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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif dapat 

diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenal kata-

kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang 

yang diteliti ( Taylor dan Bogdan, 1984 dalam Moelong 2001:4). 

1. Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif 

kualitatif. Desain penelitian deskriptif kualitatif menurut (Bogdan dan Taylor 

dalam Ruslan 2010:12) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan. Jadi, penulis bertujuan untuk 

mendeskripsikan pola komunikasi keluarga yang tinggal terpisah di kota 

berbeda di kota Malang. 

2. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus penelitian adalah pola komunikasi keluarga yang 

tinggal terpisah di kota berbeda. Fokus penelitian ini lebih cenderung 

mengarah pada siapa berbicara dengan siapa, apa saja yang dibicarakan dan 

media apa yang digunakan untuk berkomunikasi. 
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3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data dimana mereka yang terlibat 

dan mengetahui banyak hal tentang permasalahan yang ada. Subjek penelitian 

yang digunakan adalah satu keluarga yang disebut dengan keluarga inti, 

berasal dari kota Malang yaitu keluarga bapak Giri Asianto keluarga ini terdiri 

dari: 

1. Ayah yang tinggal dan bekerja di kota Jakarta 

2. Ibu yang tinggal di kota Malang sebagai ibu rumah tangga 

3. Anak pertama yang tinggal dan bekerja di kota Surabaya 

4. Anak kedua yang tinggal dan bekerja di kota Jogjakarta 

5. Anak ketiga yang tinggal dan bersekolah di kota Malang 

4. Teknik Pengumpulan Data 

 Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data primer dan 

sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek 

penelitian yaitu, informan dan responden, sedangkan data sekunder adalah 

data yang diperoleh peneliti, yang berupa buku, makalah, artikel, skripsi lain 

yang berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data yang 

dilakukan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

sebagai berikut, yaitu :  

a. Wawancara  

Teknik wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
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menentukan permasalahan yang diteliti, tetapi apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam, teknik 

pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri 

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

atau keyakinan pribadi. Susan Stainback (1988) mengemukakan 

bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui lebih 

mengenai hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi (Sugiyono, 

2011 : 232).  

 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

jenis wawancara semi terstruktur. Jenis wawancarai ini sudah 

termasuk dalam kategori in-dept interview, dimana dalam 

pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan 

wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa 

yang dikemukakan oleh informan (Sugiyono, 2011 : 233). 

  Berikut disajikan teknik wawancara semi terstruktur yang 

dilakukan peneliti:  

1. Peneliti menyiapkan interview guide.  

2. Peneliti melakukan wawancara kepada subyek penelitian. 
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3. Waktu dan tempat wawancara ditentukan setelah ada kesepakatan 

peneliti dengan subyek penelitian.  

4. Peneliti sebagai pewawancara.  

5. Wawancara dilakukan secara tatap muka.  

6. Wawancara hanya melibatkan satu pewawancara dan satu subyek, 

subyek yang lain diwawancarai pada waktu dan tempat yang lain. 

b. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 2011 : 240). Dengan teknik 

ini akan direkam aktivitas saat melakukan penelitian kepada pasangan 

suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh, baik berupa berupa foto 

copy kartu keluarga maupun rekaman suara untuk memperkuat bukti 

tulisan. 

5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif mengikuti konsep yang dikembangkan Miles and Huberman 

yakni Analisis Interaktif (interactive model). Analisis ini pada dasarnya 

terdiri dari tiga komponen, yaitu data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification (Miles and Huberman, 1992: 20). Adapun 
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siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles & Huberman 

digambarkan dalam skema berikut. 

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1:Komponen-Komponen Analisis Data: Model Interaktif (Miles & Huberman, 1992:429 

dikutip dari Bungin, 2001:227) 

 

1) Reduksi data (data reduction)  

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama 

peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data 

melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas,dan mempermudah peneliti 
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untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 

diperlukan.  

2) Penyajian data (data display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart dan sejenisnya.  

3) Verifikasi (conclusion verifying)  

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

adan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-

bukti yang valid dan konsistensi saat peneliti kembali kelapangan 

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

6. Uji Keabsahan Data 

Untuk menetukan validitas data yang diperoleh, dapat digunakan 

teknik triangulasi data sumber yang menurut Hamidi (2007,68) merupakan 

pengujian keabsahan data dengan mencari sumber lain untuk mendukung dan 

membuktikan bahwa data tersebut benar. Triangulasi dalam pengujian 
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kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan kata lain bahwa triangulasi 

adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau pemanding terhadap data 

yang ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Yaitu 

dengan melakukan usaha pengecekan derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh dengan beberapa sumber lain. Jadi peneliti mengecek 

kepercayaan pola komunikasi keluarga yang tinggal terpisah di kota berbeda. 

 

 


