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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

kualitatif. Menurut Moleong (2007:6) mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pada penelitian ini peneliti berupaya melihat, mendeskripsikan dan memahami 

tentang bagaimana praktik sosial yang dilakukan oleh  anggota komunitas Malang 

Rabbit Community dalam praktik memelihara dan membudidayakan kelinci hias 

di Kota Malang. 

 Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai suatu proses yang mencoba 

untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada 

dalam interaksi manusia (Sarwono, 2006:193). Dalam penelitian kualitatif peneliti 

tidak mengambil jarak dengan yang diteliti sebagaimana penelitian kuantitatif 

yang membedakan antar peneliti sebagai subyek dan yang diteltii sebagai obyek 

(Sarwono,2006:193-194). Penelitian ini menggunakan kualitatif karena yang akan 

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tentang praktik individu yang terjadi 

pada anggota Malang Rabbit Community. Untuk melihat bagaimana praktik yang 

terjadi pada anggota MRC maka peneliti harus memahami fenomena yang ada 

pada komunitas atau kelompok tersebut. Dalam memahami praktik yang 

dimunculkan seseorang mengapa orang tersebut memiliki dan memilih tindakan
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atau praktik tertentu maka peneliti harus berbaur menjadi satu dengan obyek yang 

diteliti agar dapat memahami fenomena dari sudut pandang yang diteliti. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Nawawi 

(2012: 59) peneliti menetapkan deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian dan 

pendekatan yang ditetapkan. Data yang sudah dikumpulkan diolah, dan kemudian 

menjadi sebuah hasil yang akan memberikan gambaran pada fenomena yang akan 

diteliti. Deskriptif dapat diartikan mendeskripsikan fakta-fakta yang bertujuan 

untuk melihat gejala yang diselidiki, agar jelas keadaan dan kondisinya (fact 

finding). Dapat pula dikatakan deskriptif sebagai langkah-langkah melakukan 

representasi obyektif penelitian tentang fenomena-fenomena yang terjadi di dalam 

penelitian. 

Maka peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk 

menguraikan, menggambarkan, dan menginterpretasikan lalu mengambil 

kesimpulan dalam bentuk tulisan sistematis. Alasan peneliti menggunakan 

kualitatif deskriptif karena peneliti membutuhkan informasi mengenai suatu 

fenomena sosial sesuai dengan rumusan masalah bagaimana praktik sosial yang 

dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam memelihara 

dan membudidayakan kelinci hias. 

3.2 Lokasi Penelitian 

 Peneliti mengambil lokasi di Malang sebagai tempat untuk melaksanakan 

penelitian ini. 

1. Peneliti memilih lokasi ini karena Malang merupakan tempat asal komunitas 

Malang Rabbit Community. 
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2. Peneliti memilih komunitas Malang Rabbit Community karena merupakan 

kelompok pecinta kelinci hias atau kelinci ras dan merupakan komunitas 

pecinta kelinci hias satu-satunya di kota Malang. 

3. Komunitas Malang Rabbit Community merupakan kelompok yang aktif 

mengikuti kontes baik secara lokal maupun interlokal. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian merupakan pemusatan konsentrasi terhadap tujuan 

penelitian yang sedang dilakukan. Penentapan fokus penelitian sebagai pusat 

perhatian penelitian bertujuan untuk memberikan batasan terhadap fenomena atau 

permasalahan yang ada, serta mencegah terjadinya pembiasan dalam 

mempersepsikan dan membahas masalah yang diteliti. Hal ini dilakukan agar 

penelitian yang dilakukan lebih terarah, tidak meluas, serta relevan dengan obyek 

penelitian dan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan (Ardionio, 2011: 46). 

Dalam penelitian ini yang berusaha dikaji oleh peneliti adalah fokus 

penelitian yang berusaha menitik beratkan pada permaslahan bagaimana praktik 

sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias sesuai dengan standar ARBA 

(American Rabbit Breeder Association). Apakah terjadi pengelompokan-

pengelompokan anggota dilihat dari praktik sosial nya sehari-hari dalam 

memelihara dan membudidayakan kelinci hias di dalam komunitas Malang Rabbit 

Community. 

3.4 Teknik Penentuan Informan  

Dalam memilih sampel penelitian kualitatif menggunakan teknik non 

probabilitas, yaitu suatu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan pada 
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rumusan statistik tetapi lebih pada pertimbangan subyektif peneliti dengan 

didasarkan pada jangkauan dan kedalaman yang ditelitinya. Pada penelitian 

kualitatif pemilihan sampel tidak begantung pada kuantitas tetapi lebih pada 

kualitas orang yang akan diteliti yang disebut sebagai informan. Banyak sedikit 

orang yang akan digunakan menjadi informan tergantung pada cakupan penelitian 

yang akan dilakukan (Sarwono, 2006: 205). 

Teknik penentuan informan dilakukan dengan cara purposive yaitu 

memilih unit analisis dengan cara yang dianggap sesuai oleh peneliti (Sarwono, 

2006: 206). Teknik penentuan informan secara purposive dilakukan dengan 

mengambil orang-orang yang terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik 

yang dimiliki oleh sampel itu. Misalnya orang yang mempunyai tingkat 

pendidikan tertentu, jabatan tertentu, mempunyai usia tertentu yang pernah aktif 

dalam kegiatan masyarakat tertentu (Nasution, 2007: 98). Dalam penelitian ini 

peneliti memilih informan dari beberapa anggota maupun pengurus pada 

komunitas Malang Rabbit Community yang benar-benar memahami informasi 

terkait dengan penelitian ini. Menurut Spraldey (dalam Sugiono, 2010) 

mengatakan bahwa sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya 

yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 

1. Mereka yang benar-benar menguasai dan memahami suatu proses 

enkulturasi, sehingga sesuatu tersebut bukan hanya diketahui tetapi 

juga dihayati. 

2. Mereka yang masih aktif atau terlibat pada kegiatan yang tengah 

diteliti. 
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3. Mereka yang bisa meluangkan watu untuk memberikan informasi 

terkait yang diteliti. 

4. Mereka yang tidak cenderung mengarang informasi tersebut. 

5. Mereka yang dekat untuk mengeksplorasi segala pengalaman yang 

dimiliki terkait informasi yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penliti mengelompokan informan sebagai pendukung 

keakuratan data dalam dua tipe: 

1. Informan utama, adalah informan yang terlibat secara langsung dengan 

fenomena yang diteliti dan nantinya informasi tersebut dapat 

digunakan sebagai analisis sehingga kemudian dapat memberikan data 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan pada penelitian kali ini adalah 

anggota yang memenuhi kriteria seperti ketua, wakil, dan anggota-

anggota yang sudah dipilih dari komunitas Malang Rabbit Community. 

2. Informan tambahan, adalah mereka yang dapat menunjang informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam hal ini adalah anggota-

anggota lain yang berhubungan dengan adanya komunitas Malang 

Rabbit Community. 

Berdasarkan kriteria diatas, maka karakteristik orang-orang yang dipilih 

dan dapat mewakili fokus dalam penelitian yang dilakukan yaitu, peneliti 

memperoleh Dodiek Benny Yuniarto sebagai informan yang merupakan ketua 

dari Malang Rabbit Community dan juga salah satunya Bogi Adi sebagai anggota 

komunitas Malang Rabbit Community sebagai informan kunci karena mengetahui 

dan memiliki berbagai informasi terkait dengan permasalahan yang diteliti serta 

mampu mengarahkan terkait terjawabnya rumusan masalah penelitian. 
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Sedangkan untuk informan utama, peneliti memilih Happy Yanuar, Fadjar, 

Taufiq Warnadharma dan Rahadian Tino karena terlibat langsung dengan 

fenomena yang diteliti. Selanjutnya adalah informan tambahan, adalah mereka 

anggota-anggota komunitas Malang Rabbit Community yang masih aktif dan 

berkaitan langsung dengan kegiatan-kegiatan yang ada dalam komunitas Malang 

Rabbit Community. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara 

diantaranya adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. 

1. Observasi, observasi dilakukan dengan cara peneliti langsung turun ke 

lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas-aktivitas individu di lokasi 

penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam/mencatat baik dengan cara 

terstruktur maupun semi terstruktur (misalnya dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan yang ingin digali oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi 

penelitian (Creswell, 2009:267).  

Pada observasi awal, peneliti melakukan pengamatan langsung di 

lapangan yaitu mendatangi tempat berkumpulnya komunitas Malang Rabbit 

Community di CFD (Car Free Day) Ijen kota Malang. Peneliti memiliki beberapa 

informan yang sudah dikenal seperi Bogi Adi. Selain Happy Yanuar, Bogi Adi 

merupakan salah satu anggota komunitas MRC yang memiliki aspirasi dan 

pemikiran yang cukup banyak dalam pelaksanaan-pelaksaan kegiatan komunitas 

MRC. Proses observasi yang dilakukan peneliti ini adalah untuk mengetahui 

dengan jelas fenomena yang akan dikaji dalam penelitian ini. 
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2. Wawancara, peneliti melakukan face-to-face interview (wawancara 

berhadapan) dengan partisipan, dalam wawancara yang dilakukan memerlukan 

pertanyaan-petanyaan secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang 

dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para partisipan 

(Creswell,2009:267). Pada wawancara yang dilakukan peneliti melakukan 

wawancara berhadapan langsung dengan anggota serta memberikan pertanyaan 

yang umum supaya benar-benar mendapat informasi sesuai dengan penelitian 

yang dilakukan. 

3. Dokumentasi, teknik pengumpulan data melalui dokumentasi meliputi 

materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, videotape, 

atau segala jenis suara/bunyi (Creswell,2009:270) yang di dapat melalui anggota 

komunitas Malang Rabbit Community. Pada proses dokumentasi peneliti juga bisa 

mendapatkan informasi melalui artikel atau jurnal ilmiah yang membahas tentang 

praktik dan juga habitus Pierre Bourdieu dan juga pemahaman mengenai Malang 

Rabbit Community melalui web-nya. 

3.6 Sumber dan Jenis Data 

Dalam penelitian kualitatif sumber dan jenis data dibedakan menjadi dua, 

yaitu  data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer : dalam penelitian ini data primer adalah data yang diperoleh 

sebagai sumber informasi utama yang diamati. Data ini berupa teks wawancara 

dan diperoleh memalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan 

sampel dalam penelitian (Sarwono,2006:209). Data primer yang diperoleh dalam 

penelitian ini akan berupa hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan 
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informan yaitu para anggota dan pengurus aktif dalam komunitas Malang Rabbit 

Community. 

2. Data sekunder : dalam penelitian ini data sekunder berupa data-data yang 

sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat 

atau mendengarkan. Data ini biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah 

oleh peneliti sebelumnya, termasuk data bentuk teks (dokumen, pengumuman, 

surat-surat, spanduk), data bentuk gambar (foto) data bentuk suara (hasil rekaman 

kaset) (Sarwono,2006:209-210). Data sekunder dalam penelitian ini berupa berita 

maupun artikel tentang perlombaan atau kontes yang diikuti oleh komunitas 

Malang Rabbit Community dan juga data SOP ARBA (American Rabbit Breeder 

Association). 

3.7 Teknik Analisis Data 

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengelah dan menganalisis 

data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur, dan 

mempunyai makna (Sarwono, 2006: 239). 

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data dalam bentuk yang lebih 

mudah diintrepetasikan. Data yang diperoleh dari lapangan diolah menjadi lebih 

sederhana agar mudah dipahami dalam menganalisis rumusan masalah atau untuk 

menggambarkan suatu kondisi dalam penelitian. Adapun metode yang digunakan 

dalam analisis data menurut Miles dan Huberman dalam bukunya Qualitatif Data 

Analysis: An Expended Sourcebook yang meliputi kondensasi data, penyajian 

data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. 
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1. Data Condensation (kondensasi data) 

Data kondensasi mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, fokus, 

menyederhanakan serta melakukan pergantian data yang terdapat pada catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen maupun data empiris yang telah 

didapatkan. Data kualitatif tersebut dapat diubah dengan cara seleksi, ringkasan, 

atau uraian menggunakan kata-kata sendiri dan lain-lain. Berdasarkan data yang 

dimiliki, peneliti akan mencari data, tema, dan pola mana yang penting, 

sedangkan data yang dianggap tidak penting akan dibuang. Pada penelitian kali ini 

pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan observasi langsung pada 

anggota komunitas Malang Rabbit Community mengenai praktik sosial yang 

dilakukan dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias. 

2. Data Display (penyajian data) 

Selanjutnya peneliti melakukan penyajian data. Data yang disajikan telah 

melewati tahap reduksi. Penyajian data dilakukan dengan tujuan agar penulis 

lebih mudah untuk memahami permasalahan yang terkait dalam penelitian dan 

dapat melanjutkan ke langkah berikutnya. Pada umumnya penyajian data 

merupakan suatu pengaturan, kumpulan informasi yang telah dikerucutkan 

sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan. Penyajian data dapat dilakukan dengan 

bagan, uraian singkat, skema dan lain-lain. Setelah mengumpulkan data terkait 

praktik sosial yang dilakukan oleh anggota komunitas Malang Rabbit Community 

dalam memelihara dan membudidayakan kelinci hias, maka langkah selanjutnya 

peneliti mengelompokan hasil observasi dan wawancara untuk disajikan dan 

dibahas secara detail. 
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3. Conclusion drawing/ verification (pengambilan kesimpulan) 

Apabila tahap kondensasi dan penyajian data telah dilakukan, maka langkah 

terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan. Pengambilan kesimpulan 

merupakan suatu proses dimana peneliti menginterpretasikan data dari awal 

pengumpulan disertai pembuatan pola dan uraian atau penjelasan. Pengambilan 

kesimpulan merupakan bukti terhadap penelitian yang dilakukan. Setelah 

menyajikan data terkait dengan praktik sosial yang dilakukan oleh anggota 

komunitas Malang Rabbit Coumminity dalam cara memelihara dan 

membudidayakan kelinci hias maka peneliti setelah itu melakukan penarikan 

kesimpulan terkait rumusan permasalahan penelitian. 

3.8 Teknik Keabsahan Data 

Peneliti menggunakan uji validitas data dilakukan dengan triangulasi. 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Moleong, 2010:330). 

Denzin (dalam Moleong,2010:330) membedakan empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, 

penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik keabsahan 

data triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Dengan teknik triangulasi 

sumber yang digunakan, peneliti membandingkan hasil wawancara yang 

diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian yaitu para anggota 
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dan pengurus dalam komunitas Malang Rabbit Community sebagai pembanding 

untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan. 

 


