
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian 

 
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan perspektif kualitatif. 

Penelitian yang menggunakan perspektif kualitatif cenderung mengamati 

fenomena secara mendalam untuk merumuskan datanya. Menurut Kriyantono 

(2008: 56), perspektif kualitatif akan lebih mementingkan makna dari sebuah 

fenomena yang diteliti, dan tidak memperhitungkan kuantitas yang berupa 

angka. 

Lebih lanjut, Bogdan dan Taylor (Maleong, 2008) menambahkan 

bahwa penelitian dengan menggunakan perspektif kualitatif berarti akan 

memberikan gambaran dalam bentuk rinci, menyeluruh, dan mendalam dari 

semua respondennya. Penelitian ini akan mengamati bagaimana perilaku, 

motivasi, dan pendekatan yang dilakukan oleh subjek penelitian dalam bentuk 

bahasa yang mengedepankan penjelasan yang rinci, sehingga fenomena 

tersebut dapat dideskripsikan dengan jelas dan menyeluruh. 

Penelitian ini meggunakan pendekatan studi kasus sehingga peneliti 

dapat mendalami dan menjelaskan fenomena yang terjadi dalam proses 

penelitiannya. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, yaitu 
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penelitian yang dilakukan dengan mengamati sebuah fenomena untuk 

kemudian dianalisis dan dijelaskan secara terperinci dan cermat. 

Pendekatan studi kasus dilakukan oleh peneliti untuk dapat mengamati 

bagaimana perilaku, motivasi, dan tindakan dari subjek penelitian ketika 

melakukan tugasnya sebagai fundraiser. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti 

untuk dapat memahami proses strategi komunikasi yang dilakukan oleh subjek 

penelitian dalam melakukan aktivitas komunikasinya, sehingga peneliti dapat 

memahami fenomena yang sedang terjadi dengan jelas dan rinci. 

B. Subjek Penelitian 

 
Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai Yayasan 

Dompet Dhuafa Pusat dan Dompet Dhuafa Pendidikan sebagai program 

yang menaungi Beasiswa Aktivis Nusantara dengan kriteria sebagai 

berikut: 

1. Merupakan tokoh yang berkecimpung langsung dalam Yayasan 

Dompet Dhuafa. 

2. Tokoh yang bertanggung jawab langsung dalam bidang 

penggalangan dana di Yayasan Dompet Dhuafa dan Dompet 

Dhuafa Pendidikan sebagai program yang menaungi Beasiswa 

Aktivis Nusantara. 
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Berdasarkan kriteria narasumber di atas, berikut merupakan 

narasumber yang dipilih oleh peneliti: 

 

 

Tabel 1. Nama Narasumber Penelitian 
 
 

No. Nama Jabatan 

1. Ahmad Faqih GM Source Mobilization 

2. Dindin Digital Fundraising DD Pendidikan 

3. Dilla Tim Fundraising DD Pendidikan 

4. Miftah Rizkamuna Koor. Aliansi Strategis 

 
 

C. Lokasi Penelitian 

 
Dalam penelitian ini penulis meneliti Yayasan Dompet Dhuafa 

Pusat dan juga Dompet Dhuafa Pendidikan sebagai program yang 

menaungi Beasiswa Aktivis Nusantara sebagai lokasi penelitian. 

D. Jenis Data 

 
Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 
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1. Data primer 

 
Data primer dalam penelitian ini didapatkan peneliti dari 

dokumen perencanaan komunikasi yang dimiliki oleh Dompet 

Dhuafa dalam menjalankan program fundraisingnya. Peneliti 

kemudian akan menganalisis isi dari dokumen tersebut untuk 

dijadikan rujukan dalam memperoleh kesimpulan penelitian. 

2. Data Sekunder 

 
Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang didapat 

langsung dari subjek penelitian di lokasi penelitian melalui 

wawancara yang mendalam kepada karyawan Dompet Dhuafa yang 

dianggap kompeten untuk dapat memberikan informasi yang 

dibutuhkan oleh peneliti. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara mendalam kepada sosok yang bertanggung 

jawab langsung terhadap masalah fundraising di Dompet Dhuafa 

sehingga informasi mengenai fenomena yang sedang diteliti bisa 

langsung dipahami oleh peneliti. 

Selain itu, terdapat data sekunder yang didapat peneliti dari 

berbagai literasi pendukung yang berkaitan dengan fenomena yang 

sedang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini juga dapat 

diperoleh melalui dokumentasi maupun informasi yang dapat 
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diakses melalui laman resmi Dompet Dhuafa dan Beasiswa Aktivis 

Nusantara. 

E. Teknik Penghimpunan Data 

 
Metode yang digunakan dalam menghimpun data dalam penelitian 

ini adalah wawancara yang mendalam kepada unit analisis yang telah 

dipilih sebelumnya (purposive sampling). Metode ini dimaksudkan untuk 

dapat mempertajam analisis, menjamin efektivitas waktu dan 

memperlancar proses penarikan kesimpulan setelah melalui teknik validasi 

data. Dengan demikian penulis dapat menarik garis merah yang sesuai dan 

melakukan analisa secara tajam sesuai dengan kondisi fenomena yang 

sedang diteliti. 

West dan Turner (2008: 83) berpendapat bahwa wawancara yang 

mendalam merupakan metode yang tepat untuk menggali informasi karena 

ada banyak sudut pandang yang akan didapat oleh peneliti. Lebih lanjut, 

wawancara yang mendalam ini akan dilakukan dengan metode dan format 

tertentu, yang kemudian bisa dikembangkan oleh peneliti dengan 

pertanyaan tambahan yang dimaksudkan untuk memperjelas informasi yang 

didapat. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memahami fenomena dan 

sudut pandang yang dimiliki oleh informan (Patton, 2009: 182). 
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Wawancara yang mendalam ini menggali informasi dan sudut 

pandang dari informan, maka peneliti akan membutuhkan panduan 

wawancara yang akan digunakan peneliti dalam melakukan wawancara. 

Panduan wawancara inilah yang nantinya akan menjadi batasan peneliti 

ketika melakukan wawancara kepada informan. 

Selain itu, peneliti juga akan melakukan studi dokumentasi melalui 

laman resmi Dompet Dhuafa. Studi dokumentasi ini adalah studi yang 

dilakukan oleh seorang peneliti untuk mencari informasi melalui dokumen-

dokumen baik dalam bentuk teks maupun gambar untuk dapat memperoleh 

data tambahan (Susanto, 2006: 136). 

Selain studi dokumentasi melalui laman resmi Dompet Dhuafa, 

peneliti juga melakukan studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen 

perencanaan komunikasi yang dimiliki oleh Dompet Dhuafa. Analisis 

dokumen ini dibutuhkan sebagai dasar peneliti untuk menarik kesimpulan 

berdasarkan paparan dokumen yang dikolaborasikan dengan hasil 

wawancara peneliti dengan para narasumber. 

F. Teknik Analisis Data 

 
.Analisis data merupakan proses penggambaran data secara sederhana 

yang dilakukan peneliti untuk dapat memahami fenomena yang sedang diteliti. 

Biasanya analisis ini dilakukan secara sistematis berdasarkan hasil observasi 

dan wawancara dengan informan. Pawito (2007: 101), berpendapat 
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bahwa analisis data bertujuan untuk menerjemahkan data dan kemudian 

mengubahnya kedalam deskripsi yang mengarah pada sebuah kesimpulan oleh 

peneliti. 

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi (Silalahi, 2009: 339). Tiga alur kegiatan 

analisis data adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi data 

 

Reduksi data adalah proses memilih dan memilah data-data 

yang telah diperoleh oleh peneliti selama proses penghimpunan data 

untuk kemudian digolongkan menjadi data yang diperlukan dan data 

yang tidak diperlukan. Reduksi data ini digunakan untuk 

menyederhanakan data agar mudah dianalisis oleh peneliti sehingga 

data bisa disajikan secara tajam dan akurat. 

2. Penyajian data 

 

Pada dasarnya, penyajian data adalah salah satu metode yang 

dilakukan peneliti untuk dapat membatasi data agar sesuai dengan 

fenomena yang sedang diteliti. Penyajian data adalah cara peneliti 

menguraikan data agar lebih mudah dipahami sehingga membantu 

peneliti dalam membaca dan memahami fenomena yang sedang diteliti 
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sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat menarik kesimpulan 

dalam penelitiannya. 

3. Menarik kesimpulan 

 

Menarik kesimpulan berarti mengumpulkan data-data yang 

telah direduksi dan disajikan. Setelah itu, penulis akan melakukan 

verifikasi terhadap setiap data yang diperoleh selama penelitian 

dilaksanakan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat menyimpulkan 

fenomena yang sedang diteliti dengan cermat. 

G. Uji Validitas Data 

 
Validitas data merupakan data yang sudah dianalisis oleh peneliti, 

namun masih harus melalui proses untuk memastikan data yang disajikan 

bisa dipertanggung jawabkan dalam penelitian. Validitas data dilakukan 

dengan menggunakan teknik pengembangan data bernama triangulasi. 

Teknik ini dilakukan dengan cara membandingan data yang sama yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda (Patton, 1987). Triangulasi ini akan 

mengukur tingkat keakuratan data yang diperoleh dan menjadi rujukan 

sejauh mana data yang diperoleh bisa disimpulkan sebagai hasil dari 

penelitian. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara kepada 

beberapa sumber informasi yang relevan dengan fenomena penelitian. 

Informan ini merupakan sosok yang telah dipilih sebelumnya yang 
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dianggap kompeten untuk dapat memberikan informasi. Selain itu, peneliti 

akan melakukan studi literasi dan dokumentasi untuk memperkuat hasil 

wawancara, sehingga data yang diperoleh bisa divalidasi. 
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