
31 
 

BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin 

dan Lincoln, penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode, dalam 

memilah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini dimaksudkan agar 

peneliti mendapat pemahaman yang koprehensif mengenai fenomena yang 

diteliti (Mulyana, 2014, p.5). Atau secara konvensial, metode ini cenderung 

diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk memahami makna konteks, 

dan suatu pendekatan holistic (secara keseluruhan, mencakup menjadi satu 

kesatuan) terhadap fenomena. Tujuan dari pendekatan kualitatif ini adalah 

peneliti memahami dan mampu menafsirkan fenomena yang diteliti secara 

keseluruhan dan komprehensif. 

  Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan dengan tujuan 

peneliti mampu menafsirkan bagaimana hambatan komunikasi antarbudaya 

yang dialami oleh mahasiswa dari suku Banjar yang ada di Malang dan 

berkuliah di Universitas Muhammadiyah Malang selama merantau di kota 

Malang. 
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3.2 Tipe Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan tipe penelitian desktiptif yaitu tipe 

penelitian melakukan pendekatan dimaknai sebagai suatu metode yang 

digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa 

sekarang. Pendekatakan ini tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis 

tertentu, melainkan menggambarkan “apa adanya” tentang suatu variabel, 

gejala, atau keadaan. 

3.3 Fokus Penelitian 

Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada suatu fokus. 

Adapun maksud dalam merumuskan masalah penelitian dengan jalan 

memanfaatkan fokus yaitu penetapan fokus dapat membatasi studi dan 

penetapan fokus berfungsi untuk memenuhui inklusi-inklusi atau kriteria 

masuk-keluar (inclusion- exlusion criteria) atau informasi baru yang 

diperoleh di lapangan sebagaimana dikemukakan Moleong (2014, p.93-94), 

dalam metode kualitatif, fokus penelitian berguna untuk membatasi bidang 

inquiry. Tanpa adanya fokus penelitian, peneliti akan terjebak oleh 

banyaknya data yang diperoleh dilapangan. Oleh karena itu fokus penelitian 

akan berperan sangat penting dalam memandang dan mengarahkan 

penelitian. 

Fokus penelitian bersifat tentatif seiring dengan perkembangan 

penelitian. (Moleong, 2014, p.237), menyatakan bahwa fokus penelitian 

dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus membatasi 
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penelitian guna memilih data yang relevan dan yang baik. Dalam 

etnosentrisme ada tiga faktor yang menyajikan kemungkinan 

mempengaruhi hambatan komunikasi khususnya pada antarbudaya yang 

biasa terjadi dalam pertemuan dua kebudayaan berbeda. Dalam penelitian 

ini peneliti memfokuskann penelitian menggunakan tiga faktor yang akan 

membantu dalam mengetahui faktor-faktor hambatan komunikasi 

antarbudaya seseorang dengan suatu budaya yang berbeda. Tiga faktor itu 

telah dijelaskan dalam pembahasan di bab dua pada sub Perasaan Superior 

Dalam Budaya yaitu prasangka sosial, streotype dan jarak sosial. Secara garis 

besar dijelaskan sebab kemungkinan faktor penghambat dalam komunikasi 

antarbudaya dan hubungan dengan komunikasi 

3.4 Subyek Penelitian 

Menurut Sugiyono (2014, p.215), penelitian kualitatif tidak 

menggunakan istilah populasi tetapi dinamakan “social situation” atau 

situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen. Yaitu place (tempat), actor 

(pelaku), dan activity (aktivitas) yang terintegrasi secara sinergis. Tempat 

penelitian ini seperti yang sudah dipaparkan di Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Subyek penelitian ini adalah mahasiswa dari suku Banjar yang 

menjadi anggota HIMATANBU yang berstatus aktif di Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM), dan mahasiswa dari suku Jawa yang juga 

berstatus aktif dalam perkuliahan. Teknik penetepan subyek penelitian ini 

menggunakan purposive sampling. Teknik ini digunakan untuk tujuan 
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peneliti akan mengambil sampel sesuai dengan kehendaknya. Berdasarkan 

pertimbangan tertentu dan tidak secara acak dengan tujuan tertentu. Adapun 

kriteria subyek mahasiswa suku Banjar dan suku Jawa dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2015 

2. Mahasiswa asli dari suku Banjar dan bisa berbahasa Banjar 

3. Berasal dari Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan 

4. Tinggal di asrama HIMATANBU minimal 1 tahun saat penelitian. 

5. Mengikuti organisasi internal ataupun external. 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

  Penelitian dilakukan selama bulan April 2018 untuk mengumpulkan 

data yang diperlukan hingga dirasa cukup. Tempat penelitian di kota Malang 

tepatnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang, Jalan Raya 

Tlogomas No. 246, Tlogomas, Lowokwaru, Tegalgondo, Karangploso, 

Kota Malang, Jawa Timur.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

a. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang 

mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memeberikan 

jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2014, p.186). Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) untuk 

menggali informasi yang lengkap dan mendalam mengenai sikap, 
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pengetahuan, dan pandangan informan mengenai topik yang ingin diteliti 

oleh peneliti. Dalam metode ini peneliti menggunakan pedomen (guide) 

dalam bentuk pertanyaan yang sudah peneliti susun namun alur pertanyaan 

yang telah dibuat tidak bersifat baku tergantung kebutuhan di lapangan saat 

melakukan penelitian. 

b. Dokumentasi  

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi untuk 

menggumpulkan data-data sekunder yang nantinya dapat menunjang hasil 

dari penelitian. Dokumentasi dapat berbentuk foto,  ataupun rekaman suara. 

3.7 Teknik Analisis Data 

  Analisis data kualitatif dalam penelitian dilakukan secara deskriptif 

dan bersifat induktif yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh dan 

kemudian dikembangkan menjadi sebuah hipotesis. Proses analisis data 

dalam penelitian ini menggunakan 4 tahapan dalam analisis data yaitu (1) 

Pengumpulan data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, (4) Verifikasi data: 

 

 

1) Pengumpulan data 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumentasi 

kemudian dituliskan dalam catatan lapangan yang berisis tentang apa 

yang dilihat,disaksikan dan temuan apa yang didapat selama penelitian. 

2) Reduksi data 
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Reduksi data merupakan suatu proses pemulihan, pemusatan 

perhatian dan penyerdahanaan, pengabstraksian, dan transformasi data 

kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi 

data dalam penelitian ini dilakukan melalui pemilihan tentang data-data 

yang terkait dengan penelitian yang diperoleh kemudian dilanjutkan 

melalui peringkasan data, pengkodean data, dan penghapusan data yang 

tidak terkait dengan penelitian. 

3) Penyajian Data 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat berbentuk 

table, grafik, bagan, pie chart, dan sejenisnya. Menurut Miles dan 

Huberman (1984) dalam (Sugiyono, 2014, p.249), yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yaitu 

dengan teks yang bersifat naratif.dengan demikian penelitian ini, 

penyajian data dilakukan secara naratif untuk memudahkan peneliti 

untuk menentukan kinerja berdasarkan data sementara yang telah 

dipahami. 

4) Verifikasi Data 

Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui penarikan 

sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian yang telah berlangsung. 

Dalam penarikan kesimpulan ini dipandang mampu menjawab rumusan 

masalah yang telah disusun oleh peneliti. 

3.8 Uji Keabsahan Data 
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Uji keabsahan data merupakan upaya untuk menunjukkan validitas 

dan realibilitas data penelitian. Validitas adalah sejauh mana data yang 

diperoleh telah secara akurat mewakili realitas yang diteliti. Sedangkan 

realibilitas adalah tingkat konsistensi hasil dari penggunaan cara 

pengumpulan data (Pawito, 2008, p.97). Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data merupakan upaya untuk mengakses sumber-

sumber yang bervariasi guna memperoleh data mengenai masalah yang 

diteliti.  

Dalam penelitian ini mahasiswa atau mahasiswi dari suku Jawa 

berperan sebagai informan dan digunakan untuk kepentingan uji keabsahan 

data, yang dimana mahasiswa atau mahasiswi dari suku Jawa tersebut 

merupakan mahasiswa/i aktif Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2014 hingga 2015, dan berasal dari daerah yang ada di provinsi 

Jawa Timur, dan selama berkuliah mengikuti organisasi external maupun 

internal, adapun jumlah mahasiswa/i dari suku Jawa berjumlah 4 orang 

dengan 1 laki-laki dan 3 perempuan, yaitu Fahmi, Nia, Ayun dan Ade. 

Peneliti akan menguji data yang diperoleh dari satu sumber 

kemudian membandingkan atau mengecek ulang dari sumber lainnya. 

Peneliti akan melakukan triangulasi sumber data dari wawancara, 

dokumentasi, dan pustaka. Sehingga peneliti dapat menjelaskan masalah 

yang diteliti lebih komprehensif. 


