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BAB III 

METODE PENILITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu : penemuan, pembuktian dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum pernah dipakai. Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu. Dan pengembangan berarti memperdalam 

dan memperluas pengetahuan pengetahuan yang ada (Sugiyono, 2007 : 3) 

Metode penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus ini merupakan studi 

yang mendalam tentang individu dan berjangka waktu relatif lama, terus menerus, 

serta menggunakan objek tunggal. Keuntungan terbesar dari studi kasus adalah 

kemungkinan untuk melakukan penyelidikan secara mendalam dimana studi kasus 

berusaha untuk memahami anak atau orang dewasa secara utuh dalam totalitas 

lingkungan individu tersebut (Arif, 2007:87). 

3.1 Pendekatan dan Tipe  Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

kualitatif untuk mendapatkan data yang lebih akurat mengenai fenomena-

fenomena komunikasi interpersonal dalam sebuah perusahaan antara karyawan 

dan nasabahnya. Penelitian kualitatif mengacu kepada berbagai cara pengumpulan 

data yang berbeda, yang meliputi penelitian lapangan, observasi partisipan, dan 

wawancara mendalam (Bungin, 2010:78) 
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Tipe penelitian yang dipergunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

analisis, yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan secara rinci 

mengenai objek penelitian serta menganalisa fenomena-fenomena sosial, dalam 

hal ini adalah komunikasi interpersonal dalam sebuah perusahaan antara 

karyawan dan nasabahnya. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas 

yang ada dalam masyarakat sebagai objek penelitian, serta berupaya menarik 

realitas tersebut kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran mengenai suatu kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 

2010:68) 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran yang lengkap 

mengenai komunikasi interpersonal yang dilakukan oleh collector dan nasabah 

pada PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang. Komunikasi 

interpersonal dalam penelitian ini didefinisikan sebagai hubungan antara collector 

dan nasabah dalam mentransformasikan simbol atau bentuk komunikasi secara 

interpersonal, verbal dan non verbal. Subjek dalam penelitian ini adalah collector 

dan nasabah yang tergabung dalam PT Federal International Finance (FIF) Kota 

Malang. Peneliti akan mengambil subjek sebagai informan yang ditetapkan secara 

acak tanpa menentukan jumlahnya, hal ini dilakukan untuk memperoleh 

kedalaman data.  

3.2 Fokus Penelitian  

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar 

maka dibutuhkan sebuah fokus dalam penelitian ini. Fokus dalam penelitian 
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berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan menentukan sasaran 

penelitian sehingga dapat mengklasifikasikan data yang akan dikumpulkan, diolah 

dan dianalisis dalam suatu penelitian (Moleong, 2002:7). Fokus penelitian ini 

adalah proses dan bentuk komunikasi interpersonal collector dan nasabah pada PT 

Federal International Finance (FIF) Kota Malang, karena peneliti ingin meneliti 

komunikasi yang terjalin antara collector dan nasabah baik dari sisi komunikasi 

secara verbal maupun nonverbal. 

3.3 Subjek Penelitian  

Subjek dari penelitian ini yaitu collector yang tergabung dalam PT Federal 

International Finance (FIF) Kota Malang sehingga memudahkan peneliti 

menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti. Peneliti memilih subjek tertentu 

dalam jajaran  tersebut, yang dipertimbangkan akan memberikan data yang 

diperlukan.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik perposive sampling 

yakni penentuan sampling dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono 2007:96). 

Teknik ini digunakan untuk menemukan bagaimana proses komunikasi 

interpersonal dalam bentuk verbal dan non verbal antara collector yang tergabung 

dalam PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang. Sehingga dibutuhkan 

beberapa subjek penelitian yang memenuhi kriteria sebagai kebutuhan dari data 

penelitian, serta untuk memperoleh keberagaman informasi. Jika informasi yang 

diperoleh sudah cukup atau memenuhi apa yang dibutuhkan peneliti, maka 

penelitian akan dihentikan. Adapun kriteria dari subjek penelitian ini diantaranya 

sebagai berikut : 
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a. Adalah anggota collector di  PT Federal International Finance (FIF) Kota 

Malang  

b. Tergabung dalam PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang 

minimal 3 tahun 

A. Terlibat dalam segala aktifitas penagihan ke nasabah dengan pendekatan 

komunikasi interpersonal 

c. Menjadi karyawan tetap dari PT Federal International Finance (FIF) Kota 

Malang. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Suharsimi Arikunto (2010:265), instrumen penelitian adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya 

mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan 

dipermudah. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis akan 

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya adalah: 

a. Interview  

Teknik wawancara ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menentukan permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, tehnik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

sendiri atau self-report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan dan 

atau keyakinan pribadi. 
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Dalam penelitian ini, wawancara memegang peranan kunci dan 

digunakan untuk memperoleh data primer dalam upayanya mencari 

jawaban  terhadap pengetahuan subjek peneltian terhadap kajian yang 

akan diteliti. Wawancara dilakukan dengan cara face to face  dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya diharapkan dapat 

menggali informasi yang mendalam terhadap jaringan komunitas yang 

akan diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak 

terstruktur kepada collector yang tergabung dalam PT Federal 

International Finance (FIF) Kota Malang dimana pedoman wawancara 

berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

b. Dokumentasi  

Menurut Koentjoroningrat, metode dokumentasi yaitu “metode 

pengumpulan data yang bersifat dokumentasi atau catatan”, metode 

dokumentasi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu “dokumentasi 

dalam arti luas yang berupa foto, moment, rekaman”, sedangkan 

dokumentasi dalam arti sempit adalah “kumpulan data verbal yang 

berbentuk tulisan” (Koentjoroningrat, 2001:46). Adapun kegunaan 

dari metode ini adalah untuk mencari data yang ada kaitannya dengan 

penelitian yang akan dilaksanakan.  

Penelitian ini mengunakan dokumentasi dalam arti sempit, 

karena data yang dikumpulkan hanya berupa arsip atau catatan yang 

ada hubungannya dengan penelitian, seperti data tentang keadaan PT 

Federal International Finance (FIF) Kota Malang. Dalam penelitian 
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ini, peneliti akan mengumpulkan dan mempelajari beberapa 

dokumentasi yang ada di PT Federal International Finance (FIF) Kota 

Malang. Serta dokumen-dokumen lain yang bisa mendukung proses 

penelitian.  

3.5 Teknik Analisis Data  

Pada analisa data kualitatif kata-kata dibangun dari hasil wawancara atau 

pengamatan terhadap data yang dibutuhkan untuk dideskripsikan dan dirangkum 

(Hamid, 2005:88)  .Adapun analisis dalam penelitian ini meliputi tiga alur 

kegiatan, yaitu:  

a. Reduksi data  

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data 

yang muncul dari catatan-catatan lapangan.Dalam tahapan ini reduksi 

data merupakan bagaian dari analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan 

danmmengorganisasikan data dengan sedemikian rupa sehigga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi (Hamid, 2005:98).  

b. Penyajian data  

Penyajian yang dimaksudkan adalah menyederhanakan 

informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang 

disederhanakan dan selektif atau konfigurasi yang mudah dipahami. 

Penyajian data juga Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi 

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan 
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kesimpulan dan pengambilan tindakan baik pengujian data dalam 

bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan informasi yang 

tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar 

memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan 

atau bagian-bagian tertentu dari penelitian 

c. Penarikan kesimpulan  

Penarikan kesimpulan didasarkan pada konsep dan data yang 

didapatkan dari lapangan. Data-data tersebut sebelumnya telah melalui 

proses verifikasi atau proses pembuktian kembali yang dimaksudkan 

untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat 

tercapai. Sedangkan penilaian realibilitas dan validitas data peneliti 

mengunakan cara chek list.  

3.6 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti selalu berupaya menjaga kredibilitas 

hasil penelitian yang dilakukan. Beberapa cara yang dapat dilakukan seorang 

peneliti untuk menjaga kredibilitas hasil penelitian tersebut adalah dengan 

melakukan aktivitas validasi ialah peneliti akan turut serta dalam tim collector 

yang tergabung dalam PT Federal International Finance (FIF) Kota Malang 

tersebut untuk memperoleh data, dan dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

tehnik “triangulasi” sebagai tehnik keabsahan datanya. Triangulasi diartikan 

sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai 

teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Teknik triangulasi 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi sumber, yang 
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merupakan pembandingan dan pengecekkan balik subyek penelitian yaitu anggota 

komunitas terhadap derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu yang berbeda dalam penelitian (Sugiyono, 2007 : 8) 


