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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Riset 

kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya 

melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2009, h. 69). 

Bogdan dan Taylor (dikutip dalam Moloeng, 2006, h. 3) mendefinisikan 

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis yang didapat dari kata-kata lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.  

Penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta dan sifat 

populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2009, h. 67). Tujuannya adalah untuk 

menggambarkan secara terperinci dan relatif akurat mengenai topik yang diangkat 

dalam penelitian ini. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-

positivisme. Paradigma post-positivisme adalah paradigma yang mengandalkan 

beragam metode sebagai cara untuk memahami realitasebanyak-banyaknya karena 
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peneliti memiliki keterbatasan dalam memahami realita. (Dezin & Lincoln, 2009, 

h. 6) 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut Robert E. Stake, 

studi kasus merupakan cara umum untuk melakukan sebuah penelitian kualitatif. 

(Denzin dan Lincoln, 2009, h. 443). 

Menurut Mulyana (2013, h. 201) studi kasus adalah uraian dan penjelasan 

komperhensif mengenai berbagai aspek seorang individu, suatu kelompok, 

organisasi, program, atau situasi sosial. Dengan mempelajari semaksimal 

mungkin seorang individu, suatu kelompok, atau suatu kejadian, peneliti 

bertujuan memberikan pandangan yang lengkap dan mendalam mengenai subjek 

yang diteliti. 

Menurut Robert K. Yin (2013, h. 9) studi kasus dibagi dalam tiga jenis, 

yaitu: 

1. Exploratory 

Tipe ini digunakan jika di dalam penelitian menggunakan pertanyaan 

“What” karena menjelaskan mengenai sebuah tindakan eksplorasi yang 

mencari jawaban pasti bukan alasan. 
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2. Descriptive 

Tipe ini digunakan jika ada pertanyaan penelitian menggunakan pertanyaan 

“Who” dan “Where”. Tujuan menggunakan penelitian bersifat 

descriptiveuntuk memperoleh data secara spesifik yang diuraikan secara 

mendalam dalam bentuk kata-kata. 

3. Explanatory 

Tipe ini digunakan jika ada pertanyaan penelitian menggunakan pertanyaan 

“Why” dan “How” merupakan bentuk pertanyaan ilmiah yang problematik 

untuk mencari alasan dan pemetaan hubungan antara variable sehingga 

terbentuk logika kausal. Dengan penggunaan explanatoryini akan 

membimbing kita pada penggunaan studi kasus, sejarah dan eksperimen. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian studi kasus 

descriptive, di mana hasil penelitian dari kasus ini akan disesuaikan dengan teori 

yang relevan. Peneliti ingin melakukan penelitian yang terperinci mengenai 

fenomena merokok yang menjadi objek penelitian.  

3.3 Key Informan dan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan keyinforman dan informan yang 

diharapkan bisa membantu memberikan informasi dalam penelitian ini 

(Kriyantono, 2009, h. 99). Informan merupakan orang pada latar penelitian yang 
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dimanfaatkan untuk membantu memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian sebagai pendukung penelitian (Moleong, 2006 h. 132). Key 

informan dan informan yang menjadi narasumber penelitian ini merupakan lima 

mahasiswi perokok aktif di BSI, kelima informan ini dinilai dapat memberikan 

informasi lengkap mengenai pengalaman menjadi perilaku merokok. 

Berikut ini adalah key  informan dan informan yang terlibat dalam 

penelitan ini: 

Tabel 3.3 

 

Data Key Informan 
 

 

Nama Informan 

 

Usia Informan 

Anggun Pratiwi 22 

Echa Natasha 23 

Alif Talitha 23 

Rania Mashabi 23 

Benita  22 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 
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mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. (Sugiyono, 2013, h. 401). 

       Terdapat empat macam teknik pengumpulan data menurut Sugiyono (2013, h. 

402), yaitu: 

1. Observasi 

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang 

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang 

terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Observasi terbagi 

menjadi dua jenis, langsung dan tidak langsung.  

2. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu sumber data studi kasus yang paling 

penting. Tipe wawancara dibagi menjadi tiga, yang pertama adalah open-

ended. Kedua, wawancara yang terfokus dan yang ketiga adalah 

wawancara yang memerlukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data 

historis. Ada beberapa bentuk dokumentasi seperti buku-buku, surat kabar, 

internet, hasil penelitian, proposal, kliping, artikel. 
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4. Trianggulasi atau Gabungan 

Trianggulasi bertujuan untuk mencari suatu kebenaran data tertentu 

dengan membandingkannya dengan data-data yang diperoleh dari sumber 

lain. 

       Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua 

teknik pengumpulan data yaitu observasi langsung dan wawancara 

mendalam.Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

– tanpa mediator – sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang 

dilakukan objek  tersebut. (Kriyantono, 2009, h. 110).  

Metode pengumpulan data lainnya yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara. Pengumpulan data melalui wawancara agar dapat mengetahui 

secara mendalam mengenai perilaku merokok pada mahasiswi Universitas Bina 

Sarana Informatika.  

Menurut Moleong (2006, h. 186) wawancara mendalam merupakan proses 

menggali informasi secara mendalam, terbuka, dan bebas dengan masalah dan 

fokus penelitian dan diarahkan pada pusat penelitian. Dalam hal ini metode 

wawancara mendalam yang dilakukan dengan adanya daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 
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3.5 Teknik Keabsahan Data 

Pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan dalam penelitian kualitatif demi 

kesahihan dan keandalan serta tingkat kepercayaan data yang telah terkumpul. 

Teknik keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi.  

Hal ini merupakan salah satu pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. (Moleong, 2006, h. 330). 

Triangulasi meliputi empat hal yaitu, (Pujileksono, 2015, h. 144): 

1) Triangulasi metode  

Dilakukan dengan cara membandingkan informasi data dengan cara 

metode yang berbeda 

 

2) Triangulasi antar peneliti 

Dilakukan manakala penelitian dilakukan secara kelompok, 

triangulasi dilakukan dengan peneliti yang kompeten atau ahli di 

bidangnya dan bebas dari konflik kepentingan. 

 

3) Triangulasi sumber data 

Menggali kebenaran data atau informasi melalui berbagai sumber 

data yang berbeda 
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4) Triangulasi teori 

Hasil akhir penelitian yang berupa rumusan informasi dapat 

dibandingkan dengan teori yang relevan untuk menghindari bias 

individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan 

Melalui teknik pemeriksaan ini, penulis menggunakan teknik triangulasi 

sumber dan triangulasi teori, dimana data yang telah dikumpulkan kemudian 

dikaitkan dengan teori-teori yang bersangkutan dengan pola komunikasi pada 

remaja perokok.Temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada 

perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi 

pada objek yang diteliti. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Proses analisis data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

analisis data kualitatif. Miles dan Huberman (2002, dikutip dalam Ardianto, 2010, 

h. 233) menjelaskan terdapat tiga jenis kegiatan dalam melakukan analisis data 

diantaranya: 

1. Data Reduction (Reduksi Data) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, 

memilih, memfokuskan, membuang, menyusun data dalam suatu cara. 
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Dalam melakukan reduksi, kesimpulan akhir dapat digambarkan. 

Reduksi terjadi secara terus-menerus hingga laporan penelitian berakhir 

2. Data Display (Model Data) 

Dalam model ini, peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi 

tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Model 

data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks 

naratif. 

3. Conclusion Drawing and Verivication (Penarikan kesimpulan atau 

Verivikasi) 

Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verivikasi dengan 

mencari makna setiap gejala yang diperoleh di lapangan, mencatat 

keteraturan dan konfigurasi yang mungkin  ada alur kausalitas dari 

fenomena proposisi. 
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