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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Introduksi 

Menurut Sugiyono (2017:2) metode penelitian adalah cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu dan berdasarkan hal 

tersebut terdapat empat kunci yang perlu diperhatikan, yakni rasional, empiris dan 

sistematis. Dalam bab ini, akan dipaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan 

metode dalam penelitian ini. Hal-hal yang akan dibahas adalah pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran penulis, lokasi penelitian, sumber data, pengumpulan 

data, analisis data, pengecekan keabsahan penemuan, dan tahapan penelitian. 

 

3.2 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan sebuah proses untuk menemukan hal baru dan 

menganalisa informasi yang ditemukan tersebut untuk meningkatkan pengetahuan 

seorang peneliti. Seperti yang disampaikan oleh Creswell (2015:5), penelitian 

adalah sebuah proses dari langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk 

mengumpulkan dan menganalisa sebuah informasi untuk meningkatkan 

pemahaman dan pengetahuan akan suatu topik atau isu. Dalam penelitian 

diperlukannya metode yang sesuai, guna menjelaskan cara ilmiah untuk  

mendapatkan data untuk tujuan tertentu (Sugiyono, 2017:2). Pada penelitian ini, 

penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif 
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adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam 

konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi sosial 

antara penulis dan yang diteliti (Herdiansyah, 2010:9).  

Secara spesifik penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif 

sebagai pendekatan. Penelitian kualitatif menurut Herdiansyah (2010:9) adalah 

suatu penelitian ilmiah yang memiliki tujuan untuk memahami suatu fenomena 

dalam konteks sosial secara alamiah dengan proses interaksi komunikasi yang 

fokus antara penulis dengan fenomena yang diteliti.  Pada penelitian ini, penulis 

menggunakan rancangan penelitian deskriptif, karena dirasa cocok untuk 

penelitian ini. Penelitian deskriptif adalah penelitian terhadap masalah-masalah 

berupa fakta dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau 

pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan atau prosedur (Sangadji dan 

Sopiah, 2010:21).  

 

3.3 Kehadiran Penulis 

Penulis hadir sebagai instrumen sekaligus pengumpul data, serta menjadi 

pengamat penuh. Seperti yang dipaparkan Sugiyono (2017:222) bahwa dalam 

penelitian kualitatif, penulis berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data,  melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan. Sugiyono 

(2017:223) juga menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif pada awalnya 

permasalahan yang akan diteliti belum jelas dan pasti, maka yang menjadi 

instrumen adalah penulis itu sendiri. 
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3.4 Lokasi Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di Kelompok Bermain Aisyah yang berlokasi di 

Jalan Made Selatan RT 01/RW 07. Penulis memilih sekolah ini dikarenakan 

faktor jarak dan efisiensi waktu, mengingat waktu yang terbatas untuk melakukan 

penelitian. 

 

3.5 Sumber Data 

Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, sumber 

dan cara. Apabila dilihat dari sumber, terdapat dua jenis sumber data, yakni data 

primer dan data sekunder. Menurut Sugiyono (2017:225) data primer merupakan 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data dan data sekunder 

merupakan data yang tidak secara langsung diberikan kepada pengumpul data, 

misalnya melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data primer 

didapatkan melalui wawancara langsung dan data sekunder didapatkan dari jurnal, 

artikel, buku dan media internet. 

 

3.5.1 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian atau sampel dalam penelitian kualitatif dinamakan 

narasumber atau partisipan (Sugiyono, 2017:216). Narasumber merupakan sampel 

teoritis dari penelitian ini karena memiliki tujuan menghasilkan teori (Sugiyono, 

2017:216). Pada penelitian ini, adapun narasumber yang akan dijadikan 

narasumber oleh penulis, yakni: 

1. Tiga orang ibu. Dengan kriteria sebagai berikut: 
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a. Memiliki anak balita yang bersekolah di Play Group ‘Aisyah. 

b. Pendidikan terakhir adalah SMA (Sekolah Menengah Atas). 

c. Berdomisili di Desa Made Selatan. 

2. Satu orang ahli gizi, berfungsi sebagai penguat data, terutama dikarenakan 

seorang ahli gizi memahami hal-hal yang berkaitan dengan gizi secara 

mendalam. 

 

3.5.2 Penjaringan Data 

Metode sampling yang dipakai penulis untuk menjaringan data penelitian ini 

adalah non-probability sampling. Dengan metode ini tidak setiap individu 

memiliki kemungkinan yang sama untuk terpilih (Herdiansyah, 2010:106). Lebih 

spesifik, penulis menggunakan teknik purposive sampling. 

Teknik purposive sampling adalah saat penulis secara sengaja memilih 

individu dan tempat untuk mempelajari atau memahami fenomena sentral, seperti 

yang dipaparkan Creswell (2015:407). Hal ini dikarenakan penulis memilih 

sendiri individu yang akan diwawancara dan tempat untuk penelitian dengan 

tujuan tertentu, yakni memotret pengetahuan gizi ibu. 

Teknik dari purposive sampling yang digunakan adalah sampling yang 

bersifat memperkuat atau memperlemah. Teknik ini memerlukan prosedur cross-

check hasil temuan atau data yang diperoleh dari narasumber Herdiansyah 

(2010:111). Fungsi dari narasumber adalah untuk memperkuat  atau mungkin 

justru memperlemah temuan yang diperoleh Herdiansyah (2010:111). Dapat 
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disimpulkan bahwa teknik memperkuat atau memperlemah yang sesuai digunakan 

oleh penelitian ini 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif, terdapat empat metode untuk mengumpulkan 

data, yakni observasi, wawancara dan kuesioner, dokumen dan bahan audiovisual 

(Creswell, 2015:420). Observasi adalah proses mengumpulkan informasi open-

ended (terbuka), dengan mengobservasi atau mengamati orang dan tempat dari 

penelitiaan tersebut (Creswell, 2015:422). Lalu, wawancara adalah ketika penulis 

menanyakan berbagai pertanyaan terbuka (open-ended question) kepada 

narasumber dan mencatat jawaban mereka yang nantinya dibuat dalam bentuk 

transkrip untuk dianalisis dan dalam kuesioner dimasukan pertanyaan yang 

bersifat tertutup dan terbuka yang memungkinkan penulis mengeksplorasi alasan 

dari respon pertanyaan tertutupnya (Cresswell, 2015:429). Dokumen terdiri atas 

catatan publik dan pribadi yang didapat penulis mengenai suatu tempat atau 

narasumber dalam suatu penelitian, dapat berupa surat kabar, notulen rapat, 

catatan harian pribadi dan surat, (Creswell, 2015:441). Terakhir adalah bahan 

audiovisual yang terdiri atas gambar atau suara yang dikumpulkan penulis untuk 

membantu mereka memahami fenomena sentral yang akan diteliti (Creswell, 

2015:443).  

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan wawancara untuk 

mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara yang akan dilakukan adalah 

wawancara semi-terstruktur yang lebih bebas dari wawancara terstruktur. Menurut 
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Sugiyono (2017:233) jenis ini bertujuan untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, pihak yang diwawancarai diminta pendapat atau ide-ide. 

Herdiansyah (2013:66) menjelaskan bahwa wawancara semi-terstruktur ini adalah 

pilihan yang tepat karena penulis memiliki kebebasan sebebas-bebasnya untuk 

bertanya dan dalam mengatur alur dan setting wawancara. Adapun ciri-ciri dari 

dari wawancara semi-terstruktur menurut Herdiansyah (2013:66), yaitu pertama, 

pertanyaan yang terbuka, namun terbatas alur dan tema pembicaraan. Kedua, 

kecepatan wawancara dapat diprediksi. Ketiga, fleksibel tapi terkontrol. Keempat, 

ada pedoman wawancara yang digunakan, dan kelima, tujuan dari wawancara 

adalah untuk memahami suatu fenomena. 

Sugiyono (2017:235) mengemukakan ada tujuh langkah dalam wawancara, 

yakni: 

1. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

2. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan. 

3. Mengawali alur wawancara. 

4. Melangsungkan wawancara 

5. Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

6. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

7. Mengidektifikasi tidak lanjut dari hasil wawancara tersebut. 

Adapun alat-alat untuk membantu merekam wawancara lebih baik, yakni 

buku catatan, tape recoder, dan kamera. Alat-alat tersebut sekaligus dapat 

meningkatkan keabsahan penulisan, dan menjadi bukti bahwa penulis benar 

melakukan pengumpulan data (Sugiyono, 2017:239). Namun, penulis mengganti 
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tape recorder dengan handphone sebagai alat untuk merekam wawancara yang 

akan dilakukan. 

 

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan rangkaian kegiatan pengolahan sebuah data yang 

mencangkup penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi 

data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, fenomena dan ilmiah (Sangadji 

dan Sopiah, 2010:198). Penulis menggunakan metode Creswell dalam 

menganalisis data. Creswell (2015:470) terdapat enam langkah dalam proses 

menganalisis data. Langkah pertama adalah mengorganisasikan data. Yakni, 

dengan mengelompokkan hasil data menurut jenis atau menurut narasumber 

(Creswell, 2015:473). Langkah kedua adalah membaca dan menganalisa data. 

Dengan langkah ini penulis akan memahami hasil data yang didapat (Creswell, 

2015:475). 

Langkah ketiga adalah mengkode data (coding). Coding adalah proses 

mensegmentasi dan mencantumkan label teks untuk membentuk tema luas dalam 

data (Creswell, 2015:482). Sangadji dan Sopiah (2010:202) juga menyebutkan 

bahwa coding merupakan pemberian identitas pada data yang telah diedit 

sehingga memiliki arti tertentu pada saat dianalisis nanti. Pada penulisan ini, 

penulis menggunakan model Creswell dalam proses pengodean. Ada beberapa 

tahapan dalam proses mencantumkan kode. Berikut adalah model visual proses 

pengkodean (Gambar 3.6). 
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Gambar 3.6 Model Visual Pengodean dalam Kualitatif 

Sumber: Creswell (2015) 

 

Langkah keempat dalam menganalisis data adalah deskripsi. Deskripsi 

merupakan  penyampaian secara terperinci mengenai orang, tempat, atau kejadian 

dalam suatu ranah dalam penulisan (Creswell, 2015:489). Hal tersebut penting 

dilakukan dan penulis juga akan menganalisis data dari semua sumber untuk 

membangun sebuah potret tentang suatu kejadian (Creswell, 2015:489). 

Langkah kelima adalah memberikan tema. Menurut Creswell (2015:493) 

tema serupa dengan kode, namun diperuntukkan untuk membentuk ide utama 

dalam basis-data, maka mereka membentuk elemen inti dalam analisis data. 

Creswell (2015:494) juga menjelaskan terdapat empat tipe tema, yaitu: 

1. Tema biasa. Tema yang mungkin diharapkan oleh penulis. 

2. Tema tak terduga. Tema yang tidak diduga akan muncul selama peneltian. 

3. Tema yang sulit untuk diklasifikasikan. Tema yang berisikan ide-ide yang 

tidak dengan mudah dapat dimasukkan ke salah satu tema. 

4. Tema mayor-minor. Tema yang merepresentasikan ide utama dan ide minor 

sekunder dalam basis-data. 
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Langkah keenam adalah merepresentasikan temuan. Menurut Creswell, 

(2015:501) merepresentasikan temuan adalah memaparkan beberapa temuan 

dalam bentuk tabel dan gambar serta menyusun suatu naratif untuk menjelaskan 

apa yang telah ditemukan sebagai jawaban atas pertanyaan penulisan tersebut.  

 

3.8 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam 

penulisan kualitatif, kriteria utama dari hasil penulisan adalah, valid, reliabel, dan 

obyektif (Sugiyono, 2017:267). Memvalidasi temuan berarti penulis menentukan 

keakuratan temuan yang dilakukan dengan strategi-strategi (Creswell, 2015:511).  

Data dapat dinyatakan valid apabila antara data yang dilaporkan penulis dengan 

obyek yang diteliti tidak ada perbedaan (Sugiyono, 2017:268). Reliabilitas, 

menurut Sugiyono (2017:267)  adalah konsistensi dan stabilnya data dari 

penulisan yang dilakukan. 

Untuk mengecek keabsahan data dari penemuan yang dilakukan, maka 

diperlukannya metode untuk menguji keabsahan data. Salah satu metode tersebut 

adalah dengan triagulasi. Triagulasi menurut Creswell (2015:512) adalah proses 

dimana bukti dikuatkan dari sumber yang berbeda, tipe data yang berbeda. Hal ini 

akan memastikan bahwa penulisan itu akan menjadi akurat karena informasinya 

didasari pada banyak sumber. Menurut Sugiyono (2017:274) terdapat tiga jenis 

triangulasi. Pertama, triangulasi sumber, dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber, nantinya dimintakan kesepakatan 

(member check) dengan sumber data tersebut. Kedua, triangulasi teknik, 
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dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda. Ketiga adalah triangulasi waktu, dilakukan dengan teknik 

wawancara di pagi hari dan pada saat narasumber masi segar, belum ada masalah 

atau kesibukan, yang nantinya akan memberikan data yang valid sehingga lebih 

kredibel. Dari beberapa jenis triangulasi yang sudah dipaparkan, penulis 

menggunakan triangulasi sumber karena dalam penulisan ini penulis 

mewawancarai tiga narasumber, dan perlu untuk memvalidasi tiga narasumber 

tersebut. 

Penulis juga akan melakukan member checking guna untuk memvalidasi 

hasil data yang didapat. Member checking menurut Creswell (2015:513)  adalah 

proses ketika seorang penulis meminta narasumber untuk memeriksa keakuratan 

dari uraian. Melibatkan juga proses membawa kembali temuan-temuan tersebut ke 

narasumber dan menanyakan kepada narasumber tentang keakuratan data tersebut, 

juga meminta narasumber untuk menandatangani bukti tersebut. 

 

3.9 Tahapan Penulisan 

Pada penulisan ini, terdapat 10 tahapan dalam pelaksanaannya menurut 

Creswell (2015:22) yakni: 

1. Penulis merumuskan masalah penulisan. 

2. Penulis meninjau kepustakaan. 

3. Pertanyaan penulisan. 

4. Menentukan tipe penulisan yang digunakan, yakni kualitatif. 

5. Menentukan rancangan penulisan, yaitu etnografi. 
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6. Menentukan sampling penulisan. 

7. Menentukan instrumen penulisan. 

8. Menganalisis data. 

9. Interpretasi data. 

10. Kesimpulan penulisan. 


