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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka Pemikiran Penelitian 

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah komunikasi interpersonal 

yang menjadi kerangka utama, yang digunakan oleh pembina dan penerima manfaat 

yang dikolaborasikan ke dalam kegiatan pembinaan. Sehingga menghasilkan suatu 

proses komunikasi antara individu dengan kelompok untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan. 

Dari kegiatan pembinaan inilah menghasilkan suatu rumusan masalah yang 

diteliti oleh peneliti yaitu proses komunikasi interpersonal di dalam Panti Pelayanan 

Sosial Anak Wira Adhi Karya Ungaran. Komunikasi interpersonal ini dibutuhkan 

agar pembina dan penerima manfaat dapat saling mengenal lebih dalam tentang 

sifat penerima manfaat maupun sebaliknya, serta merubah sikap dan perilaku 

penerima manfaat untuk lebih baik.  Interaksi komunikasi interpersonal dapat 

berguna bagi pembina karena penerima manfaat dapat terbuka karena adanya sikap 

positif yang diberikan oleh pembina sehingga motivasi yang diberikan dapat 

berguna bagi penerima manfaat. 

Selama proses komunikasi interpersonal berlangsung pembina menggunakan 

metode untuk membina penerima manfaat seperti, metode ceramah, metode 

penugasan, metode diskusi kelas dan metode penggunakan contoh sebgai alat 

pendukung. Metode yang digunakan oleh pembina ini berguna untuk mencapai 

tujuan seperti, meningkatkan potensi, lebih disiplin, melatih kemandirian, serta 
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melatih tanggung jawab penerima manfaat agar siap untuk hidup ditengah-tengah 

masyarakat luas. Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian :  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Kerangka Berpikir 

 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor 

mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat di amati. Metode ini lebih bersifat naturalistik yang lebih 
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mampu mengungkap hubungan yang wajar antara peneliti dengan responden dan 

keduanya mempunyai pengaruh analisis kualitatif dengan metode deskriptif. 59

Jelas definisi ini menggambarkan bahwa penelitian kualitatif mengutamakan 

latar alamiah, agar hasilnya dapat digunakan untuk menafsirkan fenomena, dan 

metode yang biasanya digunakan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan 

dokumen. 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena peneliti menganggap 

bahwa permasalahan yang diteliti cukup kompleks dan dinamis, sehingga data yang 

diperoleh dari para narasumber dapat disaring dengan metode yang lebih alamiah 

yakni wawancara langsung dengan para narasumber, sehingga didapatkan jawaban 

yang alamiah. Selain itu, peneliti bermaksud untuk memahami situasi sosial secara 

mendalam, menemukan pola, hipotesis, dan teori yang sesuai dengan data yang 

diperoleh di lapangan. 

3.3. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif 

ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen 

dan lain-lain.60 Metode pengumpulan data menggunakan 2 sumber yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara yang 

mendalam dengan kepala seksi pebimbing, pembina dan penerima 

manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak “Wira Adhi Karya” Ungaran 

                                                           
59 Lexy Meleong. 2000. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, hal 4 
60Ibid hal.112 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku administrasi, brosur, 

laporan, dan jurnal di Panti Pelayanan Sosial Anak “ Wira Adhi Karya” 

Ungaran. 

3.4. Populasi Dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan objek dan subjek yang berada pada suatu 

wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah 

penelitian.61  

Populasi yang digunakan peneliti pada penelitian ini ada semua orang yang 

terlibat seperti penerima manfaat, pembina, kepala panti, kepala seksi, dan 

ketua penerima manfaat di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

Ungaran.  

3.4.2. Sampel 

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau 

keadaan tertentu yang akan diteliti62 Bila populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena 

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul representative (mewakili).63 

                                                           
61 Nanang Martono,2014, Metode Penelitian Kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data 
Sekunder,Jakarta: RajaGrafindo Persada, hal 75 
62 Ibid hal 75 
63 Ibid hal 76 
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Alasan peneliti menggunakan sampel adalah : 

1. Penelitian terhadap sampel memungkinkan representasi karakteristik 

keseluruhan populasi. 

2. Penelitian populasi secara keseluruhan akan memakan waktu yang 

cukup lama, sedangkan alokasi waktu dari penelitian ini terbatas. 

3. Penelitian populasi secara keseluruhan akan memakan biaya dan tenaga 

yang cukup besar. 

Sedangkan keuntungan dari menggunakan sampel adalah64 : 

1. Karena subyek pada sampel lebih sedikit dibandingkan dengan 

populasi, maka kerepotannya tentu kurang. 

2. Ada bahaya dari orang yang mengumpulkan data. Karena subyeknya 

banyak, petugas pengumpul data menjadi lelah, sehingga pencatatannya 

bisa menjadi tidak teliti. 

3. Ada kalanya memang tidak dimunkinkan melakukan penelitian 

populasi. 

Dalam hal ini peneliti mengambil 20 sampel yakni 10 sampel penerima 

manfaat termasuk, ketua penerima manfaat dan 10 sampel pembina, termasuk 

kepala panti dan kepala seksi di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

Ungaran. 

 

 

                                                           
64 Suharsimi Arikunto, 1996, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Dan Praktek, Jakarta: Rineka 
cipta, , hlm 133 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data, pengumpulan data merupakan langkah yang 

penting dalam penelitian. Data yang terkumpul akan digunakan sebagai bahan 

analisis dan pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik 

pengumpulan data primer yang digunakan peneliti adalah: 

3.5.1. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan pembina, penerima manfaat, 

ketua penerima manfaat, ketua seksi dan kepala panti tentang proses 

komunikasi interpersonal yang terjadi pada penerima manfaat. Selain 

tentang proses komunikasi interpersonal, peneliti juga bertanya secara 

mendalam kepada pembina tentang kegiatan atau aktivitas mereka 

setiap harinya selama di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya 

Ungaran. 

3.5.2. Teknik observasi 

Observasi adalah pemilihan, pencatatan dan pengodean serangkaian 

perilaku dan suasana yang berkenaan dengan organisme in situ sesuai 

dengan tujuan-tujuan empiris.65 Pada penelitian ini peneliti melakukan 

pengamatan terhadap proses pelaksanaan komunikasi interpersonal 

pembina dalam proses belajar mengajar maupun proses pembimbingan. 

Serta kegiatan penerima manfaat dan pembina setiap harinya di Panti 

Pelayanan Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran. 

                                                           
65 Jalaluddin Rakhmat, 2014, Metode Penelitian Komunikasi, Bandung: Remaja Rosdakarya hal 83 
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3.5.3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumentaldari 

seseorang.66 Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan dengan kamera 

peneliti tentang kegiatan sehari-hari penerima manfaat dari pagi hingga 

malam. 

Teknik sekunder yang dilakukan oleh peneliti adalah dokumentasi. 

Dokumentasi ini diberikan oleh pembina tentang kegiatan yang dilakukan oleh 

penerima manfaat. Mulai dari kegiatan keterampilan menjahit, perbengkelan, 

keterampilan merias, perkenalan keterampilan, dan olahraga.  

3.6. Teknik Analisis Data 

Teknik Analisis Data, adalah teknik untuk menyederhanakan data sehingga 

mudah untuk ditafsirkan. Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep 

yang diberikan Miles and Huberman. Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa 

aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas 

komponen dalam analisis data.67 Jadi peneliti menggunakan reduksi data untuk 

memilih hal-hal pokok yang diberikan pembina dan penerima manfaat dalam 

melakukan kegiatan dan proses komunikasi yang ada di Panti Pelayanan Sosial 

Anak Wira Adi Karya Ungaran. Setelah memilih atau memilah hal – hal pokok 

yang diberikan oleh pembina lewat hasil wawancara peneliti, data tersebut 

                                                           
66 Lexy Moleong, Op.cit, hal 161 
67 Ibid hal 189 
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dikumpulkan oleh peneliti untuk pengambilan tindakan pemahaman tentang data 

yang diberikan dan penarikan kesimpulan untuk hasil penelitian di Panti Pelayanan 

Sosial Anak Wira Adi Karya Ungaran. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

Sumber: Miles and Huberman 

Setelah peneliti menganalisis data, peneliti melakukan pengujian 

kredibilitas data penelitian. Peneliti menggunakan teknik triangulasi. Teknik ini 

untuk mengecek kebenaran data yang didapat peneliti dari berbagai sumber seperti 

hasil wawancara dengan ketua seksi, pembina, kepala panti, penerima manfaat, 

observasi kegiatan atau aktivitas yang ada di Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adi 

Karya Ungaran dan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh penerima manfaat 

dan pembina.  

Teknik triangulasi yang digunakan peneliti  adalah Data Triangulasition 

(Triangulasi data). Karena data yang dikumpulan peneliti dari sumber pembina, 

ketua seksi dan kepala panti serta penerima manfaat dapat digunakan sebagai data 

peneliti untuk penelitian tentang proses komunikasi interpersonal. Jadi kebenaran 

data yang didapat oleh peneliti sesuai dengan keadaan dan situasi yang terjadi pada 

waktu penelitian. 
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