto. 

B. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada kurun tiga bulan yaitu dari 

bulan Juli sampai dengan September 2016. Selama kurun waktu tiga 

bulan tersebut telah didapatkan jawaban yang cukup jenuh dari para 

informan yang telah ditentukan. 

C. Bentuk Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif, yaitu penelitian yang dijelaskan secara deskriptif 

menggunakan kata-kata. Data yang dianalisis disajikan dengan kata-

kata sebagai bentuk penjelasan dan tidak berupa angka-angka seperti 

pada penelitian kuantitatif. Menurut Moleong (2005: 6) penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. Metode penelitian ini digunakan karena peneliti ingin 

mengetahui proses terbentuknya BCC, faktor-faktor yang 

melatarbelakangi terbentuknya BCC, bentuk-bentuk kegiatan yang 
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dilakukan anggota komunitas BCC dan mendeskripsikan fungsi sosial 

keberadaan BCC. 

D. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dibutuhkan peneliti unuk mencari data 

beserta informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Data dan 

informasi yang diperoleh digunakan untuk mendeskripsikan bentuk-

bentuk kegiatan yang dilakukan anggota komunitas BCC dan fungsi 

sosial keberadaan BCC. Oleh karena itu, subjek penelitian ini adalah 

masyarakat Banyumas yang menjadi anggota BCC serta masyarakat 

Banyumas yang mengetahui adanya BCC. 

E. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari 

mana saja data-data yang dibutuhkan dalam penelitian didapatkan. 

Menurut  Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005: 157) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pada 

penelitian kualitatif, data dapat dikumpulkan dengan menggunakan 

sumber primer dan sumber sekunder (Satori dan Komariah, 2011: 

103). Sumber data yang digunakan dari penelitian ini meliputi: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber 

asli di lapangan secara langsung melalui wawancara yang 

dilakukan oleh peneliti dan informan. Sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah masyarakat Banyumas yang menjadi anggota 
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komunitas BCC serta masyarakat Banyumas yang mengetahui 

adanya BCC. Data primer pada penelitian ini diperoleh melalui 

teknik wawancara terhadap informan yang telah dipilih sesuai 

kriteria. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 

langsung atau dari tangan kedua yang digunakan untuk 

mendukung, melengkapi, dan menguatkan data primer. Sumber 

data sekunder pada penelitian ini meliputi studi kepustakaan, 

dokumen komunitas BCC, dokumentasi kegiatan BCC, media 

cetak, artikel, internet, dan penelitian relevan yang telah dilakukan 

sebelumnya. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

sesuai dengan jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian 

deskriptif kualitatif yang meliputi: 

1. Observasi 

Semua penelitian dunia sosial pada dasarnya menggunakan 

teknik observasi (Adler dan Adler dalam Ratna, 2010: 217). Faktor 

terpenting dalam teknik observasi adalah observer atau pengamat 

dan orang yang diamati yang kemudian juga berfungsi sebagai 

pemberi informasi atau informan. Observasi dilakukan penulis 

untuk mendapatkan data dari lapangan dalam rangka menjawab 

fokus permasalahan penelitian. Observasi dalam penelitian ini 
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dilakukan dengan cara ikut berkumpul dan melibatkan diri dalam 

kegiatan yang dilakukan komunitas BCC. Spradley (dalam Satori 

dan Komariah, 2011: 111-112). menyatakan dalam tiap situasi 

sosial terdapat tiga komponen yang dapat diamati yaitu place 

(tempat), actor (pelaku), dan activities (kegiatan). Pada penelitian 

ini penulis melakukan pengamatan meliputi tempat berkumpulnya 

BCC, karakteristik BCC, interaksi yang terjadi antar anggota, 

bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan, pandangan masyarakat 

yang mengetahui BCC tentang komunitas tersebut, dan cara BCC 

mempertahankan keutuhannya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu percakapan yang dilakukan untuk 

mengumpulkan data tentang berbagai hal dari seseorang atau 

sekumpulan orang secara lisan dan langsung (Hadi, 1990: 136). 

Esterberg (dalam Sugiyono, 2010: 233) memaparkan ada beberapa 

macam wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi struktur, dan 

tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan oleh 

peneliti sebagai pewawancara yang mengajukan berbagai 

pertanyaan dan anggota komunitas BCC serta masyarakat 

Kabupaten Banyumas yang mengetahui adanya BCC sebagai 

terwawancara yang akan memberikan jawaban atas berbagai 

pertanyaan peneliti. Wawancara ini menggunakan jenis wawancara 

semi struktur yaitu wawancara yang sudah dipersiapkan daftar 

pertanyaannya secara terstruktur, kemudian akan muncul 
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pertanyaan-pertanyaan lain untuk memperdalam data atau 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi  adalah teknik pengumpulan data berkaitan 

dengan sumber data (Ratna, 2010: 233). Dokumentasi yang 

dikumpulkan peneliti merupakan jenis data sekunder karena 

dilakukan hanya untuk mendukung dan memperkuat data yang 

diperlukan. Pada penelitian ini, dokumentasi yang dilakukan 

peneliti adalah dengan mengambil foto pada saat wawancara dan 

mengumpulkan dokumentasi melalui data sekunder seperti foto 

kegiatan komunitas BCC. 

G. Teknik Sampling 

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan 

purposive sampling, yaitu memilih sampel dengan pertimbangan atau 

tujuan tertentu. Sehingga dipilih informan yang dianggap paling 

mengetahui tentang apa yang akan diteliti dan dapat memberikan 

informasi sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian 

ini berjumlah 12 dengan rincian 8 informan dari anggota aktif BCC 

yang sudah bergabung dengan BCC minimal 3 tahun, serta 4 informan 

dari masyarakat Kabupaten Banyumas yang mengetahui tentang BCC. 

H. Validitas Data 

Setelah data terkumpul, perlu dilakukan adanya validitas data 

(uji keabsahan data). Untuk menguji keabsahan data yang telah 

terkumpul, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik 
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pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap  data tersebut (Moleong, 2005). Menurut Denzin (Moleong, 

2005: 330) terdapat empat macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, 

metode, penyidik atau peneliti, dan teori. Teknik triangulasi dalam 

penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. 

Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton dalam 

Moleong, 2005: 330). 

I. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat atau fasilitas yang 

digunakan peneliti untuk memudahkannya dalam bekerja 

mengumpulkan data. Sehingga data yang terkumpul lebih cermat, 

sistematis, lengkap, dan menjadi data yang mudah untuk diolah. Ratna 

(2010: 247) memaparkan instrumen yang paling umum adalah kertas 

dan alat-alat tulis untuk mencatat data. Instrumen yang lain 

diantaranya pedoman wawancara, pedoman observasi, sistem kartu 

data, check-list, dan sebagainya. Instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pedoman wawancara, pedoman observasi, dan 

alat perekam. Pedoman wawancara merupakan daftar pertanyaan yang 

digunakan sebagai panduan agar wawancara tidak menyimpang dari 

fokus atau topik penelitian. Ada dua pedoman wawancara yang 

disusun, yaitu untuk pengurus BCC dan anggota BCC. Pedoman 
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observasi adalah lembar pengamatan terkait tujuan, lokasi, setting 

wawancara serta perilaku informan dan informasi yang muncul ketika 

wawancara berlangsung. Sedangkan alat perekam adalah alat bantu 

yang digunakan untuk merekam wawancara antara peneliti dengan 

informan. Alat perekam ini berupa recorder atau handphone. 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses menyusun data yang 

terkumpul secara sistematis untuk mempermudah peneliti dalam 

membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri 

maupun orang lain. Bogdan dan Biklen mengemukakan bahwa: 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-

milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan yang penting dan apa yang dipelajari, dan 

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain 

(Moleong, 2005: 248). 

 

Mengenai hal ini, teknik analisis data yang akan digunakan 

peneliti adalah teknik analisis model interaktif Miles dan Huberman. 

Analisis data model interaktif yang tersebut dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

    

 

 

 

Bagan 2. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 

Reduksi Data 
Penarikan Kesimpulan 

Pengumpulan Data Penyajian Data 
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Proses analisis data ditempuh melalui 4 tahap kegiatan yang terjadi 

secara bersama-sama yaitu pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

a. Pengumpulan Data 

Tahap pertama dalam penelitian kualitatif adalah proses 

pengumpulan data. Pengumpulan data diperoleh dari berbagai 

sumber melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data 

yang terkumpul dituliskan dengan cara pencatatan data sebagai 

fieldnote (catatan lapangan) dalam bentuk tulisan, dan 

menggunakan alat bantu seperti kamera, recorder, atau 

handphone. Selain itu, data yang dicatat juga berisi tentang apa 

yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, serta dialami sendiri 

oleh peneliti tanpa adanya opini dari peneliti. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data adalah komponen utama dalam analisis yang 

merupakan proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. 

Pada tahap ini, data yang telah dikumpulkan selanjutnya diseleksi 

atau dipilah sehingga tersusun data yang telah disederhanakan 

dan terfokus pada topik penelitian. Peneliti melakukan reduksi 

data setelah mendapatkan data melalui wawancara dan 

dokumentasi. Data hasil wawancara diseleksi, dipilah-pilah, dan 

dikelompokkan sebelum dianalisis. Peneliti menyimpan data yang 

dibutuhkan dan menunjang topik penelitian, sedangkan untuk 

data yang tidak dibutuhkan dan kurang menunjang topik penlitian 
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akan disisihkan agar tidak menganggu proses penyajian data 

penelitian.  

c. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi dari 

hasil reduksi data melalui rangkain kalimat deskriptif yang 

tersusun rapi, sistemastis, dan mudah dipahami sehingga dapat 

ditarik kesimpulan. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Verifikasi adalah tinjauan ulang pada catatan di lapangan 

atau kesimpulan dapat ditinjau dari makna yang muncul dari data 

yang harus diujikan kebenarannya, kekokohannya yaitu 

merupakan validitasnya (Miles dan Huberman, 1992: 19). 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi peneliti lakukan setelah 

penyajian data selesai, kemudian peneliti menarik kesimpulan 

berdasarkan hasil penelitian lapangan yang telah dianalisis 

menggunakan teori. Kesimpulan yang ditarik kemudian 

diverifikasi dengan cara melihat fieldnote (catatan lapangan) yang 

dimaksudkan untuk menghindari kesalahan interpretasi data 

penelitian, sehingga kesimpulan yang ditarik dapat 

dipertanggungjawabkan kebenaran dan kekokohannya. 


