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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

 Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk 

mendapatkan hasil data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono,2019:2). 

Secara umum tujuan dari adanya penelitian sendiri adalah untuk dapat 

menggambarkan, membuktikan, mengembangkan, menemukan hal-hal yang akan 

diteliti (Sugiyono,2019:5). Sehingga peran metode penelitian ini juga penting 

terkait dengan penelitian karena bisa dikatakan berhasil jika memilih tepat metode 

penelitian yang dilakukan. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian Kualitatif dipilih oleh penulis dikarenakan pendekatan penelitian 

kualitatif sesuai dengan kondisi penelitian yaitu penentuan fokus dalam penelitian 

didasari pada tingkat kebaruan data yang diperoleh dari situasi lapangan 

(Sugiyono,2019:275). Menurut Burhan Bungin (2006:306) mengatakan bahwa 

pendekatan kualitatif memusatkan pada perhatian lewat prinsip-prinsip umum yang 

didasari dengan perwujudan makna dari gejala-gejala sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat.  

 Pendekatan kualitatif dipandang paling sesuai pada penelitian ini dan 

berharap nantinya bisa mendapatkan data secara lebih dalam dengan melihat secara 

langsung kondisi lapangan. Penelitian kualitaif ini juga nantinya dapat menjelaskan 

proses pendeskripsian sesuai dengan keadaan lapangan yang sebenarnya.  
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3.2 Jenis Penelitian 

 Pada jenis penelitian ini peneliti memilih menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Bungin,Burhan (2006:308) menjelaskan bahwa metode 

deskriptif ini cocok digunakan untuk penelitian kualitatif yang berfokus pada 

menjelaskan makna-makna dalam gejala sosial yang ada di lingkungan.  

 Dalam jenis penelitian deskriptif merupakan suatu prosedur atau pemecah 

masalah yang nantinya bisa diselidiki melalui penggambaran pada suatu keadaan 

obyek penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan 

(Sugiyono,2015:400). Penelitian ini berfokus pada pendeskripsian tentang 

bagaimana gambaran strategi komunikasi melalui gerakan kampanye menabung 

sampah di Bank Sampah Kitiran Yosoroto. 

 

3.3 Penentuan Lokasi Penelitian  

 Penentuan lokasi penelitian ini merupakan tahap awal yang dilaksanakan 

oleh peneliti karena peneliti perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang 

ada di Bank Sampah Kitiran. Sehingga nantinya dalam proses melakukan kegiatan 

penelitian dapat berjalan sesuai dengan rencana. Tujuan lain adalah dengan 

melakukan survei lokasi peneliti juga bisa mendapatkan data-data yang sekiranya 

nanti dibutuhkan untuk penelitian. Lokasi penelitian berada di jalan Dahlia, 

Purwosari, Kecamatan. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah.  

 Letak Bank Sampah Kitiran Yosoroto ini sangatlah strategis dikarenakan 

berada di pusat Kota Solo dan berdekatan dengan Rumah Sakit Kasih Ibu Solo, 

dikatakan strategis berdasarkan laporan akhir 2019 dari Dinas Lingkungan Hidup 
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Solo. Rumah Sakit Kasih Ibu menyumbang sampah medis sebesar 46.17% dengan 

produksi limbah sebesar 3.2 kg per tempat tidur per harinya. Kondisi inilah yang 

dinilai strategis mengingat tujuan Bank Sampah Kitiran adalah melakukan 

pengelolaan sampah. Dengan letak lokasi yang strategis ini masyarakat yang ingin 

berkunjung sangatlah mudah menemukan lokasi tersebut. Terakhir Bank Sampah 

Kitiran merupakan pelopor pertama dari pendirian bank sampah lainnnya yang ada 

di Kota Solo sehingga dinilai tepat untuk melakukan penelitian.  

 

3.4 Teknik Penentuan Informan 

 Menurut Sugiyono (2019;294) mengatakan bahwa fokus penelitian 

kualitatif itu ada pada informan itu sendiri, informan sebagai sumber data peneliti 

untuk dapat menyelesaikan penelitiannya sampai pada tahap pembuatan akhir 

kesimpulan. Maka dari itu pada tahap ini bagi peneliti sangatlah penting dalam 

penentuan informan karena akan berpengaruh pada data penelitian. 

 Peneliti dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive 

sampling yang digunakan untuk menentukan siapa informan yang akan dipilih 

nantinya. Purposive sampling adalah teknik pengambilan data yang bersumber 

pada sampel tertentu dengan mempertimbangkan maksud dari penelitian tersebut. 

Pada pertimbangan ini dilakukan agar pada saat menentukan informan bisa tepat 

sasaran seperti mengerti hal-hal apa saja yang kita pertanyakan dan kita 

maksudkan sehingga lebih mudah untuk meneliti sesuai dengan obyek akan 

diteliti oleh penulis (Sugiyono,2019:289). Dalam penentuan teknik informan 
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dibagi menjadi dua yaitu informan sumber primer (pokok) dan informan sumber 

sekunder (tambahan) (Sugiyono,2019:296). 

 

3.4.1 Informan Sumber Primer 

 Informan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan 

datanya dan termasuk dalam sumber utama yang dimana lebih tau menahu soal 

kondisi lapangan yang ada sehingga informasi yang disampaikan dapat lebih 

lengkap (Sugiyono,2019:296). Berikut empat informan sumber primer Bank 

Sampah Kitiran yang dibutuhkan oleh peneliti yaitu: 

Tabel 3.1 Informan Sumber Primer 

No  Nama  Jabatan  

1 Informan AA 

Bernama Bu Denok 

Pelopor Bank Sampah Kitiran 

Yosoroto 

2 Informan BB 

Bernama Mas Andi 

Manager Bank Sampah Kitiran 

Yosoroto 

3 Informan CC 

Bernama Mbak Ari 

Sekretaris Bank Sampah Kitiran 

Yosoroto 

4 Informan DD 

Bernama Mbak Diah 

Bendahara Bank Sampah Kitiran 

Yosoroto 

 Sumber: Data diolah melalui data primer 2021. 

 

3.4.2 Informan Sumber Sekunder 

 Sebagai informan tambahan, penulis memerlukan informan tersebut untuk 

menjadikan bahan utama serta dapat digunakan untuk mengecek ulang pada 

kebenaran data yang ada pada informan pokok. informasi sumber sekunder adalah 

sumber yang bisa memberikan sebuah informasi walaupun tidak terlibat secara 

langsung dalam proses interaksi sosial yang ada didalamnya 

(Sugiyono,2019:296). 
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 Informan sekunder ini dipilih oleh penulis yaitu ada ketua rt 02 dan nasabah 

dari Bank Sampah Kitiran. Penulis memilih informan tersebut dikarenakan 

informan sekunder tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan informan 

pokok dan juga paham betul mengenai kondisi dari Bank Sampah Kiitiran. 

Profil dari informan sekunder yaitu: 

Tabel 3.2 Informan Sumber Sekunder 

No  Nama  Status  

1 Informan EE 

Bernama: Bapak Ali 

Ketua Rt 02 Kampung Yosoroto 

Nasabah Bank Sampah Kitiran 

2 Informan FF 

Bernama: Ibu Wiwik 

Nasabah Bank Sampah Kitiran 

 Sumber: Data diolah melalui data primer 2021. 

 Informan sekunder yang dipilih oleh penulis yaitu ada ketua rt 02 dan 

nasabah dari Bank Sampah Kitiran. Penulis memilih informan tersebut dikarenakan 

informan sekunder tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan informan pokok 

dan juga paham betul mengenai kondisi dari Bank Sampah Kitiran. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

  Observasi adalah teknik pengambilan data melalui cara pengamatan 

 yang dapat dilihat disekitar daerah obyek yang sudah ditentukan selama 

 proses penelitian. Menurut Marshall dalam Sugiyono (2019:297) 

 mengatakan “through observation, the researcher learn about behavior and 

 the meaning attached to those behavior”. Dikatakan dalam hal menyangkut 

 observasi, observasi mempelajari tentang bagaimana perilaku dan makna 

 apa saja yang timbul dari perilaku tersebut. Maka dari itu untuk mengetahui 
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 bagaimana strategi komunikasi dalam gerakan kampanye menabung 

 sampah di Bank Sampah Kitiran, peneliti menggunakan observasi dalam 

 penelitiannya. 

  Observasi yang dilakukan peneliti mulai dari mengumpulkan data-

 data yang sudah terkumpul melalui pengamatan. Dilakukan dengan 

 pengataman agar dapat melihat bagaimana situasi dan kondisi yang sedang 

 terjadi pada obyek yang kita teliti. Dalam hal ini peneliti melakukan 

 kegiatan observasi setiap minggu ke dua dan minggu ke empat di hari Sabtu.

  Observasi pada minggu kedua dan keempat di hari Sabtu dikarenakan hari 

 tersebut adalah jam kerja rutin Bank Sampah Kitiran. Pada waktu jam kerja 

 Bank Sampah Kitiran penulis memanfaatkan waktu secara baik, waktu 

 tersebut bisa digunakan untuk melihat kegiatan Bank Sampah Kitiran di 

 lapangan bagaimana.  

  Kegiatan tersebut dimulai melihat nasabah yang membawa  sampah 

 yang sudah dipilah dilanjutkan dengan penimbangan sampah lalu dicatat 

 berapa hasil timbangannya setelah itu tahap akhir pengepul datang untuk 

 mengangkut sampah yang sudah terkumpul dan dipilah. Selain melihat 

 kegiatan Bank Sampah saat menabung sampah, pada minggu kedua dan 

 minggu keempat setiap hari Sabtu akan ada kegiatan lainnya seperti 

 membuat kompos, membuat kerajinan tangan dari plastik maupun koran 

 selain itu juga menanam tumbuhan. Kegiatan tersebutlah penulis 

 memanfaatkan dikarenakan ingin mengetahui kegiatan secara 
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 langsung pada Bank Sampah Kitiran seperti apa dan dapat melakukan 

 proses wawancara pada saat jam kerja Bank Sampah Kitiran. 

 

2. Wawancara  

  Menurut Esterbeg (2002) dalam Sugiyono (2019:304) wawancara 

 dimaksudkan dengan metode yang digunakan untuk pertemuan antara dua 

 orang yang saling bertukar pikiran mulai dari memberikan informasi, ide, 

 dan gagasannya melalui sebuah tanya jawab. Sehingga dari perolehan 

 informasi lewat tanya jawab tersebut ditemukan maksud dan tujuan dari hal 

 yang sedang dicari. Dalam metode wawancara ada tiga macam metode yaitu 

 wawancara terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur 

 (Sugiyono,2019:305). Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara semi 

 terstruktur yang akan digunakan dalam penelitian. Wawancara semi 

 terstruktur digunakan agar pada saat melakukan wawancara baik 

 pewawancara maupun narasumber dapat lebih terbuka dan leluasa dalam 

 memberikan informasi (Sugiyono,2019:306). 

  Pada proses wawancara semi terstuktur dilakukan dengan 

 memberikan pertanyaan terbuka namun tetap ada batasan sesuai dengan 

 tema dan alur yang akan diteliti oleh peneliti. Proses ini terlihat terbuka dan 

 fleksibel namun tetap terkontrol karena memiliki pedoman alur penelitian.   

  Wawancara dilaksanakan dengan menyesuaikan kebutuhan 

 informan sedang ada dimana. Peneliti mengikuti jadwal waktu luang yang 

 ada pada informan yang nantinya akan diwawancarai. Tempat tersebut bisa 
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 di Bank Sampah Kitiran yang ada di Jalan Dahlia No 28, Rt 02 Rw 08 

 Purwosari, Solo dan juga rumah pribadi informan. Pada kegiatan 

 wawancara yang ada di Bank Sampah Kitiran penulis melakukan 

 wawancara disela-sela pada saat informan bekerja. Selain itu ada juga 

 dengan melakukan janjian waktu kapan bisa dilakukan untuk wawancara.  

  Selama kegiatan wawancara informan menjadi hal utama dalam 

 pemberian informasi yang bercerita mengenai penerapan gerakan 

 menabung sampah. proses wawancara dilakukan dengan ramah dan antusias 

 oleh informan dalam memberikan informasinya. Sehingga membantu 

 peneliti untuk mengetahui apa saja informasi yang berkaitan dengan 

 penelitian. 

  Berdasarkan pemahaman dan penjelasan wawancara diatas, maka 

 ditampilkan berikut ini proses wawancara dan penjelasan dari informan 

 terkait perolehan informasi singkat saat melakukan wawancara yaitu: 

 1.Informan AA  

 Melakukan wawancara pra penelitian pada tanggal 7 September 2020 pukul 

 10.30 dan wawancara lanjutan 19 Desember 2020 bertempat di rumah Bu 

 Denok. Pada wawancara ini lebih banyak membahas persoalan 

 mengenai sejarah berdirinya Bank Sampah Kitiran dan kegiatan yang ada di 

 Bank Sampah Kitiran penulis banyak mendapatkan informasi mengenai 

 seputar Bank Sampah  Kitiran. Data tersebut penulis catat dan direkam 

 melalui handphone recorder. 
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 2.Informan BB 

 Melakukan wawancara penelitian pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 

 15.00 bertempat di Kantor Bank Sampah Kitiran. Wawancara ini membahas 

 mengenai bagaimana struktur organisasi dapat berjalan dengan baik 

 dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Bank Sampah Kitiran. 

 Terlebih Mas Andi adalah manager dari Bank Sampah Kitiran maka 

 peneliti memfokuskan informasi yang didapat dari  narasumber pokok. 

 3.Informan CC 

 Melakukan wawancara penelitian pada tanggal 7 Januari 2021 pukul 17.00 

 bertempat dirumah Mbak Ari. penulis melakukan wawancara kepada 

 Mbak Ari selaku tim bagian pencatat atau lebih dikenal sebagai sekretaris. 

 Tujuan wawancara untuk mengetahui kegiatan apa saja yang 

 dilakukan bagi seorang sekretaris di Bank Sampah Kitiran serta 

 kegiatan lainnya seperti apa.  

 4.Informan DD 

 Melakukan wawancara penelitian pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 

 15.00 bertempat di Kantor Bank Sampah Kitiran. Penulis melakukan 

 wawancara kepada Mbak Diah selaku bendahara dari Bank Sampah 

 Kitiran. Tujuan mewawancarai bendahara adalah untuk mengetahui 

 bagaimana sistem cara kerja dari hasil pengumpulan sampah menjadi nilai 

 ekonomis seperti menabung emas. Penulis banyak mendengarkan apa 

 saja kegiatan dari tugas yang sudah disampaikan oleh narasumber. 
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 5.Informan EE 

 Melakukan wawancara pada tanggal 9 Januari 2021 pukul 17.00 

 bertempat di Kantor Bank Sampah Kitiran. Penulis melakukan wawancara 

 kepada informan tambahan yaitu Bapak Ali selaku Ketua RT 02 Yosoroto. 

 Tujuan mewawancarai tersebut adalah untuk melihat bagaimana awal 

 mulanya menyetujui adanya Bank Sampah Kitiran ini serta ketua rt juga 

 berperan penting di daerah Kampung Yosoroto. Dalam menjawab 

 pertanyaan informan menjawab dengan ramah dan baik. 

 6.Informan FF 

 Melakukan wawancara pada tanggal 12 Januari 2021 pukul 11.00 

 bertempat di rumah milik Ibu Wiwik. Informan tambahan ini merupakan 

 nasabah tetap  yang sudah aktif sejak tahun 2017 sampai sekarang. Pada 

 tahap ini penulis menanyakan hal apa sajakah yang membuat tertarik 

 mengikuti Bank Sampah Kitiran dan juga melakukan tanya jawab lainnya 

 yang mendukung bahan penelitian. 

 

3. Dokumentasi 

 Dokumentasi menjadi dokumen yang penting sebagai pendukung 

dari bahan penelitian. Dokumentasi menjadi bahan tambahan untuk 

melengkapi data-data yang nantinya akan diteliti oleh peneliti. Dokumentasi 

menjadi penting karena dapat menggambarkan dari sudut pandang subyek 

tertentu melalui media tertulis maupun media online lainnya. 
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Pada penelitian ini, peneliti mengambil, membaca, serta, mencatat hal-hal 

penting lewat bacaan jurnal, buku, dan dokumen lain dari media online dan 

data Bank Sampah Kitiran. Dokumentasi juga dapat digunakan untuk 

membandingkan konsep teori yang ada dengan yang ada di lapangan 

sesungguhnya. Dokumentasi juga mengambil beberapa foto untuk dijadikan 

sebagai bahan bukti penulis melalui penggambaran kondisi di lapangan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

  Dalam menganalisis data secara kualitatif perlu adanya proses mencari dan 

menyusun data secara sistematis yang bisa diperoleh melalui hasil tahapan 

wawancara, dokumentasi, serta bahan pendukung lainnya untuk dapat menarik 

akhir kesimpulan (Sugiyono, 2019:319).  

 Adapun tahapan yang harus dilalui dalam melakukan analisis data kualitatif 

yang dilakukan dibawah ini (Sugiyono,2019:348-352)  

1. Mengumpulkan Data 

  Pada tahap ini diawali dengan melakukan pengumpulan data terlebih 

 dahulu. Pada penelitian kualitatif dikatakan bahwa peneliti adalah kunci 

 dalam pengumpulan data (Sugiyono,2019:350). Dalam pengumpulan data 

 bisa dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Kegiatan ini 

 dimaksudkan agar dapat mengumpulkan data secara akurat sesuai dengan 

 kondisi di lapangan. Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data mentah 

 berupa rekaman suara, foto kegiatan dengan informan, dan catatan lapangan 
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 yang ada pada informan sebagai bentuk keseharian yang dilakukan pada 

 kegiatan Bank Sampah Kitiran. 

2. Deskripsi Data Mentah 

  Pada tahap ini adalah memasuki proses dari semua pengumpulan 

 data yang sudah dikumpulkan. Tahap ini memulai menampung dan 

 mendeskripsikan dari pengumpulan data yang ada ke dalam bentuk tulisan. 

 Dari hasil data mentah yang sudah didapat mulailah melakukan 

 pengumpulan data-data yang nantinya akan dicatat pada laporan. Dalam hal 

 ini penulis mendokumentasikan hasil wawancara dengan informan sesuai 

 apa hasil wawancara dengan informan. 

3. Reduksi Data 

  Pada tahap ini memulai untuk mengurangi data, reduksi yang berarti 

 mengurangi data. Tahap ini mulai memilih data mana yang dianggap 

 penting untuk penelitian dan data mana yang bisa dijadikan sebagai bahan 

 tambahan pendukung pada penelitian. Tahap ini peneliti mulai menentukan 

 mana data yang utama untuk penelitian dan mana yang data sebagai 

 tambahan dari  hasil penelitian yang sudah dilakukan. Seperti contoh 

 peneliti mengambil kata kunci yang akan diberi kode untuk pengingat 

 mana data yang penting. 

4. Kategorisasi Data 

  Pada tahap ini dimulai melakukan pengkategorisasian data, setelah 

 tahap reduksi selesai memulai untuk melakukan pengelompokkan atau 

 pengkalfisian data. Hal ini digunakan untuk menyederhanakan data yang 
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 sudah didapat, menyederhanakan data tersebut seperti mengambil kata 

 kunci yang sudah direduksi data. Sehingga data yang sudah 

 dikategorisasikan akan mempermudah dalam menganalisis. 

5. Hubungan Antar Kategori 

  Pada tahap akhir setelah melakukan analisis untuk dapat 

 menghasilkan kategorisasi data yang ada, maka dilanjutkan dengan 

 menghubungkan data dengan setiap kategori yang ada dari situ akan 

 memunculkan akhir dari penyimpulan data. Semua data hasil penelitian 

 (data mentah), analisis kategori dan hubungan antar kategorisasi juga perlu 

 diuji lagi dengan menggunakan keabsahannya. Pengujian ini dimaksudkan 

 untuk memastikan keakurakatan dari hasil data yang diperoleh. Dalam uji 

 keabsahannya  diperlukan teknik uji kredibilitas pada penelitian kualitatif 

 (Sugiyono,2019:353). 

 

3.7 Pengujian Keabsahan Data 

 Pada metode keabsahan data ini menjadi tahap akhir dalam penelitian 

kualitatif, teknik keabsahan data ini diperlukan untuk melakukan penelitian sosial. 

Dikarenakan penelitian ini bersifat empiris yang informasinya tidak begitu saja 

dapat diterima tetapi harus diuji kebenaran melalui keabsahan data. Dalam 

keabsahan data ini dilakukan dengan cara menggunakan teknik triangulasi. 

 Menurut William Wiersma (1986) dalam Sugiyono mengatakan 

“triangulation is qualitative cross-validation it assesses the sufficiency of the data 

according to the convergence of multiple data sources or multiple data collection 
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procedures” yang artinya adalah dalam melakukan pengujian kredibilitas 

triangulasi digunakan untuk melakukan pengecekkan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu yang berbeda (Sugiyono,2019:368). 

 Dalam teknik triangulasi dibagi menjadi tiga yaitu ada triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Sugiyono,2019:368-369). Peneliti 

memilih teknik triangulasi sumber untuk digunakan di penelitian. Alasannya 

dikarenakan triangulasi sumber ini dinilai cocok bagi penelitian peneliti. Penelitian 

yang ada di Bank Sampah Kitiran ini peneliti memfokuskan bahwa sumber yang 

digunakan utama untuk melakukan penelitian karena sumber merupakan gudangnya 

informasi bagi peneliti.  

 Pada triangulasi sumber dilakukan tahap-tahap pencapaian agar hasil 

penelitian menghasilkan penelitian yang jelas, yaitu: (Chiki Evi K, 2015). 

1. Dapat membandingkan dari hasil data temuan yang sudah dimiliki dengan hasil 

data wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan oleh narasumber di depan umum dengan 

yang dikatakan secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang pada saat situasi penelitian 

dengan situasi seperti hari biasanya (sepanjang waktu). 

4. Membandingkan pada keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.  

 Dalam penggunaan teknik triangulasi sumber dijadikan landasan oleh 

peneliti dalam penelitian yang dilakukannya. Hal ini dilakukan agar dapat 
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mengecek keabsahan data dilapangan seperti: melihat hasil wawancara dengan 

informan primer (pokok) dan informan sekunder (tambahan), melihat dan 

mengecek kembali metode hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian 

peneliti melakukan analisa hasil data dilapangan dengan kajian pustaka yang sudah 

dipaparkan oleh peneliti yang ada di Bab 2.  

  


