
13 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melakukan 

wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, 

perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. (Moleong, 2014: 5).  

Pendekatan ini digunakan untuk menemukan perspektif  baru tentang hal-hal yang 

sudah banyak diketahui. Selain itu, peneliti ingin memahami setiap fenomena yang sampai 

sekarang belum diketahui. Data penelitian dari metode ini adalah naskah wawancara, observasi 

lapangan, dan foto sebagai dokumentasi lapangan. 

3.2 Tipe Penelitian 

 Type penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang 

mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata cara yang berlaku dalam masyarakat 

serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-

pandangan, serta protes-protes yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu 

fenomena. (Prastowo, 2014: 201). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif karena permasalahan dari 

penelitian ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, Penelitian ini bertujuan untuk 

menggambarkan apa hambatan komunikasi antarbudaya antara etnik Tinghoa dengan etnik 

Jawa pada kalangan mahasiswa di STIE MalangKececwara. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ruang lingkungan STIE MalangKececwara 

dimana mahasisiwa atau mahasiswi etnik Tinghoa dan etnik Jawa berkumpul dengan banyak 

mahasiswa 10 orang yaitu 5 orang etnik Tionghoa dan 5 orang etnik Jawa dalam hambatan 

komunikasi antarbudaya yang berbeda budaya. Dengan ini peneliti akan meneliti tentang apa 

hambatan dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tinghoa dengan etnik Jawa pada 

kalangan mahasiswa STIE MalangKececwara.  
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3.4 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di STIE MalangKececwara. Karena berdasarkan pertimbangan 

yaitu STIE MalangKececwara merupakan tempat menuntut ilmu mahasiswa atau mahasiswi 

etnik Tionghoa dan etnik Jawa sehingga adanya kesempatan mendapatkan data yang lebih real 

atau besar. Waktu penelitian ini dilakukan sejak dimulai penyusunan proposal hingga laporan 

hasil, yaitu di bulan Desember, untuk penelitian dilakukan pada tanggal 13 Desember hingga 

20 Maret 2017.                       

3.5 Sumber Data 

 Dilihat dari sudut ilmu sistem informasi, data adalah suatu fakta dan angka yang secara 

relative belum dapat dimanfaatkan bagi pemakai (Umar,2002). Oleh karena itu data harus 

ditransformasikan terlebih dahulu. Data yang diperlukan dalam penelitian merupakan indikator 

dari dimensi variabel. Selanjutnya dibuat operasionalisasi variabel yang digolongkan menurut 

jenis, sifat, dan data. Jenis data dapat digolongkan kepada data primer dan sekunder. 

3.5.1 Sumber Data Primer 

 Sumber data primer adalah yang langsung diperoleh dari sumber data pertama dilokasi 

penelitian atau objek penelitian. Data tersebut berupa pemaknaan dari mahasiswa STIE 

MalangKececwara, bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dengan berbeda budaya. 

3.5.2 Sumber Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber data yang kedua dari data 

yang dibutuhkan. Data sekunder didapatkan dari sumber-sumber tidak langsung, yaitu literatur-

literatur yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel dari internet 

yang bertujuan untuk menambah dan menguatkan data primer. Dan komunikasi antarbudaya 

untuk dijadikan subjek penelitian. 

3.6 Subyek Penelitian 

 Subjek penelitian merupakan unsur penting pada penelitian ini, subjek penelitian ini 

yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Dalam 

menentukan subjek penelitian, peneliti menggunakan purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik penentuan sampel dengan ciri-ciri tertentu. (Oman Sukmana,2007:9). 



15 
 

 Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa atau mahasiswi di STIE 

MalangKececwara yang beretnik Tionghoa dan beretnik Jawa. Agar spesifik dan mudah dalam 

pemilihan subjek, peneliti memberikan kriteria sebagai berikut.  

a. Mahasiswa atau Mahasiswi yang beretnik Tionghoa dan Mahasiswa atau Mahasiswi 

yang beretnik Jawa. 

b. Mahasiswa atau mahasiswi etnik Tionghoa dan etnik Jawa yang berkuliah di STIE 

MalangKececwara dengan status aktif. 

c. Mahasiswa atau Mahasiswi jurusan management dan akutansi angkatan 2014.  

d. Mahasiswa atau Mahasiswi yang sering berkomunikasi dalam seminggu 5 kali dengan 

etnik Tionghoa dan etnik Jawa. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi.                                                                                                                       

3.7.1 Wawancara  

Wawancara adalah salah satu dari sekian teknik pengumpulan data yang pelaksanaanya 

dapat dilakukan secara langsung dengan yang diwawancarai, dan dapat juga secara tidak 

langsung. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah para audience yaitu para 

mahasiswa STIE MalangKececwara. Wawancara akan dilakukan menggunakan teknik 

wawancara secara langsung atau bertatap muka. 

3.7.2 Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk melengkapi penelitian baik berupa sumber 

tertulis dan gambar yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam 

metode dokumentasi, dokumen yang telah diperoleh akan dianalisis, dibandingkan, dan 

dipadukan membentuk satu hasil yang padu dan utuh, dalam hambatan komunikasi 

antarbudaya antara etnik Tionghoa dan etnik Jawa di STIE MalangKececwara.  

3.7.3 Observasi  

Observasi atau pengamatan yang dilakukan kali ini yaitu pengamatan dengan 

menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan 

(Soehartono, 2008:69). Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi tidak terstruktur. 

Observasi tidak struktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 
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yang akan diamati. Peneliti tidak mengajukan pertanyaan secara langsung dan hanya 

mengamati bagaimana proses interaksi dan komunikasi verbal dan nonverbal maupun yang 

dilakukan oleh mahasiswa STIE MalangKececwara. 

3.8 Teknik Analisis Data  

 Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, dan 

sampai data yang diperoleh (Sugiyono, 2014:246). Peneliti akan mewawancarai subjek sampai 

data yang diperoleh sudah kridibel, kepada mahasiswa STIE MalangKececwara.  

3.8.1 Proses teknik analisis data 

Data yang diperoleh dari lapangan, seperti yang dikemukakan, semakin lama peneliti 

ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu segera 

melakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dalam 

penelitian ini.  

3.8.2 Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) 

dalam buku (Sugiono, 2014, hal:249) menyatakan yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Peneliti 

akan mereduksi data ke dalam huruf besar, kecil, dan angka. Dengan mereduksi data yang telah 

diperoleh dari data yang kridibel.  

3.8.3 Verifikasi data 

 Dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Di dalam penelitian ini, peneliti akan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada, maka peneliti akan deskripsikan atau gambaran suatu objek 

yang telah dikumpulkan data oleh peneliti. 
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3.9 Teknik Triangulasi Data 

 Dalam buku (Sugiyono, 2014:273) Wiliam Wiersma, 1986 mengemukakan bahwa 

triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Peneliti akan mengggunakan triangulasi 

teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek 

dengan observasi, dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data 

tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti akan melakukan diskusi lebih 

lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar. Atau mungkin semuanya benar, karena sudut pandangnya berbeda-beda. 

   

Peneliti menggunakan teknik triangulasi menguji kredibilitas data dengan 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, agar mendapatkan data yang 

diperoleh oleh peneliti dalam komunikasi antarbudaya antara etnik Tionghoa dan etnik Jawa.   

  

                   Wawancara Observasi  

 

 

  

 Dokumentasi
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