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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Dalam melaksanakan penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan dengan menggunakan 

metode kualitatif memandang realitas secara utuh atau holistik, dimana 

realitas yang dipandang dikaji secara utuh untuk mempertajam data dan 

informasi serta tidak menyangkutpautkan kausalitas. Metode ini ditujukan  

untuk  menganalisa suatu fenomena yang terjadi di lapangan, dimana dalam 

pelaksanaan penelitian terjadi secara alamiah, yaitu apa adanya, serta data 

yang dikumpulkan dikaji secara mendalam.  

Dalam penggunaan pendekatan ini, hasil dari penelitian merupakan 

deskripsi interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan 

mendeskripsikan setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentative dalam 

konteks waktu dan situasi tertentu. (Muslimin, 2016:51). Nantinya peneliti 

akan melakukan penelitian untuk menjelaskan secara keseluruhan mengenai 

hambatan komunikasi antarpribadi masyarakat muslim pendatang denga 

masyarakat asli di Bali. 

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

deskriptif. Penelitian deskriptif menjelaskan fenomena secara lengkap utuh 
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dan menyeluruh. Menurut Muslimin (2016:136) penelitian deskriptif adalah 

suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-

fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Data 

dari penelitian yang dilakukan secara deskriptif didapat secara ada adanya, 

tidak boleh ada manipulasi atau perubahan, kemudian data disajikan juga 

dengan apa adanya. Jadi, peneliti akan menyajikan data mengenai hambatan 

komunikasi antarpribadi masyarakat muslim pendatang dengan masyarakat 

asli di Bali secara alami, tidak ada manipulasi atau perubahan di dalamnya. 

Sedangkan dasar penelitian atau metode yang akan digunakan oleh 

peneliti adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang 

mencakup pengkajian satu unit penelitian secara intensif (Muslimin, 2016: 

139). Meskipun jumlah subjek penelitian cenderung sedikit, akan tetapi 

jumlah variable yang diteliti sangatlah luas. Oleh karena itu sangatlah penting 

untuk mengetahui semua variabel yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti. Penggalian data untuk studi kasus dapat berupa wawancara, 

observasi, kuisioner maupun data dokumen. Deskripsi dari studi kasus ini 

tergantung dari keadaan kasus, namun tetap mempertimbangkan waktu. 

Keuntungan yang didapat dari desain ini adalah pengkajian secara rinci 

meskipun jumlah dari responden sedikit, sehingga akan didapat gambaran 

satu unit subjek yang jelas. Penting untuk diketahui bahwa kasus dapat 

berupa individu, program, kegiatan, sekolah, ataupun kelompok. Setelah 

kasus didefinisikan dengan jelas, peneliti akan menyelidikinya secara 

mendalam.  
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C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di kelurahan Loloan Timur Kecamatan 

Jembrana, Kabupaten Jembrana- Bali. Dengan alasan, karena mayoritas 

masyarakat muslim pendatang berada di Kelurahan Loloan Timur. Sehingga 

kesempatan untuk pencarian sumber data mengenai hambatan komunikasi 

antarpribadi masyarakat muslim pendatang dengan masyarakat asli Bali lebih 

besar. Penelitian akan dilakukan mulai pada bulan Agustus 2018 sampai 

selesainya penelitian.  

 

D. Subjek Penelitian 

Sumber data yang diperlukan oleh peneliti merupakan subjek yang 

mengalami proses dari kejadian fenomena yang sedang berlangsung. Subjek 

yang peneliti maksud ialah masyarakat muslim pendatang dan masyarakat asli 

Bali, peneliti menggunakan dua subjek yang berbeda karena penelitian yang 

diteliti merupakan komunikasi antarpribadi, dimana komunikasinya sirkuler 

atau dua arah. Peneliti akan menggunakan teknik purposive sampling untuk 

sumber data primernya, yaitu peneliti harus memikirkan tentang kriteria 

subjek terlebih dahulu sebelum melakukan penelitian. 

1. Sumber data primer  

Untuk masyarakat muslim pendatang di Kelurahan Loloan Timur : 

a. Tinggal di lingkungan Loloan Timur minimal 2 tahun. 

b. Anggota Remaja Loloan. 



41 
 

c. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 30 tahun di Kelurahan Loloan 

Timur. 

d. Menguasai bahasa daerah asalnya. 

 

Untuk masyarakat asli Bali : 

a. Tinggal di lingkungan Loloan Timur. 

b. Anggota aktif GPL (Gerakan Pemuda Loloan). 

c. Usia minimal 20 tahun dan maksimal 35 tahun di Kelurahan Loloan 

Timur. 

d. Menguasai Bahasa Melayu Loloan. 

2. Sumber data sekunder  

Merupakan data pelengkap dari sumber data primer, peneliti akan 

mengambil sumber data sekunder baik dari dokumen, buku, skripsi hasil 

penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

E.  Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan cara-cara ataupun teknik yang 

dapat dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data penelitian kualitatif. 

Dalam pelaksanaan metode pengumpulan data, peneliti akan melakukan 

menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Wawancara mendalam (intensive/ in depth interview) 

Wawancara adalah satu metode pengumpul data yang sering 

digunakan untuk mendapatkan informasi tentang isu-isu yang menarik 
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minat peneliti (Budayatna, 2012: 312). Sedangkan menurut Devito 

(1997:281) berpendapat bahwa wawancara adalah bentuk khusus 

komunikasi antarpribadi. Dalam wawancara, dua orang berinteraksi 

terutama melalui bentuk tanya jawab untuk mencapai tujuan tertentu. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara 

langsung atau bertatap muka terhadap subjek dengan menggunakan 

wawancara tidak terstruktur. Yang dimaksud dengan wawancara tidak 

terstruktur yaitu, peneliti akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang 

sebelumnya telah dibuat, terkait mengenai hambatan komunikasi 

antarpribadi masyarakat muslim pendatang dengan masyarakat asli Bali, 

kemudian wawancara akan mengalir secara alami dengan adanya 

pengembangan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti secara spontan. 

Diharapkan peneliti mendapatkan informasi yang mendalam sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. 

b. Dokumentasi  

Menurut Moleong (2000:161) dokumentasi ialah setiap bahan tertulis 

ataupun film, lain dari record, yang tidak dipersiapan karena adanya 

permintaan seorang penyidik. Metode pengumpulan data dengan 

menggunakan dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi hasil data 

penelitian yang sebelumnya diperoleh melalui observasi dan wawancara, 

hal ini dilakukan agar diharapkan data yang diperlukan benar-benar valid. 

Dokumen yang akan peneliti rujuk untuk dijadikan sebagai sumber antara 
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lain buku-buku yang sesuai dengan penelitian, foto, dan data dokumen dari 

instansi pemerintahan. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Proses analisis data ialah dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, 

gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2000: 190). Miles dan Haberman 

(1984) dalam Sugiyono (2015) mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Dalam penggunaan 

teknik analisis data, peneliti akan menggunakan model milik Miles,  

Haberman dan Saldana . Langkah-langkah analisis data model Miles, 

Haberman dan Saldana yaitu, pengumpulan data, kondensasi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Interaktif Miles, Haberman dan Saldana 

(Sugiyono: 2005 dalam Muslimin: 2016) 
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1. Pengumpulan data  

Dalam langkah pengumpulan data, proses analisis data sudah mulai 

berjalan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian, 

yaitu deskriptif dan refektif. Catatan deskriptif adalah catatan alami 

(catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami sendiri 

oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap 

fenomena yang dialami). Sedangkan catatan reflektif adalah catatan yang 

berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan 

yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk 

tahap berikutnya.  

2.  Kondensasi data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di 

lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak dan rumit. Istilah 

kondensasi data (pengembunan data) merupakan pengembangan yang 

dilakukan oleh Miles, Haberman dan Saldana yang sebelumnya 

merupakan reduksi data. Kondensasi data adalah proses menyeleksi, 

memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan 

lapangan, transkrip wawancara, dokumen, materi (temuan) empirik 

lainnya.  
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Letak perbedaan antara reduksi data dengan kondensasi data  ialah 

terletak pada bagaimana cara penyederhanaan data. Reduksi data 

cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi 

menyesuaikan seluruh data yang dijaring tanpa harus memilah 

(mengurangi) data.  

c. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Miles, Haberman 

dan Saldana menyatakan bahwa yang paling sering digunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang 

bersifat naratif. 

d. Conclusion drawing /Verification (penarikan kesimpulan) 

Tahap akhir dalam analisis data ialah penarikan kesimpulan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitia kualitatif 

mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, 

akan tetapi mungkin juga tidak, karena masalah da rumusa masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah 

penelitian berada di lapangan. 
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G. Teknik Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan 

yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran hasil penelitian, 

mengungkapkan dan memperjelas data dengan fakta-fakta aktual yang ada di 

lapangan (Muslimin, 2016: 68). Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi sumber data. 

Triangulasi sumber data berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang 

berbeda-beda dengan teknik yang sama. 

Triangulasi Sumber Data 

Gambar 3.2 Triangulasi Sumber Data (satu teknik pengumpulan data pada 

bermacam-macam sumber data A, B, C) 

(Sugiyono, 2015: 242) 
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