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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam data 

dari subjek, dan dipergunakan untuk menggambarkan secara detail mengenai 

objek serta menganalisa fenomena-fenomena sosial. Dalam penelitian ini, 

pendekatan kualitatif digunakan karena data-data subjek yang akan digali berupa 

hasil dari proses wawancara dengan subjek penelitian tentang bagaimana proses 

adaptasi yang terjadi di kalangan santri asal Madura yang belajar di Ar-Rahmah 2. 

Melalui pendekatan kualitatif peneliti akan menemukan jawaban atas pertanyaan 

“mengapa” atau “bagaimana” bukan hanya sekedar “apa”.  

Pendekatan kualititatif juga digunakan untuk mendapatkan data yang 

akurat atas fenomena-fenomena proses adaptasi santri Madura dilihat dari 

kacamata komunikasi antarbudaya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif 

merupakan sebuah pendekatan yang dipakai peneliti dengan menitik beratkan 

penelitian pada kondisi objek yang alamiah, dimana penliti selaku instrument 

kunci, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, dan analisis 

data bersifat induktif, pada akhirnya hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2007: 9). 



44 
 

Menurut Creswell (2009 : 13), penelitian kualitatif dapat didekati dengan 

empat bentuk yakni etnografi, grounded theory, case study, narrative research 

dan fenomenologi. Dengan berbagai konsekuensi dari metode atau design 

penelitian kualitatif yang dicetuskan oleh Creswell, peneliti akan menganalisis 

pola adaptasi santri Madura dalam studi komunikasi antarbudaya dengan design 

studi kasus (case study). Studi kasus dipilih peneliti karena metode ini sesuai 

untuk menjawab pertanyaan “mengapa” dan “bagaimana”.   

Pendekatan studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang 

ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar 

belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Studi kasus dilakukan pada suatu 

kesatuan sistem yang bisa berupa suatu program, kegiatan, peristiwa, atau 

sekelompok individu yang ada pada keadaan atau kondisi tertentu. Studi kasus 

juga digunakan karena khusus meneliti suatu hal atau sistem tertentu, penelitian 

studi kasus bukanlah dilakukan untuk menarik kesimpulan terhadap fenomena 

dari suatu populasi atau kumpulan tertentu melainkan khusus untuk kejadian atau 

fenomena yang diteliti saja.  

3.2 Tipe Penelitian 

Adapun tipe penetlitian yang digunakan peneliti adalah penelitian 

deskriptif, tipe penelitian deskriptif adalah tipe yang dipergunakan untuk 

menggambarkan secara detail mengenai objek serta menganalisa fenomena-

fenomena sosial. Dalam kasus ini strategi komunikasi antarbudaya dalam proses 

adaptasi santri asal Madura di Ar-Rahmah 2 Pesantren Hidayatullah, Malang.  
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Tipe penelitian deskriptif memilki tujuan untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi dan situasi, atau macam-macam fenomena realitas 

yang terjadi pada masyarakat sebagai objek penelitian, dan berusaha menarik 

realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, sifat, model, karakter, tanda, 

atau gambaran suatu situasi, kondisi ataupun fenomena tertentu (Burhan, 2010: 

68). 

3.3 Subjek Penelitian 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik yang menentukan sampling dengan cara pertimbangan tertentu 

(Sugiyono 2007: 96). Alasan peneliti menggunakan teknik purposive karena 

peneliti telah menetapkan subjek yaitu santri asal Madura dan telah menentukan 

kriterianya.  

Dalam penelitian ini subjek-subjek penelitian dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan data penelitian dengan kriteria tertentu pada subjek, sehingga peneliti 

mendapatkan keberagaman informasi. Apabila Informasi yang telah didapatkan 

sudah memenuhi atau mencukupi dari apa yang dibutuhkan peneliti, dengan 

demikian pengumpulan data penelitian ini akan dihentikan. Kriteria-kriteria dari 

subjek penelitain antara lain adalah: 

a. Santri asal Madura yang berstatus aktif di Ar-rahmah 2. 

b. Dalam masa pendidikan dan pengajaran di Ar-rahmah 2 sekurang-

kurangnya 1 tahun. 

c. Aktif terlibat dalam ekstrakurikuler di Ar-Rahmah 2. 
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3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SMP-SMA Integral 

Ar-Rahmah Putra 2 Pesantren Hidayatullah yang terletak di Krajan, Sumbersekar, 

Dau, Malang, Jawa Timur. yang mana santri asal Madura (sebagai subjek 

penelitian) mendapatkan pengajaran dan pendidikan di tempat tersebut.   

Alasan peneliti memilih Ar-Rahmah 2 sebagai lokasi penelitian karena 

masyarakat di Ar-rahmah 2 memiliki karakteristik budaya yang multikultural. Dan 

lokasinya yang berada di dataran tinggi seperti di Malang, Jawa Timur dengan 

suhu yang jauh lebih dingin dibandingkan dengan di Madura sehingga menjadi 

faktor tambahan terkait proses adaptasi. Menurut Gessel (2015) dalam tulisannya 

Antropologi keperawatan cultural: ciri-ciri suku Jawa bahwa budaya suku Jawa 

mengutamakan nilai-nilai, keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam 

kehidupan sehari hari serta budaya Jawa menjunjung tinggi kesederhanaan dan 

kesopanan. Hal tersebut berbeda dengan pola hubungan sosial orang Madura yang 

cenderung individu jika diluar lingkaran keluarga/kerabat. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan dua data dalam penelitian ini, yakni data primer dan 

data sekunder. Data primer ialah data yang didapatkan secara langsung dari subjek 

penelitian. Disamping data primer terdapat data sekunder, yaitu data yang 

didapatkan berupa makalah, artikel, dokumen-dokumen, buku-buku, dan 

penelitian-penelitian lain yang masih berhubungan dengan masalah dalam 

penelitian ini. 
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Adapun teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut: 

3.5.1 Wawancara Terstruktur 

Stainback menyatakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti dapat 

mengetahui lebih dengan hal-hal yang mendalam tentang partisipan guna 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi (dalam Sugiyono, 

2007:71). 

Wawancara memegang peranan penting dan dipakai untuk memperoleh 

data primer dalam penelitian ini, dalam upaya menemukan jawaban terkait 

pengetahuan subjek penelitian terhadap kasus yang akan diteliti. Teknik 

wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara 

tatap muka (face to face) dengan harapan dapat menggali informasi-informasi 

yang lebih mendalam terkait proses adaptasi  sosial pada santri asal Madura yang 

menuntut ilmu di Ar-Rahmah 2 dilihat dari aspek komunikasi antarbudaya. Model 

wawancara yang digunakan peneiti adalah wawancara terstruktur yaitu 

wawancara berpedoman pada garis besar permasalahan yang telah dibuat peneliti 

sebagai acuan pertanyaan yang akan ditanyakan. 

Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti menetapkan kriteria subjek 

yang diteleti guna untuk diwawancarai sebagai sumber informasi. Dalam hal ini 

penelitian menetapkan subjek yang terdiri dari : 

1. Subjek adalah santri asal Madura, dikarenakan mereka sebagai pelaku 

komunikasi antarbudaya yang melakukan langsung proses adaptasi di 

lingkungan Ar-Rahmah.  
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2. Santri asal Madura yang dijadikan subjek penelitian ialah santri yang 

mengikuti ekstrakurikuler dan dalam masa pendidikan sekurang-

kurangnya 1 tahun di Ar-Rahmah 2 Putra, dengan demikian subjek 

penelitian dianggap telah melewati proses adaptasi sehingga masih 

melanjutkan studinya di pesantren tersebut dan data lebih dinilai 

kreadibel dan realibel. 

Oleh karenanya peneliti akan membuat daftar panduan wawancara untuk 

persiapan. Wawancara akan dilakukan peneliti dengan cara wawancara yang 

bersifat informal guna mendapatkan data yang mendalam dari subjek yang telah 

ditetapkan. 

3.5.2 Obervasi 

 Teknik observasi yang digunakan peneliti merupakan Observasi Tidak 

Berstruktur, observasi ini dilakukan tanpa pemakaian guide observasi. Maka dari 

itu observasi ini bergantung pada kemampuan peneliti untuk mengamati objek 

penelitian secara general. Adapun hal-hal yang hendak diamati peneliti ialah hal-

hal yang terkait komunikasi verbal dan non verbal santri asal Madura saat 

berinteraksi dengan santri lainnya yang berasal dari daerah yang berbeda, interaksi 

santri asal Madura dengan santri asal Madura, dan santri interaksi santri Madura 

dengan Ustadz/guru di Ar-Rahmah 2. 

 Diharapkan dengan pengamatan yang disebut diatas dapat membantu atau 

menunjang data dalam pengumpulan data peneliti agar mendapatkan jawaban atas 

pertanyaan penelitian, sehingga nantinya dapat diolah dan dibandingkan saat uji 

keabsahan data. 



49 
 

3.5.3 Dokumentasi 

Teknik yang selanjutnya adalah dengan teknik dokumentasi, yaitu 

mencatat peristiwa yang sudah berlalu berupa tulisan, gambar, video, atau karya-

karya monumental lainnya. Studi dokumen ini mempunyai peranan sebagai 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara (Sugiyono, 

2007:82). 

Teknik dokumentasi ini akan merekam segala bentuk aktivitas saat 

melakukan penelitian dalam ataupun dengan subjek penelitian, baik itu rekaman 

video saat wawancara ataupun berbentuk rekaman suara guna menguatkan bukti 

tulisan. Dengan adanya dokumentasi, penelitian bisa menjadi lebih kredibel dan 

faktual dikarenakan dalam dokumentasi tersebut terdapat bukti-bukti oleh peneliti 

untuk menggambarkan penelitian yang sedang dilakukan. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang dipakai oleh peneliti yaitu teknik analisis milik 

Miles dan Huberman (1984:124) yang disebut sebagai model interaktif 

Aktivitas-aktivitas dalam analisis meliputi: 

a. Reduksi data 

Data yang didapatkan di lapangan dalam penelitain ini akan sangat 

banyak. Oleh karenanya perlu adanya pencatatan secara rinci dan teliti. 

Semakin sering atau lama peneliti berada di lapangan penelitian, maka 

semakin banyak juga data yang didapatkan. Agar memudahkan dalam 

menganalisis data, peneliti melakukan analisis dengan sesegera mungkin 
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setelah penelitian dilakukan dengan cara mereduksi data. Mereduksi data 

yang dimaksud adalah memilah-milah dan menggolongkan hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang peneliti anggap penting, 

merangkumnya, membuang yang tidak perlu serta mencari pola dan tema 

yang diperoleh pada setiap hasil penelitian sementara dalam konteks ini 

yang dimaksud adalah hasil wawancara, sehingga data yang didapatkan 

lebih bisa dimengerti melalui suatu konsep guna memudahkan peneliti 

dalam pengumpulan data yang selanjutnya. 

Dalam memproses reduksi data ini terdapat satu hal yang harus diingat 

peneliti, yaitu peneliti harus memfokuskan pada tujuan yang akan dicapai. 

Hal tersebut dikarenakan tujuan yang utama dalam penelitian kualitatif 

adalah suatu temuan, dan penelitian tidak terlepas dari fokus yang 

ditetapkan. 

b. Penyajian data 

Langkah berikutnya setelah melakukan reduksi data ialah menyajikan data. 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat disajikan dalam bentuk 

tabel, grapik, bagan, teks, serta hubungan antar kategori dan sejenisnya.  

c. Penarikan kesimpulan 

Langkah terakhir dalam analisis data penelitian kualitatif menurut Miles 

dan Huberman ialah penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil atau 

kesimpulan yang diperolah pada awal penelitian adalah kesimpulan yang 

bersifat sementara. Hal ini bisa berubah  jika kesimpulan tidak didukung 

dengan adanya data-data yang kuat. Sebaliknya, apabila kesimpulan 
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tersebut memiliki dukungan data yang kuat dan valid serta konsisten maka 

dapat dikatakan bahwa kesimpulan yang dikemukakan peneliti adalah 

kesimpulan yang kredibel. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Kreadibilitas dari hasil penelitian kualitatif sangat penting, maka dari itu 

peneliti terus berupaya untuk selalu menjaga kreadibilats hasil penelitian ini. 

Terdapat beberapa cara yang untuk menjaga kreadibilitas hasil penelitian oleh 

peneliti, antara lain dengan cara melakukan aktivitas validasi, yaitu peneliti 

memahami bagaimana konsep komunikasi antarbudaya dalam proses adaptasi 

santri asal Madura di Ar-Rahmah 2 untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti memakai teknik keabsahan data 

menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi dapat dikatakan sebagai teknik pengumpulan data yang 

memilki sifat penggabungan dari macam-macam teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang ada. Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang dipakai 

peneliti adalah teknik triangulasi sumber data, yakni pembandingan dan 

pemeriksaan balik subjek penelitian, yaitu subjek penelitian terhadap tingkat 

kepercayaan suatu informasi yang didapat melalui jangka waktu yang berbeda-

beda dalam penelitian (Sugiyono, 2007:83). 

Hal yang dilakukan peneliti dalam keabsahan data yakni ; 

1. data hasil pengamatan akan dibandingkan dengan hasil wawancara. 

2. membandingkan hasil pengamatan dengan dokumen-dokumen yang 

diperoleh peneliti. 
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3. hasil wawancara akan dibandingkan dengan isi dokumen yang berkaitan.

Kemudian hasil yang didapatkan dari perbandingan diharapkan berupa

suatu kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan jika tidak ada

kesamaan.




