
 

27 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Hamidi 

(2010: 124) mengatakan bahwa jika peneliti hendak menentukan pilihan 

perolehan sajian data dalam bentuk rinci, mendalam dari pada responden atau 

informan, maka penelitian yang hendak dilakukan harus menggunakan 

pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2013: 4) 

mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Nazir (2009) mengungkapkan bahwa pendekatan kualitatif merupakan 

suatu pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian dimana peneliti 

harus terjun langsung di lapangan karena gejala-gejala yang diteliti bersifat 

alamiah sehingga tidak mungkin diteliti dalam laboratorium. Sedangkan 

menurut Moleong (2013: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah. 
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3.2 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Menurut Moleong (2013: 11) deskriptif merupakan cara 

mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Begitupula menurut Idrus (2009: 25) penelitian deskriptif merupakan penelitian 

kualitatif berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi 

seperti foto, catatan pribadi,/diary (buku harian), perilaku, gerak tubuh, mimik, 

dan banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian 

kuantitatif. Arikunto (2010: 151) mengatakan bahwa deskriptif yaitu 

mengumpulkan data berdasarkan faktor-faktor yang menjadi pendukung 

terhadap objek penelitian, kemudian menganalisa faktor-faktor tersebut untuk 

dicari perannya. Tipe ini digunakan karena peneliti diharapkan mampu 

menghasilkan uraian secara mendalam tentang citra identitas budaya 

mahasiswa Nusa Tenggara Timur berdasarkan persepsi masyarakat Kelurahan 

Tlogomas, Kota Malang. 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan diadakan di wilayah tempat tinggal mahasiswa Nusa 

Tenggara Timur di Malang yaitu di Kelurahan Tlogomas, karena mahasiswa 

Nusa Tenggara Timur lebih banyak menetap/tinggal disana sehingga lebih 

mudah bagi peneliti untuk mengadakan penelitian di Kelurahan Tlogomas. 

Adapun waktu pelaksanaan penelitian yaitu pada bulan Agustus – September 

2015. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan purposive sampling, yakni 

cara memilih subjek penelitian berdasarkan pada kelompok, wilayah, atau 

sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili 

semua unit analisis yang ada. Pemilihan kelompok atau wilayah tertentu 

dilakukan setelah peneliti melakukan pengamatan (Hamidi, 2010: 139). Adapun 

subjek penelitian yang dipilih yaitu masyarakat Kota Malang diwilayah tempat 

tinggal Mahasiswa Nusa Tenggara Timur yaitu kelurahan Tlogomas. Selain itu 

dalam menentukan subjek penelitian, peneliti memiliki kriteria sebagai berikut: 

- Warga etnis Jawa khususnya Malang 

- Bertempat tinggal di Kelurahan Tlogomas Kota Malang 

- Ketua RW, Karangtaruna, Pemilik Kost 

- Seorang warga setempat yang mengetahui dan mengenal serta pernah 

berinteraksi dengan mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur 

Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti mewawancarai sepuluh 

(10) subjek penelitian yang terdiri dari empat (4) ketua RW yang meliputi ketua 

RW 01, ketua RW 05, ketua RW 06 dan ketua RW 07 kelurahan Tlogomas,  

empat (4) anggota karangtaruna, dan 2 orang pemilik kost. Subjek penelitian 

merupakan warga kelurahan Tlogomas dan beretnis Jawa. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (field research), yaitu dengan 

meneliti persepsi masyarakat dilingkungan tempat tinggal mahasiswa Nusa 
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Tenggara Timur. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik 

wawancara (interview). 

Nawawi dan Hadari (1992: 98) mengatakan bahwa interview (wawancara) 

secara sederhana adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak 

pencari informasi dengan sumber informasi yang berlangsung secara lisan. 

Wawancara (interview) merupakan teknik pengambilan data dengan cara 

mengajukan pertanyaan langsung kepada informan, dan jawaban-jawaban 

informan akan di dokumentasi baik dengan cara ditulis maupun direkam. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam 

unit-unit, melakukan sitesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010: 428). 

Penelitian ini menggunakan model interaktif (interactive model) Miles 

dan Huberman. Dalam model ini terdapat 3 (tiga) komponen analisis, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah 

dalam metode ini adalah sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pengabstrakan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. 

Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
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gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila 

diperlukan. Secara sederhana dapat dijelaskan, dengan reduksi data 

kita dapat menyerderhanakan data dan mentransformasikan dengan 

cara, misalnya: melalui seleksi, melalui ringkasan dan atau 

menggolongkannya dalam suatu pola yang lebih jelas. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah penyajian 

data. Penyajian data ini akan mempermudah peneliti untuk memahami 

apa yang terjadi, juga merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir setelah penyajian data adalah penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat 

sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. 

Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 
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Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2013: 330). 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

sumber. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton, 1987 dalam Moleong, 

2013: 330). 

Moleong (2013: 331) mengemukakan bahwa teknik ini dapat dicapai 

dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan 

apa yang dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Setelah dilaksanakan penelitian maka yang peneliti dapatkan untuk 

menguji keabsahan data yaitu peneliti membandingkan hasil pengamatan 
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dengan data hasil wawancara, dimana data hasil pengamatan mengenai 

banyaknya jumlah mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur di kelurahan 

Tlogomas sama dengan hasil data wawancara dimana subjek penelitian 

menuturkan bahwa jumlah mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur termasuk 

dominan terlebih di RW 06 karena terdapat Universitas Tribuana yang 

didalamnya sebagian besar merupakan mahasiswa asal Nusa Tenggara Timur. 

Selain itu, hasil pengamatan mengenai adanya masalah mahasiswa asal Nusa 

Tenggara Timur yang menimbulkan keributan di kelurahan Tlogomas yang 

terjadi beberapa waktu silam dibenarkan oleh subjek penelitian. Mereka 

mengatakan bahwa pernah terjadi permasalahan mahasiswa asal Nusa Tenggara 

Timur sehingga menimbulkan baku pukul satu dengan yang lainnya dan hal 

tersebut membuat warga sekitar sempat menolak mahasiswa asal Nusa 

Tenggara Timur untuk tinggal di beberapa kost dan kontrakan yang terletak di 

kelurahan Tlogomas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


