
48 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan  Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. menurut Sugiyono

33
, penelitian kualitatif sering disebut penelitian Naturalistik, karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) disebut juga 

sebagai etnografi. Karena pada awalnya penelitian ini lebih banyak digunakan 

untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai pendekatan 

penelitian kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif. 

Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukan 

untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena,peristiwa, aktivitas sosial, 

sikap, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dalam penggunaan 

pendekatan ini,hasil penelitian merupakan deskripsi interprestasi yang mana 

peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan setiap obyek yang ditelitinya 

bersifat tentatif dalam konstek waktu dan situasi tertentu. 

Data yang terkumpul pada penelitian kualitatif bersifat subjektif dan 

instrumen sebagai alat pengumpul data adalah peneliti itu sendiri. Sedangkan hasil 

penelitian kualitatif hanya berlaku untuk kasus situasi sosial tersebut. Atau 

diterapkan ke situasi sosial (tempat) lain, apabila situasi sosial lain tersebut 

33
Prof. Dr,Sugiyono.2015.Metode penelitian & pengembangan research and 

development.Alfabeta,Bandung.halaman 15 
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memiliki kemiripan atau kesamaan dengan situasi sosial yang diteliti, artinya 

tingkat generalisasi dan universalitasnya sangat kontekstual. 

Kebenaran hasil penelitian lebih banyak didukung melalui kepercayaan 

berdasarkan informasi dari pihak - pihak yang diteliti. Pendekatan penelitian 

kualitatif sesungguhnya bersifat fleksibel, luwes, dan terbuka kemungkinan bagi 

suatu perubahan dan penyesuaian - penyesuaian  ketika proses penelitian berjalan. 

Dengan demikian, meskipun tetap menjadi pedoman awal yang cukup penting 

untuk masuk ke lapangan  tetapi rancangan penelitian yang disusun tidak perlu 

membelenggu peneliti untuk terlalu tunduk tanpa reserve padanya manakala 

kenyataan dilapangan menunjukan kecenderungan yang berbeda dengan yang 

dipikirkan sebelumnya. Jadi, kenyataan dilapanganlah akirnya memang yang 

harus diikuti atau ditunduki. 

3.1.1 Jenis Penelitian 

Dalam penulisan ini peneliti menggunakan jenis penelitian 

deskriptif. Menurut Bagman dan Taylor
34

 metedologi kualitatif disebut 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata 

- kata yang tertulis atau lisan dari orang - orang dan perilaku yang diamati. 

Sedangkan Krik dan Miller 
35

mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang - orang tersebut dalam 

bahasanya dan peristilahannya. 

                                                           
34

Ibid : halaman 20 
35

Ibid: halaman 23 
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Jenis penelitian deskriptif bertujuan mendeskripsikan, mencatat, 

analisis dan menginterprestasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau 

ada. Pada hakikatnya penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian 

dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan 

membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta - fakta atau fenomena yang diselidiki 

Dengan demikian, penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian 

untuk mendeskripsikan dan mencari gambaran secara sistematis dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan ketika kegiatan penelitian 

berlangsung. Sehingga objek penelitian dan fakta dalam penelitian dapat 

diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan atau dihasilakan peneliti 

langsung dari lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan sesuai fakta 

dan informasi yang akurat dari tempat penelitian. Sehingga semua data 

yang telah dikumpulkan peneliti akurat, terpercaya dan benar adanya. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tujuan yang akan menjadi tujuan peneliti dalam 

sebuah penelitian. Dimana tempat tujuan tersebut peneliti akan mendapat data – 

data yang dibutuhkan.Asrama mahasiswa sumbawa yang ada di kota malang yang 

beralamat di Jl.Bareng Tenes IV, A/641 Kota Malang 

 

3.3 Sumber Data 

a.Data Primer  

Data Primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung 

dari sumbernya (wawancara) dan sekumpulan fakta dan informasi yang di olah 
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melalui subjek penelitu, yakni mahasiswa sumbawa yang berada di kota malang 

dalam beradaptasi dengan budaya jawa dikota malang. Jadi data primer ini 

merupakan spesifikasi dalam menelaah dan mengidentifikasi data hanya pada 

subyek tertentu. 

b.Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain, jadi dalam 

hal ini peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya, peneliti hanya 

sebagai pemakai data atau data yang didapatkan dalam bentuk fisik seperti 

dokumen, surat atau pengarsipan dan juga melalui media elektronik seperti media 

massa ( cetak, elektronik dan online ). Dengan menggunakan data sekunder untuk 

memperkuat dan memberikan gambaran secara objektif dalam melengkapi 

informasi melalui tahapan wawancara  

3.4 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi subyek penelitian adalah mahasiswa 

Sumbawa yang berada di kota Malang. Dalam penentuan subyek penelitian, 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling yaitu dengan menetapkan 

kriteria-kriteria tertentu untuk menentukan subyek penelitian. Dalam penelitian 

ini, subyek penelitian yang dipilih adalah orang yang sudah dikenal oleh peneliti 

sebelumnya. Dengan demikian, peneliti mengharapkan subyek penelitian bisa 

lebih terbuka menyampaikan opini,pengalaman, maupun karakteristiknya. 

Kedekatan peneliti dengan subyek penelitian akan mempengaruhi keterbukaan 

subyek penelitian dalam memberikan informasi.   Kriteria dalam memillih subyek 

penelitian adalah :  

- Mahasiswa Sumbawa yang sedang menjalani masa studi di kota Malang. 
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- telah berada di Malang 3 (tiga) Tahun 

- Mahasiswa Sumbawa yang berteman/bersahabat dengan mahasiswa atau 

masyarakat lokal yang sering melakukan interaksi dan saling berkomunikasi.  

Berdasarkan Pada kriteria-kriteria, peneliti memilih sampel yang dianggap 

memiliki informasi yang dibutuhkan peneliti dalam menjawab pertanyaan 

penelitian yaitu beberapa mahasiswa Sumbawa dan mahasiswa atau masyarakat 

lokal yang memiliki budaya Jawa sebagai narasumber yang tepat dalam 

memberikan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan oleh 

peneliti 

No Nama Universitas Jurusan 

Lama di 

Malang 

1 Egi Khalikur rahman  

Universitas 

Muhammadiyah malang 

Manajemen  3 Tahun 

2 Suci  

Universitas 

Muhammadiyah  

Malang 

Kedokteran 4 Tahun 

3 

Muhammad shafly 

Rabbani 

Stiker Widya Gama 

Husada 

Kesehatan LIngkungan 3 Tahun 

4 Mukhlis Saputra 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Teknik Informatika 7 Tahun 

5 Ega Yahya Fadilla 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Psikologi  7 Tahun 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua orang atau lebih dan 

berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dimana sang 

pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh 

orang yang diwawancarai. Melalui wawancara secara langsung, 

peneliti dapat mengetahui secara spesifik dan mendalam tentang pola 

komunikasi mahasiswa Sumbawa dalam proses beradaptasi terhadap 

budaya Jawa yang ada dikota Malang 

b. Observasi 

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses atau 

objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami 

6 Yadi Hardiansyah 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Magister Psikologi 9 Tahun 

7 Novan Candra Utama 

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Teknik Industri 7 Tahun 

8 

Zubair Ahmad 

Alamudy 

Institut Teknologi 

Nasional 

Arsitektur 4 Tahun 

9 Tisa Ayu Akmalia  

Universitas Brawijaya 

Malang 

Pendidikan Bahasa Jepang 4 Tahun 

10  Ihsan  

Universitas 

Muhammadiyah Malang 

Teknik  5 Tahun 
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pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan 

gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan 

informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu 

penelitian. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi sangat penting untuk digunakan selama proses 

pengolahan data. Dokumentasi diperlukan guna memperkuat dalam 

memperoleh data secara langsung, baik berupa struktur keanggotaan 

pada organisasi  dan schedule kegiatan yang dilakukan oleh ahasiswa 

Sumbawa dikota Malang. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisasi data kualitatif . 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, merupakan data yang baru diperoleh dari 

hasil penelitian, yang merupakan kumpulan fakta atau fenomena – 

fenomena yang berwujud data lapangan yang masih belum 

beraturan dan belum di pilah pilah yang akan di olah di tahap 

kedua yaitu reduksi data 

b. Reduksi Data 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-
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hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran 

yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

c. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah berikutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sebagainya. Selain dalam bentuk naratif, 

Penyajian data dapat juga berupa grafik, matriks, network (jejaring 

kerja). 

Fenomena sosial bersifat kompleks, dan dinamis sehingga apa 

yang ditemukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung 

cukup lama di lapangan akan mengalami perkembangan data. 

Peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat 

memasuki lapangan yang masih bersifat hipotetik itu berkembang 

atau tidak. Bila setelah lama memasuki lapangan ternyata hipotesis 

yang dirumuskan selalu didukung data pada saat dikumpulkan di 

lapangan. 

d.  Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang  

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila 

kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 
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konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel (dapat dipercaya). 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 

rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian 

kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif 

yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas, sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


