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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

berpedoman pernyataan Boglan dan Taylor (Moleong, 2014:3) menjelaskan 

bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

Peneliti memilih pendekatan ini dikarenakan data yang digunakan bukan 

berbentuk angka atau bilangan dan juga lebih mudah mendapatkan pemahaman 

setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan. Berangkat dari rumusan masalah 

serta tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana komunikasi 

antarbudaya dalam keluarga Suku Jawa-Makassar di Asrama Yon Zipur 10 Kota 

Pasuruan. Peneliti memilih pendekatan kualitatif, karena data yang diolah bersifat 

evaluative, seperti hasil wawancara, catatan lapangan atau foto-foto hasil 

kegiatan. 

3.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang akan peneliti gunakan adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Peneliti berusaha mendapatkan data 
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apa adanya kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya (Muslimin, 

2016: 137). 

 Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dengan tujuan untuk 

menggambarkan, meringkas, dan mendeskripsikan berbagai kondisi, situasi, atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang akan peneliti teliti. 

Dalam penelitian ini, tipe deskriptif ditujukan agar pembaca dapat menerima 

gambaran jelas tentang persoalan bagaimana komunikasi antarbudaya dalam 

keluarga Etnis Jawa-Makassar di Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad, Kota Pasuruan. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian di Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad, Kota Pasuruan. 

Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad bermarkas di Jl. Soekarno Hatta No 23 Kota 

Pasuruan merupakan tempat tinggal Tentara yang sudah berkeluarga dan bertugas 

di Batalyon Zipur 10. Masyarakat yang tinggal di asrama ini berasal dari berbagai 

daerah di Indonesia dan terdapat pasangan yang menikah antar etnis, salah 

satunya yaitu etnis Jawa dengan etnis Makassar. Lokasi ini pilih karena 

berdasarkan tempat tinggal peneliti. Sehingga dengan ini memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan data mengenai bagaimana komunikasi antarbudaya dalam 

keluarga Suku Jawa-Makassar di Asrama Yon Zipur 10 Kota Pasuruan Waktu 

penelitian dilaksanakan mulai Bulan September 2018 dengan merancang 

penelitian hingga pengumpulan data dapat tercapai sesuai kebutuhan penelitian 

untuk menjawab permasalahan penelitian. Berikut merupakan tabel rancangan 

waktu dalam penelitian: 
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Tabel 3.1 Waktu Penelitian 

No Jenis Kegiatan 
Minggu Ke- 

1 2 3 4 5 6 

1. Observasi       

2. Wawancara       

3. Pengumpulan Data       

4. Analisis Data       

5. 
Penyusunan Hasil Analisis 

Data 
      

6. 
Menyusun Laporan Akhir 

Hasil Analisis Data 
      

Sumber: Olah Data Penelitian (2018) 

3.4 Sumber data  

3.4.1 Data Primer 

 Sumber data primer ini berkaitan secara langsung dengan subjek 

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling 

yakni peneliti memiliki pertimbangan khusus dalam menentukan subyek untuk 

diwawancarai. Menurut Muslimin (2016: 62) menjelaskan bahwa Purposive 

Sampling Technique merupakan cara menentukan sejumlah informan atau subyek 

serta informasi apa yang di inginkan dari masing-masing informan atau subyek 

yang diteliti. 

 Adapun kriteria subyek dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keluarga (suami-istri) yang berbeda budaya Jawa-Makassar dan tinggal di 

Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad Kota Pasuruan 

2. Usia pernikahan lebih dari 3 tahun 

3. Suami tidak sedang melaksanakan penugasan di luar kota/provinsi 

4. Suami tidak sedang melaksanakan atau melanjutkan sekolah yang berada diluar 

kota  
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3.4.2 Data Sekunder 

 Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap dari data primer 

yang diperoleh melalui beberapa sumber informasi yaitu dokumen studi 

kepustakaan (jurnal), laporan dan hal lain yang berkaitan dengan penelitian ini 

seperti foto pernikahan, foto keluarga, dan hasil rekaman wawancara. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Sumber penelitian yang dipilih sesuai kriteria pengamatan secara langsung 

melihat apa yang dilakukan untuk mendapatkan data dari semua subjek agar 

identitas data terjamin. Dalam penelitian kualitatif menyepakati adanya tiga 

komponen utama dalam pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

3.5.1 Observasi 

 Teknik observasi nonpartisipan digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

ini, karena dalam penelitian ini peneliti tidak terlibat langsung dalam mengamati 

aktivitas komunikasi dalam kesehariannya baik dalam penggunaan bahasa atau 

adat istiadat yang dilakukan. Sehingga posisi peneliti dalam penelitian ini sebagai 

pengamat independen. 

3.5.2 Wawancara 

 Muslimin (2016: 64) menjelaskan wawancara merupakan proses tanya 

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan. Dilakukan secara tatap 

muka, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan mendengarkan secara 

langsung tentang apa saja informasi atau keterangan-keterangan yang dibutuhkan. 

 Teknik wawancara digunakan dalam penelitian ini untuk menggali 

informasi dari jawaban subyek melalui tanya jawab yang dilakukan peneliti 
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dengan subyek penelitian. Struktur pertanyaan digunakan oleh peneliti untuk 

wawancara sebagai pedoman dan diharapkan peneliti mendapatkan informasi data 

yang lengkap dan mendalam. 

3.5.3 Dokumentasi 

 Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan sebagai penunjang hasil 

wawancara agar informasi yang didapatkan dalam penelitian lebih lengkap dan 

dapat membuahkan hasil. Data dokumentasi berupa studi kepustakaan (jurnal), 

laporan dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian dengan penelitian ini 

seperti foto pernikahan, foto keluarga dan hasil rekaman saat wawancara peneliti 

dengan subyek. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Proses analisis data merupakan salah satu bagian paling penting dalam 

sebuah penelitian. Karena dengan Teknik analisis data, kita dapat menganalisa 

data-data yang sudah kita dapatkan selama masa penelitian untuk diolah hingga 

menjadi sebuah atau beberapa keseimpulan penelitian.  

 Teknik analisis data yang akan digunakan pada penelitian kualitatif ini 

adalah Dengan cara Metode Interaktif Analisis Data Miles-Huberman. Dimana 

data yang telah terkumpul dari hasil wawancara akan dikelompokkan, 

digolongkan menurut relatifitas kesamaan jawaban yang ada dan membuang hasil 

atau jawaban dari beberapa nomor yang tidak penting untuk dimasukkan pada 

penelitian ini.  

 Setelah data direduksi, maka data yang telah disortir disajikan dan ditarik 

sebuah kesimpulan. Dimana kesimpulan merupakan hasil murni dalam mendalami 

jawaban atau hasil wawancara mendalam pada subyek dan informan. Agar 
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keraguan dapat berubah menjadi kepastian. Secara teknis alur analisis model 

interaktif dapat divisualisasikan seperti gambar 3.1 sebagai berikut: 

Gambar 3.1 Metode Interaktif Analisis Data Miles – Huberman 

Sumber: Prof. Dr. Sugiyono 2005 (dalam Muslimin, 2016:84) 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data berguna untuk mengecek dan membandingkan data 

yang sudah ada dari informasi-informasi yang terkumpul. Triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dan 

bertujuan untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut (Moleong, 2014: 330). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data yang dijelaskan oleh Muslimin (2016: 71) merupakan 

menggali kebenaran dan informasi melalui berbagai metode dan sumber perolehan 

data. Melalui wawancara dan observasi, serta peneliti juga menggunakan arsip-

arsip, dokumen tertulis, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi serta gambar 

atau foto. 

Koleksi 

Data 

Reduksi 

Data 

Penyajian 

Data 

Kesimpulan

/Verifikasi 


