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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sebagaimana 

Machmud (2016: 51) mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai bentuk penelitian 

yang mendeskripsikan dan menganalisis peristiwa, fenomena, aktivitas sosial, sikap, 

dan pemikiran individu maupun kelompok.  Penelitian kualitatif akan menghasilkan 

data berupa narasi. 

Ruslan (2013: 215) mengungkapkan, penelitian kualitatif bertujuan 

memperoleh pemahaman umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. 

Data dalam penelitian kualitatif bersifat natural sehingga desain penelitian merupakan 

kemungkinan yang terbuka pada berbagai perubahan yang diperlukan sesuai kondisi di 

lapangan. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk membuat gambaran sistematis, aktual 

dan akurat serta mendapatkan data yang mendalam mengenai implementasi 

komunikasi fatik antarbudaya dalam meningkatkan komunikasi efektif pada siswa The 

Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, Kediri. 
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3.2 TIPE DAN DASAR PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif yang sebagaimana menurut 

Nawawi dalam Ardial (2014: 262) merupakan suatu prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian (orang, 

lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat penelitian berdasarkan fakta-fakta 

sebenarnya. 

Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

sistematis, aktual dan akurat serta mendapatkan data yang mendalam mengenai 

implementasi komunikasi fatik antarbudaya dalam meningkatkan komunikasi efektif 

pada siswa The Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, Kediri. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah metode naturalistik. Machmud (2016: 

51) mendefinisikan metode naturalistik yaitu pelaksanaan penelitian terjadi secara 

alami, apa adanya dalam situasi normal dan menekankan pada deskripsi secara alami. 

Dalam penelitian ini, peneliti dapat mencari dan menemukan pengertian dan 

pemahaman yang ada mengenai implementasi komunikasi fatik antarbudaya dalam 

meningkatkan komunikasi efektif pada siswa The Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, 

Kediri. 

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi penelitian yang digunakan adalah lembaga kursus The Daffodils yang 

beralamatkan di Jalan Pancawarna No. 7, Desa Tulungrejo, Kecamatan Pare, 
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Kabupaten Kediri. Lembaga kursus ini dipilih karena The Daffodils merupakan salah 

satu lembaga kursus spesialis Speaking dari banyak lembaga kursus sejenis yang 

didirikan sejak tahun 2003 dan memiliki beberapa program yang tidak disesuaikan 

berdasarkan tingkat pendidikan melainkan berdasarkan tingkat kemampuan berbahasa 

Inggris siswa. Sehingga menjadikan The Daffodils dipercaya banyak calon pelajar 

yang ingin meningkatkan kualitas Speaking-nya. 

Penelitian ini dilakukan pada periode belajar 10 Desember. Waktu penelitian 

dilakukan pada tanggal 18 Desember 2017 sampai 10 Januari 2018. 

 

3.4 SUBJEK PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan subjek menggunakan teknik 

purposive sampling. Machmud (2016: 62) mendefinisikan purposive sampling sebagai 

cara penentuan subjek atau informan dengan menyebutkan kriteria yang dijadikan 

dasar untuk menetapkan subjek atau informan serta informasi apa yang diinginkan dari 

subjek atau informan yang akan diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa 

Indonesia dari berbagai daerah yang belajar di lembaga kursus The Daffodils dengan 

kriteria sebagai berikut: 

1. Siswa The Daffodils yang berstatus sebagai peserta program Stepping Stone  

2. Siswa minimal sudah tinggal selama satu minggu di Kampung Bahasa 

3. Siswa berusia minimal 20 tahun 

4. Siswa aktif mengikuti program Stepping Stone selama satu bulan 
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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan pada natural setting 

(kondisi alamiah). Sugiyono (2016: 309) menyebut teknik ini menggunakan sumber 

data primer, dan teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada observasi 

berperanserta (participan observation), wawancara mendalam (in depth interview) 

serta dokumentasi. Dalam penelitian ini yang digunakan dalam teknik pengumpulan 

data adalah sebagai berikut: 

1. Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi dilakukan dengan melakukan

pengamatan kepada siswa The Daffodils dari berbagai daerah yang berbeda

tanpa memberikan pertanyaan apa pun kepada subjek. Pengamatan ini

dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses mereka mengimplementasikan

komunikasi fatik dalam pergaulan mereka sesama siswa dalam bentuk sapaan

verbal maupun nonverbal.

2. Wawancara Semistruktur

Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan kepada subjek

penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan. Hasil wawancara akan

direkam dengan alat perekam dan dicatat jika diperlukan. Wawancara

dilakukan dengan teknik wawancara semiterstruktur yang berguna untuk

menggali informasi lebih mendalam kepada subjek mengenai implementasi

komunikasi fatik antarbudaya dalam meningkatkan komunikasi efektif pada

siswa The Daffodils di Desa Tulungrejo, Pare, Kediri.
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3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis milik 

Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016: 337), 

analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung 

secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Adapun komponen-

komponen analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dalam Sugiono (2016: 

338) adalah sebagai berikut: 

Gambar 3.1 

Komponen dalam analisis data (interactive model) Miles dan Huberman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber: (Sugiono, 2016: 338) 

Berdasarkan bagan tersebut, dijabarkan tahapan-tahapan analisis data antara lain: 
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1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan sebelum 

penelitian, pada saat penelitian, dan diakhir penelitian. Data ini diperoleh dari 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap subjek penelitian. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses penggabungan segala bentuk data menjadi 

tulisan yang kemudian dianalisis. Data dari lapangan segera dirangkum dan 

difokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah semua data direduksi, kemudian data diklasifikasikan ke dalam 

tema-tema yang telah dikategorikan dan menyajikan data dalam bentuk teks 

naratif. 

4. Menarik Kesimpulan/Verifikasi (Conclusions/Verifying) 

Tahap akhir adalah menarik kesimpulan atas data-data yang telah 

didapatkan. Kegiatan ini untuk mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan 

dari data yang telah didapat sebelumnya. 

 

3.7 UJI KEABSAHAN DATA 

Keabsahan data diperoleh dengan menelaah data dari berbagai sumber di 

lapangan. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

Triangulasi metode. Menurut Pawito (2007: 99), triangulasi metode menunjuk pada 

upaya membandingkan temuan data yang diperoleh dari suatu metode tertentu, (catatan 
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lapangan yang dibuat selama melakukan observasi) dengan data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode lain (transkrip dan wawancara mendalam) mengenai suatu 

persoalan dari sumber yang sama. Pengujian data dilakukan dengan membandingkan 

informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan observasi. 


