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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Penelitian berjudul “Mindfulness dalam Komunikasi Antarbudaya” ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif menekankan pada pembangunan naratif atau deskripsi 

tekstual atas fenomena yang diteliti (Machmud, 2016). Peneliti mendeskripsikan fenomena 

komunikasi antarbudaya antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang dengan masyarakat 

di negara di Eropa tempat mereka menempuh studi. 

Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang tepat digunakan dalam penelitian ini 

berdasarkan Creswell (dalam Kuswarno, 2009: 36 – 37) menguraikan karakteristik utama penelitian 

kualitatif yang sejalan dengan gambaran metode fenomenologi dan tentunya berbeda dengan 

penelitian kuantitatif yaitu : 

1. Mengetahui value dari suka duka hidup manusia; 

2. Fokus penelitian harus dilihat dari semua bagian, bukan saja pada sisi-sisi tertentu saja; 

3. Nantinya penelitian ini demi mencari definisi dan arti dari pengalaman, tidak hanya untuk 

mengetahui eksplanasi ukuran – ukuran dari kehidupan nyata; 

4. Mengatahui detail hidup dari point of view orang pertama, baik dengan metode interview resmi 

dan personal; 

5. Bahan yang didapatkan merupakan fondasi untuk kepakaran ilmiah demi mengetahui tingkah 

laku suatu individu; 

6. Problem yang dipaparkan memang menggambarkan kebutuhan, implikasi dan janji personal 

peneliti; 

7. Apabila dilihat dari pengalaman dan tingkah laku yang memang merupakan suatu hal yang tidak 

dapat dipisahkan. Bersatunya informan dan objek, begitu pula antara bagian dan keseluruhannya. 
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3.2.Tipe dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Peneliti mempunyai tujuan untuk 

menggambarkan fenomena komunikasi antarbudaya antara mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang dengan masyarakat di negara di Eropa tempat mereka menempuh studi, berfokus pada sikap 

mindful para awardee beasiswa Erasmus dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. 

Dasar Penelitian ini adalah studi fenomenologi. Fenomenologi berpangkal atas dasar 

pertanyaan – pertanyaan yang muncul dan berkaitan langsung dengan definisi fenomenologi yang 

tengah diteliti (Kuswarno, 2009). Peneliti berharap agar menjadi dekat dengan fenomena yang 

hendak diteliti, berhungan dengan hal tersebut peneliti berhubungan dengan informan yang 

berhubungan langsung dengan fenomena tersebut. 

Peneliti memilih menggunakan studi fenomenologi juga berdasarkan Moustakas (dalam 

Kuswarno, 2009: 37 – 38) terdapat ciri – ciri penelitian fenomenologis yang relevan dengan 

karakteristik penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut : 

1. Terpusat dengan hal yang terlihat, mengutamakan esensi, out of the box dari rutinitas, dan pergi 

dari zona nyaman pada hidup yang dijalani; 

2. Fenomenologi mengamati dari beragam perspektif; 

3. Fenomenologi demi mengetahui definisi yang mengarah pada ide, konsep, penilaian dan 

pemahaman; 

4. Fenomenologi menggambarkan dengan detail mengenai pengalaman, bukan menjelaskan atau 

menganalisisnya. 

5. Fenomenologi berfondasi pada hal yang timbul langsung dari fenomena yang tengah diteliti; 

6. Kesamaan peneliti terhadap informan dan objek yang diteliti; 

7. Observasi dilakukan dengan mengacu pada kehidupan nyata; 

8. Hasil yang didapat menjadi bukti – bukti utama dalam pengetahuan ilmiah; 

Studi fenomenologi memang umumnya diperlukan observasi demi mendapat hasil yang lebih 

nyata. Namun dalam kasus ini peneliti tidak memungkinkan terjun lapang karena lokasi informan 
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berada di berbagai negara. Sehingga peneliti lebih menekankan pada metode lain demi mendapat 

respon yang nyata, yaitu dengan sebelumnya melakukan pendekatan secara personal dan informal 

kepada informan. Bertujuan agar para informan menjadi lebih terbuka kepada peneliti. 

3.3.Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan mulai 2 Januari 2017-9 Juli 2019, dimulai dari tahap menyusun 

proposal penelitian sampai mengumpulkan hasil akhir penelitian berupa naskah skripsi. Penelitian 

dilaksanakan  dari Kota Malang, Indonesia. 

3.4.Informan Penelitian 

Informan penelitian ini adalah mahasiswa penerima beasiswa Eramus tahun ajaran Agustus 

2016/ Februai 2017 berasal dari Universitas Muhammadiyah Malang.Informan penelitian ditentukan 

dengan purposive sampling technique, dimana peneliti telah menentukan kriteria informan dan 

informasi yang diinginkan peneliti (Machmud, 2016).Kriteria informan penelitian adalah sebagai 

berikut : 

Kriteria Informan 

1. Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang; 

2. Penerima beasiswa Erasmus yang berangkat tahun ajaran Agustus 2016 dan atau Februari 2017 

untuk menempuh studi strata 1; 

3. Telah menetap di Eropa selama minimal 1 bulan, dengan asumsi bahwa informan telah 

melakukan interaksi cukup intens dengan lingkungan sekitar; 

4. Pernah mengikuti kegiatan internasional sebelumnya; 

5. Terlibat kegiatan di luar kegiatan belajar – mengajar di universitas, misalnya terlibat suatu 

komunitas tertentu. 
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3.5.Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah teknik yang paling utama dalam penelitian fenomenologi 

(Kuswarno, 2009:66). Peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada informan penelitian 

dengan menyiapkan draft wawancara, namun pertanyaan dapat berkembang seiring dengan respon 

dari informan penelitian. Informan penelitian tinggal di Eropa, tidak memungkinkan peneliti untuk 

melakukan wawancara secara langsung, sehingga peneliti akan melakukan wawancara melalui media 

online berupa e-mail, instant messenger, dan video call. Hal tersebut sejalan dengan teknik 

wawancara menurut Creswell (2007: 130) yaitu melakukan wawancara dengan berbagai macam tipe 

seperti yang telah peneliti sebut di atas. 

2. Dokumentasi 

Peneliti memerlukan data tambahan yang berhubungan dengan fenomena penelitian, data 

didapatkan peneliti dari beberapa media yaitu media sosial informan penelitian, blog pribadi 

informan penelitian, buku atau jurnal pendukung, dan website resmi pendukung. Dokumen 

pendukung diutamakan adalah foto – foto informan penelitian selama masa penelitian berlangsung, 

didapat dari media sosial informan penelitian. 

3.6.Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan teknik analisis data dan representasi data berdasarkan pemikiran 

Creswell (2007: 156 – 157) sebagai berikut : 

Analisis dan Representasi Hasil  Penelitian Fenomenologi 

Pengolahan data Membuat dan mengatur data. 

Membaca dan mengingat data Membaca teks, membuat batasan catatan, 

dan membuat form kode – kode inisial. 

Penggambaran data ● Menggambarkan pengalaman peneliti 

dari waktu ke waktu; 
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● Menggambarkan esensi dari suatu 

fenomena. 

Klasifikasi data ● Mengembangkan pernyataan – 

pernyataan penting; 

● Mengelompokkan pernyataan – 

pernyataan tersebut berdasarkan bagian 

definisi tertentu. 

Interpretasi data ● Mengembangkan deskripsi tekstural 

“Apakah yang terjadi”; 

● Mengembangkan deskripsi struktural 

“bagaimana suatu peristiwa dialami”; 

● Mengembangkan makna – makna 

peristiwa. 

Representasi dan visualisasi data Menyajikan narasi dari makna peristiwa 

ke dalam tabel, figures, atau diskusi. 

3.7.Validitas Hasil Penelitian 

Teknik untuk mengetahui apakah data yang didapat sesuai fenomena yang terjadi, peneliti akan 

mengecek respon dari wawancara mendalam dengan dokumentasi. Demi menguatkan kredibilitas 

penelitian, maka peneliti akan mencocokkan jawaban informan penelitian dari hasil interview dengan 

postingan di blog pribadi maupun sosial media informan penelitian. Apabila terdapat pernyataan 

informan yang tidak sesuai dengan sumber dokumentasi, maka data tersebut dapat dieliminasi. 

Namun dalam kasus ini, tidak semua informan aktif dalam sosial media maupun blog pribadi. 

Sehingga hanya beberapa informan saja yang di-treatment demikian. 

 


