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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Metode penelitian merupakan salah satu faktor yang cukup 

penting dalam melakukan suatu penelitian, karena pada dasarnya 

metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian adalah 

usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji suatu 

kebenaran pengetahuan dengan cara-cara ilmiah. Oleh karena itu, 

metode yang digunakan dalam suatu penelitian harus tepat. 

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, 

penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif sehingga akan 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata. Data yang dianalisis 

di dalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka 

seperti halnya pada penelitian kuantitatif. Menurut Arikunto (1998, 

h.309) penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan 

informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan 

gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan.. Oleh 

karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena-

fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam. 
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B. Tema yang diungkap 

1. Perilaku prososial yang timbul pada scooterist VESPA Ekstrim 

Semarang. 

2. Faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi perilaku 

prososial pada Scooterist VESPA Ekstrim Semarang. 

3. Faktor internal dan eksternal (situasional) yang memengaruhi 

perilaku prososial pada scooterist VESPA Ekstrim Semarang. 

 

C. Subjek Penelitian 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek 

atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Adi, 2004, h.101). Pada hakikatnya, hal tersebut 

tidak hanya merujuk pada sejumlah individu yang berwujud 

manusia, melainkan dapat berupa hewan, barang dagangan dan 

benda alam lainnya. Populasi merupakan subjek penelitian yang 

memiliki karakteristik yang hampir sama. 

Merinci kekhususan yang ada dalam konteks dengan tujuan 

untuk menggali informasi mengenai perilaku prososial yang terjadi 

terhadap kelompoknya sehingga pemilihan subjek dipilih 

berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya. Populasi 

dalam penelitian ini adalah scooterist yang sudah bergabung pada 

VESPA Ekstrim Semarang selama minimal dua tahun, memiliki 

VESPA jenis ekstrim, berumur 18 hingga 24 tahun dan tinggal di
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 Kota Semarang serta mampu berkomunikasi secara verbal 

dengan baik.  

 

D. Teknik Pengambilan Sampel 

Teknik sampling adalah teknik pengambilan data yang diambil 

secara kesatuan atau keseliruhan untuk mendapatkan gambaran 

mengenai hal tersebut (Adi, 2004, h.101). Peneliti bertanya pada 

subjek penelitian mengenai calon subjek dan narasumber penelitian 

lain yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan 

oleh peneliti. Mengenai jumlah sampel sangat bergantung pada apa 

yang ingin deketahui peneliti, tujuan penelitian, konteks saat itu, apa 

yang dianggap bermanfaat dan dapat dilakukan  dengan waktu dan 

sumber daya yang tersedia. Validitas yang dimunculkan dalam 

penelitian kualitatif lebih berhubungan dengan informasi dari kasus 

sampek yang dipilih daripada bergantung pada jumlah. 

Oleh karena itu penelitian tentang perilaku prososial pada 

scooterist VESPA Ekstrim di Semarang menggunakan teknik 

pendekatan accidental sampling dimana sampel dipilih berdasar 

orang-orang yang berada dalam peristiwa tersebut. Peneliti 

mendatangi tempat-tempat yang  biasa digunakan subjrk untuk 

berkumpul. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Berdasarkan sumber pengambilan data, dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari objek yang diteliti melalui prosedur dan teknik 

pengambilan data yang berupa observasi, wawancara maupun 

penggunaan instrumen pengukuran lainnya yang khusus dirancang 

sesuai dengan tujuan peneliti (Adi, 2004, h.57). 

1. Observasi 

Purwanto (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008, h.94) 

mengatakan istilah observasi adalah metode atau cara 

menganalisis dan pencatatan secara sitematis mengenai tingkah 

laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau 

kelompok yang dituju. Peneliti melakukan observasi secara 

partisipan (participant observation), yaitu peneliti akan terlibat 

dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian (Basrowi dan 

Suwandi, 2008, h.106). Tujuan dilakukan pengamatan ini 

terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai 

perilaku yang nyata dan memahami perilaku tersebut (Adi, 2004, 

h.70). 

Melalui observasi peneliti ingin mengungkap hal yang 

berhubungan dengan perilaku yang muncul saat wawancara 

berlangsung dan saat subjek sedang melakukan aktivitasnya, 

seperti: 
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a. Perilaku yang muncul 

b. Intonasi suara 

c. Bahasa tubuh 

d. Perilaku prososial yang muncul  

e. Hubungan dengan orang lain (orang dalam atau luar 

komunitas) 

Hal ini bertujuan sebagai teknik pendukung dalam proses 

wawancara agar peneliti mampu memperoleh keabsahan data 

melalui triangulasi teknik. 

2. Wawancara 

Di samping observasi lapangan, peneliti juga 

menggunakan metode wawancara untuk pengumpulan data. 

Menurut Adi (2004, h.72) wawancara merupakan metode 

pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui 

hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. 

Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya 

subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga 

informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat 

lain, akan diperoleh melalui wawancara (Adi, 2004, h.73). 

Jenis-jenis pertanyaan ini yang nantinya akan membantu 

peneliti dalam membuat pertanyaan wawancara kepada 

responden, meliputi: 

a. Pengalaman atau perilaku 
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- Kegiatan rutin  

b. Latar belakang atau demografi 

- Usia 

- Pendidikan 

- Pekerjaan 

- Tempat tinggal 

- Hubungan responden dengan orang lain 

c. Perilaku prososial yang dilakukan 

- Kelompok 

- Sendiri 

d. Faktor internal yang memengaruhi perilaku prososial 

- Rasa bersalah 

- Suasana hati 

- Kepribadian 

- Kepercayaan religius 

e. Faktor eksternal (situasional) yang memengaruhi perilaku 

prososial 

- Norma sosial 

- Jumlah pengamat 

- Modelling 

- Tekanan waktu 

- Kesamaan antara penolong dan korban 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, sebagai pihak yang 
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diwawancara untuk dapat menemukan permasalahan secara lebih 

terbuka, sebagai pihak yang diajak wawancara dapat dimintai 

pendapat, dan ide-idenya. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

Metode analisis data yang digunakan harus sesuai dengan 

karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu analisis data secara 

induktif. Uji keabsahan data digunakan untuk memastikan kebenaran 

dari data yang diperoleh. Teknik-teknik yang digunakan untuk 

menguji keabsahan data dalam penelitian ini adalah: 

1. Ketekunan dan keajegan pengamatan 

Meningkatkan ketekunan dalam wawancara dan observasi 

maka data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti 

dan sistematis. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sumber yang lain. Keabsahan data yang 

dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

untuk pengecekan dan sebagai pembanding terhadap data yang 

didapat. Pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 triangulasi, 

yaitu: 

a. Triangulasi sumber 

Membandingkan dan mengecek kemabli kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 
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berbeda. Pada penelitian ini peneliti juga akan 

mewawancarai orang terdekat subjek. 

b. Triangulasi metode 

Upaya membandingkan temuan data yang telah 

diperoleh dengan menggunakan suatu metode tertentu, 

dengan data yang diperoleh dengan menggunakan metode 

lain mengenai permasalahan dan sumber yang sama. 

c. Triangulasi teori 

Triangulasi teori merujuk pada pemakaian perspektif 

teori yang bervariasi guna dalam menginterpretasikan data 

yang sama (Pawito, 2008, h.100) 

3. Perpanjangan Keikutsertaan 

Pada perpanjangan keikutsertaan ini, peneliti sebagai alat 

ukur dalam mengumpulkan data meliputi observasi dan 

wawancara pada berbagai latar dan peristiwa. Hal ini dilakukan 

guna mempelajari kebudayaan, meaning dan intepretasi dari 

permasalahan yang ada. 

 

G. Metode Analis Data 

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk 

memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu 

proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data 

dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan 

data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
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menggunakan metode analisis kualitatif yaitu matode yang bertujuan 

untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang 

diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis (Adi, 2004, 

h.117). Menurut Miles dan Huberman (dalam Basrowi dan Suwandi, 

2008, h. 209) ada tiga kegiatan yang dilakukan dalam melakukan 

analisis data diantaranya dengan: 

1. Reduksi Data 

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar 

yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses 

penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi 

bentuk tulisan yang akan dianalisis. 

2. Penyajian Data 

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti 

mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau 

kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk 

melakukan pengambilan kesimpulan. 

3. Menarik Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang 

sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek 

dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan. 

 

 




