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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Lokasi Penelitian 

 Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penerbit In-

Trans Publishing Malang, Jl. Joyo Suko Metro 42 Merjosari 

Lowokwaru Malang, jawa Timur. 

3.2. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah 

melalui pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan 

berupa angka-angka, melainkan data tersebut dari wawancara, catatan 

lapangan, dokumen pribadi, memo dan dokumen resmi lainnya. 

Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif inilah ingin 

menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, 

rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif 

dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik 

dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode diskriptif 

(Moleong, 2004 ;131). 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara gabungan, anlisis data bersifat induktif,dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 
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Pertimbangan penulis menggunakan penelitian kualitatif ini 

sebagai mana yang diungkapkan oleh Lexy moleong (Moleong, 2004 

;138): 

1. Menyusun metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda 

2. Metode ini secara tidak langsung hakikat hubungan antara 

peneliti dan responden 

3. metode ini lebih peka dan menyesuaikan diri dengan 

manajemen pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang 

dihadapi. 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Metode diskritif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

penelitian deskriptif masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi tertentu, termasuk 

tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh 

dari suatu fenomena.(Nazir,2003:16) 

3.3. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti. Jika kita bicara tentang subyek penelitian, sebetulnya 

berbicara tentang unit Analisis, yaitu subyek yang menjadi pusat 

perhatian atau sasaran peneliti (Arikunto, 2006 : 145). 

Adapun subyek penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam 

membuat skripsi ini adalah direktur dan pegawai In-Trans Publishing 
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yang bertempat di Jl. Joyosuko Metro 42 Merjosari Lowokwaru Kota 

Malang. 

  

3.4. Jenis dan Sumber Data 

3.4.1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok 

yakni; Jenis data primer dan sekunder. Jenis data primer adalah data 

yang langsung di ambil dari lokasi atau lapangan (dari sumbernya) 

dan masih memerlukan analisis lebih mendalam. Sedangkan jenis data 

sekunder ialah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang 

berkenaan dengan masalah yang diangkat. 

1. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh 

secara langsung dari sumber asli (tidak perantara) yang secara 

khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk  menjawab 

permasalahan dalam penelitian (Ruslan, 2004;254). 

Yang termasuk data primer adalah data-data yang 

dihasilkan dari wawancara dan oservasi dengan pihak terkait 

yakni direktur dan pegawai Penerbit In-Trans Publishing 

Malang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung yang diusahakan sendiri  

pengumpulannya oleh peneliti. Melainkan data yang berupa 
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studi kepustakaan, yaitu dengan jalan mempelajari majalah, 

koran, artikel dan lain sebagainya, atau bisa juga berupa 

tentang catatan adanya suatu peristiwa, ataupun catatan-catatan 

yang jaraknya telah “jauh” dari sumber orisinil (Nazir, 1998 ; 

59) 

Yang termasuk data sekunder adalah data-data yang 

dihasilkan dari dokumen-dokumen yang umumnya berupa 

bukti, catatan atau laporan histories yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter). 

3.4.2. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana saja data dapat diperoleh 

(Arikunto, 2006 : 151). Dalam penelitian ini sumber datanya adalah 

Direktur dan karyawan In-Trans Publising Dan Lebih lanjut dikatakan 

bahwa, secara garis besar ada tiga jenis sumber data yang biasanya 

disingkat dengan 3 P ,(Moleong 2001:112) yaitu : 

a. Person (orang) :  tempat peneliti bertanya mengenai variable yang 

diteliti. 

b. Paper (kertas) : dokumen, arsip, pedoman surat keputusan (SK) 

dan lainsebagainya, tempat penelitian membaca dan menpelajari 

sesuatu yangberhubungan dengan data penelitian. 

c. Place (tempat) : ruang laboratorium (yang berisi perlengkapan), 

bengkelkelas dan sebagainya tempat berlangsungnya suatu 

kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. 



47 
 

Sumber data utama penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

(Moleong, 2001: 112). Adapun sumber yang digunakan dalam penelitian 

ini dengan dua sumber data : Data primer (Primary Data), merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui media perantara). 

Data primer secara khusus dikumpulkan untuk menjawab 

pertanyaan penelitian (Indriantoro, 2002:146). Data ini diperoleh dengan 

melakukan wawancara dan observasi dengan pihak terkait. Khususnya 

pada Direktur dan Pegawai In-Trans Publishing Malang. 

Data sekunder (Secondary Data), merupakan sumber data 

penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui 

media perantara (Indriantoro, 2002:147). Data ini diperoleh dari 

dokumen-dokumen yang umumnya berupa bukti, catatan atau 

laporan histories yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter). 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Teknik observasi (Pengamatan) 

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

yang utama dalam penelitian kualitatif. Pada observasi ini diharapkan 

agar peneliti dapat langsung mengamati serta mengetahui apa yang 

terjadi di lapangan obyek penelitian. Sebagai metode ilmiah bisa 
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diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematik 

tentang fenomena-fenomena yang diselidiki ( Hadi,1991;136) 

Observasi juga merupakan suatu pengamatan yang khusus 

dan yang ditujukan pada satuatau beberapa fase masalah di dalam 

rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang 

diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi (Asy’ari, 1983 

;82). 

3.5.2. Teknik Wawancara. 

Wawancara dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan 

keterangan tentang kehidupan manusiadalam suatu masyarakat serta 

pendirian-pendirian itu merupakan suatu pembantu utama dari metode 

observasi (Bungin, 2001;88). 

Wawancara adalah teknis dalam upaya menghimpun data 

yang akurat tentang keperluan melaksanakan proses pemecahan 

masalah tertentu yang sesuai dengan data. dengam tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya 

dengan penjawab atau respon (Nazir,1988 ;234) 

Dalam penggunaan teknik wawancara ini berguna sebagai 

teknik pengumpul data, data yang diperoleh peneliti dengan cara tanya 

jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara peneliti dan 

beberapa orang yang diwawancarai. 

3.5.3. Dokumentasi 

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang 

tertulis, metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan 
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cara mencatat data-data yang sudah ada (Riyanto, 1996;83). Metode 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 

berupa catatan buku, surat, transkip, prasasti. notulen, rapat, agenda 

dan sebagainya. 

3.6.  Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengatur urutan data 

mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian 

dasar sehingga lebih mudah dibacadan diinterpretasikan (Moleong, 

2005:112). Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

Analisis data kualitatif yang tidak menggunakan perhitungan statistik 

(non uji statatistik) dan terbatas pada perhitungan persentase saja, 

akan tetapi dengan menggunakn pemikiran logis untuk 

menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam dan 

sistematis tentang keadaan yang sebenar benarnya baru kemudian 

ditarik kesimpilan sehingga diperoleh suatu pemecahan masalah. 

Tahap-tahap analisis data dapat dilakukan dengan beberapa 

tahapan diantaranya : mengumpulkan data dengan analisis data, hasil 

pengumpulan data tersebut tentu saja perlu direduksi (data reduction, 

yaitu dengan mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap 

mungkin dan memilah-milahnya ke dalam satuan konsep tertentu, 

katagori tertentu atau tema-tema tertentu. Seperangkat hasil reduksi 

data juga perlu diorganisasikan ke dalam satu bentuk tertentu (display 

data) sehingga terlihat sosok secara lebih utuh, display data tersebut 
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sangat diperlukan untuk memudahkan upaya pemaparan dan 

penegasan kesimpulan (conclusion). Seperti yang ada pada gambar 

siklus Analisis data yang ada di bawah ini prosesnya tidaklah sekali 

jadi melainkan berinteraktif secara bolak-balik (Miles & Huberman 

91992) dalam Bungin, (2003:70). 

 

 

 

 

 

 

 

Gamabar 3.1 : Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Huberman dalam Sugiono (2003:208) 

Berdasarkan pendapat tersebut diatas maka langkah-langkah 

dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memeriksa data yang telah terkumpul dari hasil wawancara dan 

dokumentasi dari obyek penelitian, apakah data tersebut sudah 

lengkap sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. 

Pengumpulan 

Data(Data Collection) 

Conclusion 

(drawingverivacation) 

Pengurangan 

Data(Data Reduction) 

Penyajian Data(Data 

Display) 
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2. Mereduksi data-data yang terkumpul sesuai dengan permasalahan 

yang ada, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan data dan 

membuat rangkuman inti dari data yang telah diklasifikasi. 

3. Penyajian data berupa teori-teori yang sesuai dengan 

permasalahanyang ada, yaitu setelah data dianalisis dan 

diinterpretasi, selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian. 

4. Penafsiran kembali secara deskriptif. 

5. Pengulasan kembali langkah pertama sampai keempat. 

3.7. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data merupakan faktor yang menentukan 

dalam penelitian kulitatif untuk mendapatkankemantapan validitas data 

yang didasarkan pada keriteria dasar kepercayaan. Dalam kaitannya 

dengan validitas data akan dilakukan beberapa langkah yaitu: 

3.7.1. Ketekunan Pengamatan 

Teknik ini dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur 

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan yang sedang 

dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci 

sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atauseluruh fakta yang ditelaah. Karena adanya ketekuanan 

pengamatan, maka akan diperoleh kedalaman data yang sesuai dengan 

diteliti (Sugiono, 2006 : 275) 

Dalam teknik ini berusaha untuk mencari dan menemukan ciri-

ciri serta unsur-unsur yang lainnya yang sangat relevan dan 

berkesinambungan dengan penelitian. Oleh karena itu ketekunan 
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pengamatan merupakan suatu bagian penting dalam pemeriksaan atau 

keabsahan data. 

 

3.7.2. Teknik Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu atau data yang lain di luar data yang didapat 

oleh peneliti untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut (Moleong, 2004 : 178) 

Teknik triangulasi yang paling sering dipakai adalah 

pemeriksaan melalui sumber data lainya yaitu peneliti berusaha 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

metode kualitatif, diantaranya peneliti lakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2. Membandingkan data hasil wawancara dengan dokumentasi yang 

berkaitan. 

3. Membandingkan data hasil pengamatan atau observasi dengan data 

lain yang berkaitan. 

3.7.3. Perpanjangan Keikutsertaan 

Dalam penelitian kualitatif ciri khas yang tidak dapat 

dipisahkan adalah pengamatan berperanserta, karena sering terjadi 

dalam jenis penelitian ini peneliti menghendaki suatu informasi dengan 
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cara mengamati, ingin mengetahui situasi yang sedang terjadi, dan 

bagaimana pendapat atau minat tentang hal itu. Jadi pengamatan 

berperanserta pada dasarnya berarti mengadakan pengamatan dan 

mendengarkan secara secermat mungkin sampai pada sekecil-kecilnya 

sekalipun. Hal itu sesuai dengan apa yang diungkapkan Bogdan seperti 

yang dikutip oleh Lexy mendefinisikan secara tepat pengamatan 

berperanserta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dan subyek dalam 

lingkungan penelitian, dan selama itu data yang berbentuk catatan 

dalam bentuk lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku 

tanpa gangguan (Moleong, 2004 : 117) 


