
 
 

33 
 

BAB III 

PROSEDUR PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan aspek penting dan memiliki pengaruh 

besar dalam penelitian, Sugiyono (2009:2) mengatakan bahwa “Metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.”  Burhan Bungin (2009:69) mengatakan 

bahwa “format deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti 

masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam ...". Metode yang 

digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini 

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk 

mendeskripsikan, penguraian penggambaran dari permasalahan yang sedang 

terjadi.  

B. Fokus Penelitian 

Sugiyono (2009:207) mengatakan bahwa “Pembatasan masalah atau 

fokus penelitian dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat 

kepentingan, urgensi dan feasibilitas masalah yang akan dipecahkan, selain juga 

faktor keterbatasan tenaga dana dan waktu “ 

Maka dari itu Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Upaya pengelola PKBM dalam memanfaatkan waktu luang ibu melalui 

program budaya baca 

b. Hambatan pengelola PKBM dalam memanfaatkan waktu luang ibu 

melalui program budaya baca 
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C. Partisipan Penelitian (Subjek Penelitian/Sumber Data) 

Dalam menentukan partisipan penelitian adalah dengan cara 

menentukan sumber data sebenarnya dengan tetap memperhatikan sifat-sifat dan 

penyebaran populasi, supaya memperoleh informan yang benar-benar mewakili 

populasi. 

Sugiyono (2009:219) mengatakan bahwa:  

Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai 

memasuki lapangan dan selama penelitian berlangsung. Caranya yaitu, 

peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan 

data yang diperlukan, selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang 

diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel 

lainnya yang dipertimbangkan akan memberikan data lebih lengkap. 

 

Rencana Teknik Sampling yang digunakan dari penelitian ini adalah purposive 

sampling,  

Sugiyono (2009:219) mengatakan bahwa:  

Purposive sampling yaitu teknik pengambilan sumber data sampel dengan 

pertimbangan tertentu,pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin 

dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi 

obyek/situasi sosial yang diteliti. 

Maka dari itu Partisipan dalam penelitian ini adalah pengelola PKBM 

Al Istiqomah, Tutor PKBM, Guru PAUD Kober Al Hikmah, pengelola kegiatan 

Budaya Baca, dalam hal ini peneliti hanya menggunakan tiga partisipan 

diantaranya ketua PKBM, Komite PAUD Kober Al Hikmah, dan Ketua  

Kegiatan Budaya Baca. 

 

 

 



35 
 

 
 

D. Waktu dan Tempat Penelitian 

a. Tempat Penelitian  

Lokasi Penelitian ini dilakukan di PKBM Al Istiqomah terletak di Jalan 

Kalapasewu Desa Mangunreja Kecamatan Mangunreja Kabupaten 

Tasikmalaya Kode pos 46462. Jarak dari kampus Universitas Siliwangi ke 

PKBM AL Istiqomah sekitar 40 menit menggunakan sepeda motor dengan 

kecepatan 40 km/jam. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu Penelitian ini dari perencanaan sampai pelaksanaan  perencanaannya 

dilaksanakan selama 5 bulan di lapangan terhitung dari bulan September 

2018 hingga Januari 2019, dari mulai penyusunan proposal, penelitian di 

lapangan sampai dengan penyusunan laporan penelitian. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini:  
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 No Kegiatan 
September Oktober November Desember Januari Februari 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pencarian Masalah                          

2 Survey Lokasi Peneleitian                          

3 Pengajuan Judul                         

4 Penyusunan Proposal                         

5 Ujian Proposal                         

6 Revisi Proposal                         

7 Penyusunan Instrumen 

Penelitian 

                        

8 Observasi Penelitian                         

9 Wawancara                         

10 Penyusunan Laporan 

Penelitian  

                        

11 Sidang Skripsi                         

TABEL 3.1 JADWAL PENELITIAN 
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E. Langkah-langkah Penelitian 

Langkah-langkah penelitian yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Orientasi, meliputi survei awal lembaga dan studi kepustakaan pada tahap 

ini peneliti terjun ke lokasi penelitian dan melakukan wawancara dengan 

pihak-pihak yang berkompeten serta mengutarakan maksud dan tujuan 

kedatangan peneliti. Peneliti juga melakukan observasi awal untuk 

menentukan kelayakan subjek penelitian, selanjutnya peneliti 

mengumpulkan referensi-referensi dengan topik penelitian kemudian di 

susun sebagai proposal penelitian. 

b. Eksplorasi, pada tahap ini merupakan proses pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara wawancara yang mendalam, observasi partisipan 

dan studi dokumentasi. 

c. Pengecekan keabsahan data, pengecekan keabsahan data dalam penelitian 

ini dilakukan supaya mendapatkan hasil temuan yang absah dan dapat 

diterima berbagai pihak, pengecekan keabsahan data dilakukan setelah 

peneliti terjun kelapangan dan mengumpulkan data. 

d. Penganalisaan data, pada tahap ini kegiatan yang dilakukan yaitu reduksi 

data, display data dan penarikan kesimpulan, penganalisaan data dilakukan 

setelah semua data terkumpul. 

e. Penulisan laporan penelitian, pada tahap ini semua temuan peneliti 

dituliskan secara sistematis dan bermakna. 
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2009:225) mengatakan bahwa “Dalam Penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang 

alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada 

observasi berperan serta (participant observation), wawancara mendalam (in 

depth interview) dan dokumentasi.” 

Berdasarkan hal tersebut maka dalam penelitian ini, metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah:  

a. Wawancara, wawancara dilakukan untuk mengungkapkan kajian tentang 

upaya memanfaatkan waktu luang Ibu-ibu melalui kegiatan budaya baca di 

PKBM Al istiqomah dalam mendukung gerakan Tasikmalaya membaca, 

untuk menggali data tersebut maka wawancara dilakukan terhadap : Ketua 

atau Pengelola PKBM Al Istiqomah, Ketua Kegiatan Budaya Baca dan 

Komite PAUD Kober Al Hikmah pelaksanaan wawancara dilakukan 

berdasarkan kebutuhan atau kondisi yang di inginkan peneliti dengan 

penjabaran pertanyaan dan waktu yang berbeda. 

b. Observasi, proses pengamatan dan pencatatan berbagai fenomena yang 

diteliti, hal-hal yang diobservasi adalah hal yang berkaitan dengan upaya 

memanfaatkan waktu luang Ibu-ibu melalui kegiatan budaya baca di PKBM 

Al istiqomah dalam mendukung gerakan Tasikmalaya membaca. 

c. Dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi dalam hal ini 

dimaksudkan untuk melengkapi data hasil wawancara dan observasi, 

dokumentasi diperoleh dari dari data yang ada, metode ini digunakan untuk 
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memperoleh data dan informasi resmi yang terkait dengan pengelolaan serta 

upaya PKBM Al istiqomah dalam memanfaatkan waktu luang Ibu-ibu 

melalui kegiatan budaya baca. 

G. Instrumen Penelitian 

Menurut Sugiyono (2009:222) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif 

sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temanya.”  

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2009:222) menyatakan bahwa:  

Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan 

manusia sebagai instrumen penelitian utama, alasannya ialah bahwa, 

segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus 

penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil 

yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan 

jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang 

penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, 

tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-

satunya yang dapat mencapainya. 

 

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita pahami bahwa dalam 

penelitian kualitatif  ketika masalahnya belum jelas dan pasti, maka yang 

menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu karena dalam 

penelitian ini sudah terdapat permasalahannya maka instrumen penelitian yang 

dibuat dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. 

H. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

triangulasi, menurut Sugiyono (2011: 241) Triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai metode 



40 
 

 
 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. dalam arti peneliti 

menggunakan metode pengumpulan data yang berbeda-beda untuk 

mendapatkan data dari sumber yang sama, peneliti menggunakan wawancara 

mendalam, observasi partisipatif dan dokumentasi untuk sumber data secara 

serempak. Dalam penelitian ini memakai triangulasi sumber yakni untuk 

mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Adapun sumber data yang digunakan yakni kepala PKBM, pengelola PKBM  

dan Pengelola kegiatan budaya baca setelah itu data di analisis sehingga 

meghasilkan satu kesimpulan selanjutnya dilakukan member check atau diminta 

kesepakatan dengan ketiga sumber data tersebut.  

I. Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2009:244) mengatakan bahwa : 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan 

kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. 

 

Menurut Sugiyono, (2009:246) mengemukakan “aktivitas dalam analisis data 

yaitu data reduction (reduksi data), data display (display data), dan conclusion 

drawing / verification (verifikasi data)” 

Berdasarkan hal tersebut Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah  

1. Reduksi data, merupakan proses pemilihan pemusatan perhatian, 

penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan lapangan, reduksi data 

dilakukan terus menerus selama penelitian dilaksanakan. Semua data yang 
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diperoleh ditelaah secara mendalam kemudian data yang berhubungan 

dengan penelitian diambil untuk dimanfaatkan, data yang telah direduksi 

kemudian disusun dengan sistematis memfokuskan pada permasalahan 

penelitian, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan lebih mudah 

untuk dipahami. 

2. Display data (penyajian data), dalam hal ini data hasil temuan di lapangan 

disajikan dalam bentuk naratif, uraian tentang upaya pengelola PKBM Al 

Istiqomah dalam menumbuhkan minat baca Ibu-ibu melalui kegiatan 

budaya baca. Maka peneliti dalam penyajian data ini harus menyusun 

informasi yang didapatkan secara teratur dan runtut sehingga mudah dilihat, 

dibaca dan dipahami terkait dengan upaya memanfaatkan waktu luang Ibu-

ibu melalui kegiatan budaya baca dalam mendukung gerakan Tasikmalaya 

membaca. 

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan upaya mencari makna dari 

komponen-komponen data yang disajikan dengan mencermati pola-pola, 

dan penjelasan hubungan sebab akibat, dalam melakukan proses penarikan 

kesimpulan dan verifikasi ini dilakukan peninjauan penyajian data dan 

catatan di lapangan melalui diskusi dan arahan dari dosen pembimbing. 


