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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Teknik Penelitian 

Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan komponen yang paling 

penting dalam penelitian. Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah 

yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah ( Ulber Silalahi: 

2009: 13).  Metode penelitian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu 

setiap prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir (Sulistyo-

Basuki: 2006: 92). 

 

3.2. Jenis Metode 

Penelitian ini menggunakan model penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 

bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut 

pandangan manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan 

ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti; kesemuanya 

tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo-Basuki, 2006:78).  

Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan 

pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di 



28 

 

lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti 

(Putu Laksman Pendit, 2003: 195). 

Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran holistic 

lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan 

secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Ulber Silalahi, 

2009: 77). 

Dari pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang digunakan apabila faktor penelitian tidak dapat 

dikuantifikasikan atau tidak dapat dihitung sehingga variabel tidak dapat 

diungkapkan dengan angka seperti persepsi, pendapat, anggapan dan 

sebagainya. Menurut teori penelitian kualitatif, agar penelitiannya dapat 

benar-benar berkualitas maka data yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu 

data primer dan data sekunder. 

Langkah-langkah penelitian kualitatif yang peneliti gunakan adalah sebagai 

berikut (Sulistyo-Basuki, 2006: 81) : 

1. Langkah pertama/ persiapan: mempertimbangkan fokus dan memilih topik, 

menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan, 

menyatakan masalah dan merumuskan pendahuluan pernyataan. 
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2. Langkah kedua/ penjelajahan yang luas: mencari lokasi/ subjek potensial, 

memilih lokasi/ subjek yang dianggap cocok, menguji kecocokan lokasi/ 

subjek luas, eksplorasi, mengembangkan rencana umum, melakukan kajian 

percobaan/ mengumpulkan data awal, merevisi rencana umum. 

3. Langkah ketiga/ memusatkan diri pada himpunan aktivitas yang terfokus: 

mengumpulkan data, menyempurnakan rencana penelitian/ penjelasan 

fokus, aktifitas terfokus, menyempitkan pengumpulan data, analisis data, 

menulis temuan dalam hal ini kuisioner. 

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat komparatif. Kata „komparasi‟ 

dalam bahasa inggris comparation yaitu perbandingan. Makna dari kata 

tersebut menunjukan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud 

mengadakan perbandingan kondisi yang berbeda yang ada di satu tempat, 

apakah kondisi di tempat tersebut sama atau ada perbedaan, dan kalau ada 

perbedaan, kondisi mana yang lebih baik.  

 Menurut Ulber Silalahi (2009: 35) menyatakan bahwa penelitian komparatif 

adalah penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Penelitian 

komparatif dapat berupa komparatif deskriptif (descriptive-comparative) 

maupun komparatif korelasional (correlation-comparative). Komparatif 

deskriptif membandingkan variable yang sama untuk sampel yang berbeda. 

Komparatif deskriptif juga dapat digunakan untuk membandingkan variable 
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yang berbeda untuk sampel yang sama. Perbandingan korelasional juga bisa 

dengan variabel yang berbeda dalam hubungan dengan variabel yang sama. 

Selain itu, perbandingan korasional pun bisa dengan membandingkan korelasi 

variabel yang sama untuk sampel yang berbeda. 

Menurut Sulistyo-Basuki (2006: 114) kajian kausal-komparatif, khusus 

disusun untuk menentukan hubungan yang ada antara beberapa faktor, 

variabel atau dimensi dengan tujuan menjelaskan hubungan atau saling 

ketergantungan. 

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat diketahui bahwa penelitian 

komparatif adalah penelitian yang membandingkan tentang benda, orang, dan 

hal-hal lain dengan cara menganalisis persamaan dan perbedaan yang ada dari 

objek/ subjek yang diteliti.  

 

3.3. Subjek dan Objek Penelitian  

Data merupakan bagian penting dan sentral dalam kegiatan penelitian. Data 

itu berkenaan dengan masalah, sedangkan masalah dipresentasi oleh konsep 

atau variabel penelitian. Oleh karena itu jika ingin mendapatkan data berarti 

peneliti harus mengobservasi variabel yang merupakan representasi dari 

masalah yang ada. Masalah penelitian adalah objek yang dipelajari dalam 

objek penelitian. Fenomena atau masalah penelitian yang telah diabstraksi 
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menjadi suatu konsep atau variabel disebut sebagai objek penelitian (Ulber 

Silalahi, 2009: 191). 

Subjek penelitian ini adalah seluruh pengunjung di Depo Arsip Koran Suara 

Merdeka, Semarang, antara lain: wartawan, mahasiswa, guru, dosen, pelajar, 

dan siapa saja yang mencari informasi di Depo Arsip Koran Suara Merdeka Jl. 

Merak-Tawang, Semarang yang telah terkumpul sebanyak 6 (enam) orang, 

yang terdiri dari 3 (tiga) orang pelajar (mahasiswa) dan 3 (tiga) orang yang 

sudah bekerja (umum). Objek dari penelitian ini adalah kecepatan temu 

kembali informasi di Depo Arsip Koran Suara Merdeka antara sistem simpan 

manual dengan foto repro. 

 

3.4. Pemilihan Informan 

Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi yang ada adalah 

istilah kata informan yang nantinya akan diwawancarai secara mendalam yang 

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas dalam 

penelitian ini. Informan pada penelitian kualitatif ini dipilih dan ditentukan 

dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah ditentukan oleh 

peneliti. Informan tersebut adalah pengunjung yang memiliki karakteristik 

berdasarkan jenis pekerjaan yaitu pelajar (mahasiswa) dan umum (yang sudah 

bekerja). Klasifikasi informan tersebut memiliki alas an, karena menurut 

pendapat peneliti pengunjung Depo Arsip Koran Suara Merdeka sangat 
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beragam sehingga diperlukan adanya klasifikasi untuk mempermudah peneliti 

melakukan penelitian. 

 

3.5. Jenis Data 

Untuk mencapai semua tujuan penilitian, peneliti perlu menentukan 

secara tepat jenis data atau informasi yang dibutuhkan karena dapat 

membantu peneliti menciptakan pertanyaan-pertanyaan dengan 

kategori respon yang sesuai. Berguna bagi perancang survei untuk 

memikirkan pertanyaan sebagai pengumpulan informasi  dari kategori 

utama yakni opini, sikap, dan motif; kepercayaan dan persepsi, 

perilaku, fakta dan atribut, dan pengetahuan (Ulber Silalahi, 2009: 

286). Jenis data yang peneliti gunakan adalah: 

3.5.1. Opini 

Pertanyaan tentang opini menanyakan orang apa yang mereka pikir 

tentang satu isu atau kejadian. Jadi, opini merupakan ekspresi verbal. 

3.5.2. Perilaku 

Pertanyaan tentang perilaku meminta keterangan tentang apa yang 

telah orang lakukan pada masa lalu, masa sekarang atau baru-baru ini, 

dan apa yang mereka rencanakan untuk dilakukan pada masa yang 

akan datang. 
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3.5.3. Fakta  

Pertanyaan tentang fakta berhubungan dengan apa yang diketahui dan 

karakteristik responden atau latar belakang responden, seperti 

pertanyaan tentang usia, pekerjaan dan lain-lain yang relevan untuk 

mengetahui perbandingan responden dengan opininya. 

3.5.4. Pengetahuan  

Pertanyaan tentang pengetahuan  berkenaan dengan apa yang orang 

ketahui dalam satu bidang atau satu topik, kedalaman, atau akurasi dari 

informasi.  

 

3.6. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti adalah:  

3.6.1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Yang 

termasuk data primer adalah transkip hasil wawancara, pengaruh 

sistem penyimpanan arsip Koran suara merdeka terhadap kemudahan 

proses temu kembali informasinya. Dan hasil temuan-temuan saat 

proses pelaksanaan penelitian. 

3.6.2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan 

data yang menunjang data primer yang bersumber dari buku, jurnal, 
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laporan tahunan, literature dan dokumen lain yang berhubungan 

dengan masalah penelitian.    

 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Data merupakan bahan penting yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab 

pertanyaan atau menguji hipotesis dan mencapai tujuan penelitian. Oleh 

karena itu, data dan kualitas data merupakan pokok penting dalam penelitian 

karena menentukan kualitas hasil penelitian. Data diperoleh dari suatu proses 

yang disebut pengumpulan data. Menurut Ulber Silalahi (2009: 280) 

pengumpulan data adalah satu proses mendapatkan data empiris melalui 

responden dengan menggunakan metode tertentu.  

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa proses pengumpulan data 

adalah proses untuk mengumpulkan berbagai hal yang akan digunakan 

sebagai bahan penelitian. 

3.7.1. Observasi partisipan 

“Pada observasi ini, peneliti mengamati peristiwa, kejadian, pose, dan 

sejenisnya disertai dengan daftar yang perlu diobservasi” (Sulistyo-

Basuki, 2006: 149). Peneliti melakukan pengamatan langsung dengan 

membawa data observasi yang telah disusun sebelumnya untuk 
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melakukan pengecekan kemudian peristiwa yang diamati dicocokkan 

dengan data observasi. 

3.7.2. Wawancara Terstruktur 

“Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan 

daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya” (Sulistyo-Basuki, 

2006: 171).  

Peneliti harus mengajukan pertanyaan yang sama dengan urutan 

yang sama kepada semua responden agar menimbulkan tanggapan 

yang sama sehingga tidak menimbulkan kesulitan pengolahan karena 

interpretasi yang berbeda. Wawancara terstruktur dirancang sama 

dengan kuesioner, hanya saja bukan pertanyaan tertulis yang diajukan 

tetapi pertanyaan lisan yang dilakukan oleh seorang pewawancara 

yang merekam jawaban responden. 

Wawancara terstruktur dilakukan oleh peneliti bila peneliti 

mengetahui secara jelas dan terperinci informasi yang dibutuhkan dan 

memiliki satu daftar pertanyaan yang sudah ditentukan atau disusun 

sebelumnya yang akan disampaikan kepada responden (Ulber Silalahi, 

2009: 313). Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah 

disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan 

pertanyaan tersebut. Ketika responden merespon atau memberikan 
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pandangannya atas pertanyaan yang diajukan, pewawancara mencatat 

jawaban tersebut. Kemudian pewawancara melanjutkan pertanyaan 

lain yang sudah disusun atau disediakan. Pertanyaan yang sama 

kemudian akan ditanyakan kepada setiap orang responden dalam 

peristiwa yang sama. Dalam penelitian ini didapatkan enam orang 

informan yaitu: Ahmad Iwan Baiquni, Dina Aulia, Kursin, Dadang 

Aribowo, Sasi Pujiati dan Settin Brian Rahmawan. 

Keuntungan wawancara terstruktur adalah mampu memperoleh 

jawaban yang cukup berkualifikasi. Dapat dilakukan dengan dua cara 

yaitu probing adalah pewawancara meminta reponden menjelaskan 

jawabannya secara mendalam. Promping adalah upaya untuk 

menjamin responden telah memilih sejumlah kemungkinan sebelum 

menjawab pertanyaan. (Sulistyo-Basuki, 2006: 171).  

3.7.3. Dokumentasi 

Peneliti melakukan dokumentasi pelaksanaan kegiatan penelitian 

melalui foto atau gambar, sebagai bukti fisik pelaksanaan penelitian. 

3.7.4. Tinjauan Literatur 

Peneliti membaca buku-buku yang dapat membantu peneliti 

melakukan penelitian untuk memperoleh data yang relevan. Tinjauan 

literatur digunakan sebagai bagian dari komponen teknik pengumpulan 
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data. Pemahaman tentang tinjauan literatur adalah sebagai berikut 

(Sulistyo-Basuki, 2006: 220):  

Pada tinjauan literatur, seseorang secara sistematis mencoba membaca 

semua literatur yang relevan dalam sebuah subjek, kadang-kadang 

mewawancarai pakar dalam subjek tersebut, kemudian 

mengorganisasi, mensintesis, dan menilai secara kritis sejumlah julatan 

(range) informasi.  

 

3.8. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah 

data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian 

angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. 

Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka macam cara (observasi, wawancara, 

intisari dokumen, pita rekaman) dan biasanya diproses terlebih dahulu 

sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau 

alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang 

biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan 

perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis. 

 Menurut miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan 

yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
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penarikan kesimpulan/verivikasi. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi 

data , penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verivikasi sebagai sesuatu 

yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang 

membangun wawasan umum yang disebut “analisis” (Ulber Silalahi, 2009: 

339). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup 

transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan 

triangulasi. Dari hasil analisis data yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. 

berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti:  

3.8.1. Reduksi Data 

Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis. Reduksi data 

diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstraksian, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data berlangsung 

terus-menerus, terutama selama proyek yang berorientasi kualitatif 

berlangsung atau selama pengumpulan data. Selama pengumpulan data 

berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat ringkasan, mengkode, 

menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, dan menulis 

memo.  
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Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan 

akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi data atau proses transformasi 

ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap 

tersusun. Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan dan 

ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui 

ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih 

luas, dan sebagainya. 

3.8.2. Triangulasi 

Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan teknik 

Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam 

pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

(Nasution, 2003:115) yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi 

ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu 

triangulasi bersifat reflektif. 
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Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti 

hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. 

Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk 

mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset 

kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang 

peneliti disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek 

validitas informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatu 
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penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. Model triangulasi diajukan 

untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif 

sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. 

Murti B., 2006 menyatakan bahwa tujuan umum dilakukan triangulasi 

adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun 

interpretatif dari sebuah riset. Dengan demikian triangulasi memiliki arti 

penting dalam menjembatani dikotomi riset kualitatif dan kuantitatif, 

sedangkan menurut Yin R.K, 2003 menyatakan bahwa pengumpulan data 

triangulasi (triangulation) melibatkan observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Penyajian data merupakan kegiatan terpenting yang kedua dalam penelitian 

kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan informasi yang tersusun 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan (Ulber Silalahi, 2009: 340). 

Penyajian data yang sering digunakan untuk data kualitatif pada masa yang 

lalu adalah dalam bentuk teks naratif dalam puluhan, ratusan, atau bahkan 

ribuan halaman. Akan tetapi, teks naratif dalam jumlah yang besar melebihi 

beban kemampuan manusia dalam memproses informasi. Manusia tidak 

cukup mampu memproses informasi yang besar jumlahnya; kecenderungan 
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kognitifnya adalah menyederhanakan informasi yang kompleks ke dalam 

kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang 

mudah dipahami. 

Penyajian data dalam kualitatif sekarang ini juga dapat dilakukan dalam 

berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya dirancang untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu 

padan dan mudah diraih. Jadi, penyajian data merupakan bagian dari analisis. 

3.8.3. Menarik Kesimpulan 

Kegiatan analisis ketiga adalah menarik kesimpulan  dan verivikasi. Ketika 

kegiatan pengumpullan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif mulai 

mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proposisi. 

Kesimpulan yang mula-mulanya belum jelas akan meningkat menjadi lebih 

terperinci. Kesimpulan-kesimpulan “final” akan muncul bergantung pada 

besarnya kumpulan-kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, 

penyimpanan, dan metode pencarian ulang yang digunakan, kecakapan 

peneliti, dan tuntutan pemberi dana, tetapi sering kali kesimpulan itu telah 

sering dirumuskan sebelumnya sejak awal.  

 


