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BAB III  

METODE PENELITIAN  

Metode penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini merupakan 

Etnografi Komunikasi. Etnografi yang berasal dari kata etno (bangsa)  dan 

graphy (menguraikan), sehingga etnografi komunikasi biasanya digunakan 

bertujuan untuk menguraikan hal yang bersifat abstrak seperti norma dan sistem 

nilai kelompok yang diteliti. Etnografi komunikasi adalah pengkajian peranan 

bahasa dalam perilaku komunikatif masyarakat yaitu bagaimana cara-cara 

bahasa dalam komunikasi dipergunakan dalam konteks tertentu, selain itu 

etnografi komunikasi juga merupakan proses seseorang atau kelompok dalam 

berkomunikasi dilingkungannya dengan tema tertentu.   

Etnografi komunikasi yang merupakan cabang dari ilmu antropologi pada 

dasarnya merupakan kegiatan yang yang berfokus pada bagaimana cara orang 

–orang berinteraksi melalui fenomena kehidupan. Ada pun yang seperti 

dipaparkan oleh Hymes (dalam Kuswarno, 2008: 14), etnografi komunikasi 

dibatasi oleh ruang lingkup tersendiri, yakni:  

- Pola dan fungsi komunikasi.  

- Hakikat dan definisi masyarakat tutur.  

- Cara-cara berkomunikasi.  

- Komponen-komponen kompetisi komunikatif.  

- Hubungan bahasa dengan pandangan dunia dan organisasi sosial.  
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- Semesta dan ketidaksamaan linguistik dan sosial.  

Selain itu adapun tujuan etnografi komunikasi yang berbeda namun 

berlangsung secara bersamaan yakni, bersifat spesifik dan global dalam satu 

waktu dan satu penjelasan. Dengan kata lain, tujuan dari etnografi komunikasi 

adalah pemahaman global terhadap suatu proses komunikasi antar seseorang 

maupun khalayak dalam satu waktu maupun penjelasan dan spesifik yang 

berdasarkan nilai-nilai atau simbol-simbol tertentu.  

1.1 Pendekatan Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan sebuah 

penemuan baru yang tidak dapat dicapai atau dicari menggunakan prosedur atau 

metode statistik atau dengan cara-cara kuantitatif (Ghony&Almanshur, 

2012:25). Muslimin (2016:46) menyatakan bahwa metode penelitian kualitatif 

yang menekankan penelitiannya pada fenomena yang obyektif dan digunakan 

untuk meneliti populasi atau sampel tertentu. Pada penelitian kualitatif ini dapat  

menunjukkan bagaimana kehidupan bermasyarakat, tingkah laku 

bermasyarakat, fungsionalisasi dalam sebuah organisasi dan hubungan 

kekerabatan.   
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Penelitian kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

sebuah fenomena yang terjadi dimasyarakat, aktivitas sosial, sikap, persepsi 

terhadap suatu hal dan pemikiran seseorang secara individu maupun kelompok.  

Penelitian kualitatif bersifat interpretatif (menggunakan sebuah penafsiran) 

sehingga penelitian kualitatif biasanya membahas atau menelaah hal-hal yang 

berkaitan dengan lingkungan alamiah atau menafsirkan suatu fenomena 

berdasarakan makna-makna atau simbol yang diberikan seseorang terhadap hal-

hal yang dimaksud.   

Peneliti memilih menggunakan pendekatan ini dikarenakan data yang 

digunakan bukan berupa angka dan juga lebih mudah mendapatkan pemahaman 

terhadap penelitian setelah melakukan penelitian atau pencarian data melalui 

fakta sosial yang menjai fokus penelitian dan yang nantinya akan ditarik 

menjadi sebuah kesimpulan.  

3.2 Fokus Penelitian  

Pada penelitian ini, fokus penelitian sendiri berfungsi untuk mempersempit 

lingkup pengumpulan data sehingga dapat membatasi masalah yang akan 

diteliti untuk mendapatkan data yang lebih spesifik. Fokus pada penelitian ini 

adalah bagaimanakah komunikasi simbolik non-verbal yang digunakan kaum 

lesbian di kalangan mahasiswa dikota Malang, mulai dari cara berpakaian 

hingga gerak tubuh.   
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3.3 Tipe dan Dasar Penelitian  

Tipe yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Menurut Muslimin (2016:136) penelitian deskriptif merupakan sebuah 

penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fenomena yang berlangsung 

saat ini maupun dimasa lampau. Sukmadinata (dalam Muslimin, 2016:137) 

menyatakan bahwa penelitian deskriptif ini tidak perlu mengadakan yang 

namanya manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel bebasnya, tetapi 

menggambarkan kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi ini bisa berupa 

angka-angka ataupun kondisi individual, pada penelitian ini juga dapat 

mendeskripsikan tahapan-tahapan perkembangan dari suatu fenomena dan hal 

ini disebut juga sebagai penelitian perkembangan (Developmental Studies).    

Dasar penelitian ini menggunakan dasar etnografi komunikasi, yaitu 

menghimpun data deskriptif dan analisis secara mendalam tentang bagaimana 

makna-makna sosial dipergunakan. Etnografi komunikasi bertujuan 

menghasilkan deskripsi etnografi mengenai bagaimana cara berbicara dan 

simbol-simbol yang digunakan dalam berkomunikasi di dalam masyarakat. 

Menurut Frey (dalam Mulyana, 2007) etnografi ini digunakan untuk 

mengetahui perilaku manusia dalam lingkungannya, cara orang menggunakan 

simbol dalam konteks yang spesifik.  
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3.4  Subyek Penelitian  

Subyek  penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah orang yang 

dianggap mengetahui dan memahami terkait masalah yang akan diteliti oleh 

peneliti dan bersedia memberikan informasi sepenuhnya kepada peneliti. 

Subyek penelitian menjadi bagian penting dalam penelitian kualitatif hal ini 

dikarenakan informan penelitian merupakan tumpuan dalam pengumpulan data 

bagi peneliti untuk menganalisis masalah. Menurut Moleong (dalam Ningsih, 

2015) mendefinisikan bahwa subjek penelitian merupakan informan, dimana 

orang tersebut memiliki informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

memenuhi data yang akan di analisis tersebut.   

Dalam pengumpulan data maka peneliti memerlukan beberapa subyek 

penelitian yang nantinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan 

penelitian ini. Untuk memperoleh data dan menjawab tujuan penelitian dan 

permasalahan yang ada, peneliti dapat menggunakan teknik purposive sampling 

yakni teknik penentuan sampling (informan ) sebelum dilakukannya penelitian, 

pada teknik ini informan ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan 

dan menjabarkannya secara jelas untuk mendapatkan informasi yang 

diinginkan sesuai dengan apa yang diteliti.   

Adapun kriteria-kriteria subyek pada penelitian ini, sebagai berikut:  

1. Anggota aktif dalam komunitas lesbian dan mengikuti pertemuan antar 

lesbian pada komunitas tersebut.  
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2. Menjadi anggota komunitas minimal 1 tahun.   

3. Telah menjalin hubungan dengan sesama lesbi minimal 1 tahun.  

Kriteria-kriteria tersebut yang nantinya dapat menjadi acuan pokok subjek 

dalam penelitia ini guna memberikan informasi yang dibutuhkan terkait 

permasalahan yang diangkat oleh peneliti yakni komunikasi simbolik kaum 

lesbi yang ada dikalangan mahasiswi di kota Malang. Dari kriteria tersebut 

sangat tepat untuk mengetahui komunikasi simbolik yang digunakan mahasiswi 

lesbi di kota Malang.  

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian  

Penelitian ini telah dimulai dari tanggal 11 November- 18 November 2018.  

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di kota Malang tepatnya di kampus 

UMM 3 dan Universitas Brawijaya hal ini dikarenakan peneliti telah 

mengidentifikasi keberadaan lesbi di kedua kampus tersebut.   

3.6 Sumber Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunaka dua sumber data, yakni: data 

primer dan data skunder.  

- Data Primer  

Data primer merupakan data utama yag didapat langsung dari informan atau 

subjek penelitian. Data ini diperoleh melalui proses wawancara dan obeservasi 

dengan pihak yang berkaitan (informan) yang terlibat langsung dan memahami 
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terkait hal yang akan diteliti oleh peneliti seperti mahasiswi lesbi yang ada di 

kota Malang.   

- Data Skunder  

Data skunder merupakan data yang didapat dari literature-literatur, studi 

pustaka, dokumen, penelitian terdahulu yang pernah dilakukan , internet 

maupun data lainnya yang nantinya dapat menunjang penelitian ini. Data 

skunder ini juga dapat membantu peneliti untuk menemukan data primer yang 

sulit untuk diperoleh.  

Sumber data ini diklasifikasikan agar dalam pengolahan data nantinya hasil 

penelitian dapat lebih terstruktur dan hal ini juga membantu peneliti untuk 

memilah data yang diperlukan sesuai dengan permasalahan penelitian.  

3.7  Teknik Pengumpulan Data  

Untuk mengumpulkan data dan informasi dari para informan, peneliti 

menggunakan beberapa teknik, yakni:  

- Observasi   

Margono (dalam Ningsih, 2015) menyatakan bahwa observasi dapat 

diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik. Pada penelitian 

ini nantinya peneliti hanya akan mengamati bagaimana gerak-gerik, cara 
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berpakaian, cara mereka berkomunikasi dan segala hal yang berkaitan dengan 

komunikasi simboliknya.  

- Wawancara Mendalam (Depth Interview)  

Kriyantono (2006:102) menyatakan wawancara atau depth interview 

merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

bertemu langsung dengan informan dan menanyakan secara langsung hal terkait 

yang ingin diteliti agar mendapat data lengkap dan mendalam. Wawancara ini 

dilakukan untuk mendapatkan variable latar belakang subjek, kebiasaan, dan 

bagaimana terbentuknya sifat lesbianisme terhadap subjek tersebut.  

Wawancara ini nantinya akan dilakukan secara langsung dengan subjek 

yang sudah dipilih. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik wawancara 

semi terstruktur, agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti terarah dan sesuai 

dengan informasi apa saja yang dibutuhkan.   

- Dokumentasi   

Dokumentasi merupakan informasi yang didapat tidak melalui manusia 

(non human resources). Nantinya informasi berupa dokumentasi ini didapat 

melalui foto-foto atau video. Pengumpulan informasi dengan metode ini 

nantinya hanya untuk menunjang hasil pengumpulan data dari wawancara dan 

observasi.  
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3.8  Teknik Analisa Data  

Muslimin (2016:65) mengatkan bahwa teknik analisis data berkaitan 

dengan bagaimana nantinya peneliti akan menerapkan prosedur penyelesaian 

masalah untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian. Artinya informasi 

yang didapat oleh peneliti nantinya dikemas secara ringkas dan jelas agar 

mudah dipahami oleh orang lain.   

Berikut merupakan teknik analisis data dalam penelitian etnografi yang 

dikemukakan oleh Creswell (Kuswarno, 2008:68) :  

  

  

  

  

1. Deskripsi  

Deskripsi merupakan tahap awal dalam menulis laporan penelitian 

etnografi. Pada tahap ini nantinya peneliti akan mempresentasikan hasil 

penelitiannya secara detail. Cara penyampainnya kronologis atau berurutan dari 

seseorang atau informan. Dengan membuat deskripsi, peneliti telah 

mengemukakakn latar belakang dari masalah yang ingin diteliti.  

2. Analisis   
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Pada tahap kedua ini peneliti akan mengemukakan beberapa data akurat 

mengenai objek penelitian. Penjelasan dari pola-pola atau regularitas perilaku 

yang diamati juga termasuk dalam tahapan ini. Pada tahap analisis ini nantinya 

peneliti akan membandingkan objek yang diteliti dengan objek lainnya dan juga 

membangun hubungan antara objek penelitian dengan lingkungan yang lebih  

besar.   

3. Interpretasi   

Interpretasi merupakan tahap akhir analisis data dari etnografi. Pada tahap 

ini nantinya peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil data yang telah diteliti. 

Pada tahap ini juga peneliti akan menggunakan kata orang pertama sebagai 

penjelasannya, hal ini digunakan untuk menegaskan bahwa apa yang peneliti 

kemukakan merupakan murni hasil interpretasinya.  

  

  

3.9  Uji Keabsahan Data  

Pada penelitian etnografi, untuk memeriksa keabsahan datanya bisa 

menggunakan cara intropeksi. Intropeksi adalah kegiatan menganalisis 

nilainilai, perilakunya sendiri dan orang-orang yang ada di dalam 

masyarakatnya. Maksudnya adalah peneliti akan menganalaisis perialku 

informan  sebagai keabsahan dari data yang didapat. Selain intropeksi, 
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penelitian ini juga akan menggunakan tekni triangulasi. Teknik triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan dimana nantinya akan memanfaatkan sesuatau yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding bagi 

peneliti untuk mengecek ulang data yang telah didapat (Kuswarno, 2008:64-

65).  




