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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Metode Penelitian 

 

       Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar belakang alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena 

yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. 

Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen (Lexy J. Moleong,5:2017). 

       Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif artinya, data yang 

dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka sehingga laporan 

penelitian akan berisi tentang uraian kalimat, kutipan-kutipan data berupa 

pemaparan situasi dan peristiwa yang merupakan gambaran dari hasil penelitian 

tersebut. 

3.2 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini menggunakan studi komparatif. Studi komparatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, 

untuk mendapatkan jawaban atau  fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari 

objek yang sedang diteliti.
1
 Pendekatan komparatif yang dipakai dalam penelitian 

ini yaitu pendekatan struktural-fungsional Gabriel Almond.  

                                                             
1
Dikutip dari https://id .scribd.com/document/94530567/Studi-Komparatif (diakses 24 

Maret 2018) 
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Pendekatan ilmu politik yang digunakan pada penelitian ini yaitu pendekatan 

perilaku/ behavioral approach yakni pendekatan yang mempelajari perilaku 

manusia karena merupakan gejala yang benar-benar dapat diamati. Pembahasan 

mengenai perilaku bisa saja terbatas pada perilaku perorangan saja, tetapi dapat 

juga mencakup kesatuan-kesatuan yang lebih besar seperti organisasi 

kemasyarakatan, kelompok elite, gerakan nasional atau suatu masyarakat politik 

(Budiardjo, 2013:74). 

3.3 Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Tasikmalaya. 

3.4 Sasaran Penelitian  

Sasaran dalam penelitian ini adalah Tokoh Tionghoa Kota Tasikmalaya, 

Tokoh Tionghoa Muslim Kota Tasikmalaya, Pemerintah Daerah Kota 

Tasikmalaya, Forum Kerukunan Umat beragama Kota Tasikmalaya, dan 

Masyarakat Etnis Tionghoa Kota Tasikmalaya. 

3.5 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian bertujuan sebagai berikut :  

1. Fokus penelitian dapat membatasi studi atau dengan kata lain fokus 

penelitian membatasi bidang inkuiri.  

2. Fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau 

memasukan,mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh di lapangan. 

Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan, seorang 

peneliti akan tahu persis data mana yang perlu dimasukan ke dalam data 

yang sedang dikumpulkan. 
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Fokus dalam penelitian ini adalah mengkaji tentang perbandingan 

diskriminasi yang dialami oleh masyarakat etnis Tionghoa pada rezim 

orde baru dan pasca orde baru di Kota Tasikmalaya. 

3.6 Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik purposive sampling yaitu pengambilan sample berdasarkan penilaian 

terhadap beberapa karakteristik anggota sample yang dianggap mengetahui 

tentang tujuan penelitian secara mendalam, namun dalam penelitian di lapangan, 

peneliti menyadari akan ada perkembangan dan perluasan informan, maka dalam 

pengumpulan data di lapangan peneliti juga menggunakan pengembangan teknik 

snowball sampling. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam proses analisis data interaktif penelitian ini kegiatan pertama yang 

dilakukan adalah proses pengumpulan data. Kebanyakan data kualitatif adalah 

data berupa kata-kata,fenomena,foto,sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh 

peneliti dari hasil observasi dengan menggunakan beberapa teknik seperti 

wawancara dan dokumentasi.  

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara dan terwawancara 

yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Lexy J. Moleong, 

2017:186). 

 



31 

 

 
 

 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumentasi bisa dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang (Sugiono,2017:240).  

3.8 Sumber dan jenis Data 

a. Sumber data 

1. Informan 

Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling yaitu 

pengambilan sample berdasarkan penilaian terhadap beberapa 

karakteristik anggota sample yang dianggap mengetahui tentang tujuan 

penelitian. 

2. Dokumen  

Yaitu catatan-catatan yang berasal dari arsip, buku pedoman 

pelaksanaan,laporan pelaksanaan, buku maupun arsip yang memuat 

pendapat maupun teori yang mendukung untuk masalah penelitian. 

b. Jenis Data 

1. Data Primer 

Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para informan 

dan observasi. 

2. Data sekunder 

Adalah data yang diperoleh dari dokumen atau arsip yang berkaitan 

dengan penelitian. 
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3.8 Analisis Data 

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 

dengan model analisa interaktif. Proses analisis ini dilakukan selama proses 

penelitian. 

Dalam teknik ini ada tiga komponen pokok analisis, yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan yang seluruhnya difokuskan pada tujuan 

penelitian : 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data dilapangan yang 

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan semakin banyak jumlahnya untuk itu 

perlu dicatat secara teleti dan terperinci ketika peneliti turun kelapangan, 

maka jumlah data akan semakin meluas, kompleks dan rumit untuk itu 

perlu dilakukan analisis data melalui proses reduksi data. Mereduksi 

berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan kepada 

hal-hal yang penting terkait data tersebut, dicari pola yang paling penting 

sehingga data tersebut menjadi jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

mendapatkan data. Dalam mereduksi data setiap peneliti akan dipandu 

oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif 

adalah penemuan, jadi ketika peneliti dalam melakukan penelitian 
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menemukan sesuatu yang baru, tidak berpola maka itulah yang menjadi 

perhatian utama dalam melakukan reduksi data. 

c. Penyajian Data 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data 

atau menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa 

dilakukan melalui uraian singkat bagan, gubungan kategori flowchart dan 

sejenisnya. Yang sering digunakan pada penyajian data kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. Seperti pada penelitian ini rencana akan 

memadukan antara sajian data berbentuk teks naratif dengan beberapa 

bagan dan gambar yang kemudian dijelaskan melalui penjelasan lebih 

mendalam. Dengan hal tersebut diharapkan dapat mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, 

observasi dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap 

digunakan dalam analisis, setelah data tersebut direduksi dan disajukan. 

Masalah yang ada dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara. 

Ketika proses reduksi data dan display data kemudian kredibel dengan 

teori yang ada, maka dapat menjawab segala rumusan masalah yang ada. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. 
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Gambar 3.1 

Komponen dalam analisis data (Interactive model) 

Model analisis Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Sugiyono, 2013:247. 
 

3.10 Validitas Data 

  Validitas data merupakan unsur penting dalam semua penelitian termasuk 

penelitian kualitatif. Validitas akan dinilai dengan keadaan yang terlihat secara 

baik dan penggambaran secara tepat data yang dikumpulkan (Patilima, 2010:97). 

Triangulasi adalah 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 lainnya. Menurut Denzin dalam Moleong 

(2016:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan 

yang memanfaatakan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori : 

1. Triangulasi sumber 

Triangulasi sumber yaitu membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. 

Untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah-langkah berikut : 

Data 

Collection 

Data  

Display  

Conclusions:drawing/

verifying 

Data 

Reduction 
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1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

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

yang dikatakannya 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 orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

2. Triangulasi Metode  

Triangulasi ini menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

3. Triangulasi Penyidik 

Triangulasi ini dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya 

untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Contohnya  

membandingkan hasil pekerjaan seorang analisis dengan analisis lainnya. 

4. Triangulasi Teori 

Triangulasi ini berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat 

diperiksa derajat kepercayaan dengan satu atau lebih teori tetapi hal itu 

dapat dilakukan, dalam hal ini dinamakan penjelasan banding. 
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Dari keempat jenis triangulasi diatas, penulis menggunakan jenis triangulasi 

sumber untuk menguji keabsahan data yang berhubungan dengan masalah 

penelitian yang diteliti oleh peneliti. 


