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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan ini melakukan pengamatan, wawancara, atau 

penelaah dokumen. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, 

pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang 

(Meleong, 2014:5). 

Metode ini digunakan untuk menemukan perspektif  baru tentang 

hal-hal yang sudah banyak diketahui. Selain itu, peneliti ingin memahami 

setiap fenomena yang sampai sekarang belum diketahui. Data penelitian 

dari metode ini adalah naskah wawancara, catatan lapangan, dan foto 

sebagai dokumentasi lapangan. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan 

penelitian yang mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tata 

cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk 

hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta 

protes-protes yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu 

fenomena (Prastowo, 2014:201). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan deskriptif karena 

permasalahan dari penelitian ini berkaitan dengan tingkah laku manusia, 

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana negosiasi 

identitas antara mahasiswa Papua dan Ambon dengan mahasiswa asal 

daerah Malang. 
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Dasar penelitian ini adalah penelitian natural atau kualitatif karena 

dalam penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting) 

(Sugiyono, 2009:8), dalam penelitian ini yaitu mengenai negosiasi 

identitas antara mahasiswa Papua dan Ambon dengan mahasiswa asal 

daerah Malang. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan kelengkapan informasi yang sesuai dengan 

fokus penelitian, maka yang dijadikan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Teknik Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan kali ini yaitu 

pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang 

berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan (Soehartono, 

2008:69). Observasi pada penelitian ini menggunakan observasi 

tidak terstruktur. Observasi tidak struktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan 

diamati. Peneliti tidak mengajukan pertanyaan secara langsung 

dan hanya mengamati bagaimana proses interkasi dan 

komunikasi verbal maupun yang dilakukan oleh mahasiswa asal 

Papua dan Ambon dengan mahasiswa asal daerah Malang. 

2. Teknik Wawancara  

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu 

pewawancara yang mangajukan pertanyaan dan terwawancara 

yang memberiakan jawaban atas pertanyaan itu (Lincoln dan 

Guba (1985), dalam Meleong,(2014:186). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam bertujuan 

untuk mendapatkan penjelasan serta pengertian yang luas dari 

jawaban yang diberikan oleh subjek dengan menjelaskan 

pengalaman penting dalam hidup subjek.  
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Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara tak 

struktur. Wawancara ini digunakan untuk menemukan informasi 

yang bukan baku atau informasi tunggal. Wawancara ini 

memiliki pengetahuan dan mendalami situasi serta lebih 

mengetahui informasi yang diperlukan. 

3. Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk melengkapi 

penelitian baik  berupa sumber tertulis dan gambar yang semua 

itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam metode 

dokumentasi, dokumen yang telah diperoleh akan dianalisis, 

dibandingnkan, dan dipadukan membentuk satu hasil yang padu 

dan utuh. 

  

3.4 Tempat dan Waktu Penelitian.  

Penelitian ini dilakukan di Universitas Muhammadiyah Malang. 

Karena berdasarkan pertimbangan yaitu Universitas Muhammadiyah 

Malang merupakan tempat menuntut ilmu mahasiswa Papua dan Ambon 

sehingga adanya kesempatan mendapatkan data lebih besar. Waktu 

penelitian ini dilakukan sejak dimulai penyusunan proposal hingga 

pelaporan hasil, yaitu pada bulan Maret, untuk penelitian dilakukan pada 

tanggal 2 Mei hingga 22 Juni 2016.  

 

3.5  Subjek dan Informan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif  bersifat subjektif  dalam memilih subjek 

dan memberikan kebebasan bagi peneliti untuk menentukan siapa 

subjeknya. Pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. 

Purposive  sampling adalah teknik penentuan sampel dengan ciri-ciri 

tertentu. (Oman Sukmana, 2007:9).  

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswa. Peneliti 

menggunakan subjek penelitian yang berasal dari Papua dan Ambon. Agar 
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spesifik dan mudah dalam pemilihan subjek, peneliti memberikan kriteria 

sebagai berikut. 

a. Mahasiswa/i asli lahir dan besar di Papua dan Ambon. 

b. Mahasiswa/i asal Papua dan Ambon yang kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan status aktif. 

c. Berdomisili atau tinggal di kota Malang minimal 1 tahun. 

d. Aktif dalam mengikuti organisasi atau unit kegiatan mahasiswa 

dan melakukan interkasi dengan mahasiswa asal daerah 

Malang. 

Sedangkan untuk informan penelitian yang berasal dari mahasiswa 

asal daerah Malang dibutuhkan untuk menguatkan adanya proses transaksi 

komunikasi serta proses negosiasi identitas yang dilakukan mahasiswa asal 

Papua dan Ambon. Peneliti menetapkan kriteria untuk informan penelitian, 

sebagai berikut. 

a. Mahasiswa/i asal kota Malang. 

b. Mahasiswa/i asal kota Malang yang kuliah di Universitas 

Muhammadiyah Malang dengan status aktif. 

c. Memiliki pengalaman berkomunikasi dengan mahasiswa 

Papua dan Ambon. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data mempunyai tujuan yaitu untuk mengatur urutan 

data, mengorganisaikannya, dan mengkategorikannya. Teknik analisa data 

yang digunakan peneliti adalaha model Miles dan Huberman (Sugiyono, 

2009:246), diantaranya sebagai berikut : 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1. Model Miles dan Huberman 

Sumber : Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D. Bandung 

1. Pengumpulan Data  

Proses Analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti 

adalah mencari data, dikumpulkan, kemudian dikoleksi. Peneliti 

mencari data-data sebagai sumber yang berhubungan dengan 

komunikasi anatarbudaya. Dalam proses pengumpulan data ini 

peneliti akan mendapatkan data yang dibutuhkan.  

2. Reduksi Data 

Membuat catatan yang dimaksudkan adalah gagasan-

gagasan atau ungkapan yang mengarah pada teorisasi berkenaan 

dengan data yang ditemui. Catatan mengenai data atau gejala 

tertentu dapat dibuat sepanjang satu kalimat, satu paragraph atau 

beberapa paragaraph. Kemudian yang terakhir peneliti harus 

menyusun konsep-konsep serta penjelasan berkenaan dengan 

tema dan pola yang bersangkutan. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data melibatakan langkah-langkah 

mengorganisasikan data, yakni menjalin data yang satu dengan 
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data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar 

dilibatkan dalam satu kesatuan karena dalam penentuan kualitatif 

data biasanya beraneka ragam perspektif, maka penyajian data 

pada umumnya sangat membantu dalam proses analisis. 

4. Penariakan dan Pengujian Kesimpulan 

Penarikan dan pengujian kesimpulan yakni peneliti akan 

menyajikan data dengan uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori. Peneliti masih harus mengkonfirmasi, mempertajam 

atau mungkin merevisi proposi ilmiah mengenai gejala atau 

realitas yang diteliti.  

 

3.7 Teknik Keabsahan Data  

Teknik keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

triangulasi sumber. Teknik ini merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahandata dengan cara membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini peneliti tidak boleh 

terlalu mengharapkan bahwa hasil perbandingan memiliki persamaan antar 

data satu dengan lainnya. Peneliti harus mencari tahu adanya alasan-alasan 

dari terjadinya perbedaan tersebut (Meleong,2014:330). 

 




