
 

37 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan suatu proses penyelidikan pemahaman berdasar pada tradisi metodologis 

terpisah yang mengeksplorasi suatu masalah sosial atau manusia. Peneliti membangun 

sesuatu yang kompleks, gambaran yang holistik, meneliti kata-kata, laporan yang 

memerinci suatu pandangan dari penutur asli dan melakukan studi dalam setting alami 

(Creswell, 1998:455). 

3.2 Tipe Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Burhan 

Bungin dalam buku Penelitian Kualitatif, 2010). Tipe penelitian ini tidak bertujuan 

untuk menguji hipotesis atau membuat suatu generalisasi. Tipe deskriptif lebih tepat 

apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi 

mendalam. Maka dari itu peneliti memilih tipe penelitian desktriptif dengan tujuan 

mengupas masalah lebih dalam dari subjek penelitian. 
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3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah 

Malang pada bulan Januari-Maret 2019. 

3.4  Subjek Penelitian 

 Cara peneliti untuk menemukan subjek adalah dengan menggunakan key 

person karena peneliti sudah memahami informasi awal tentang subjek penelitian 

(Burhan Bungin dalam buku Penelitian Kualitatif, 2010). Subjek dari penelitian (tokoh 

formal) ini sendiri adalah empat orang mahasiswa asing yang berasal dari Eropa dan 

Asia (Jerman, Turki, Ukrania dan India) yang mengikuti program UMM Internship 

Grant periode tahun 2018/2019 dan dua orang dosen pengajar bahasa Indonesia untuk 

program UMM Internship Grant di Universitas Muhammadiyah Malang. 

 Berikut kriteria khusus untuk subjek penelitian mahasiswa asing: 

1. Warga Negara Asing 

2. Mengikuti program UMM Internship Grant periode tahun 2018/2019 

3. Pernah melakukan perjalanan ke lebih dari 2 negara  

(Kriteria ini dipilih untuk mengukur exposure level-nya terhadap budaya lain) 

4. Telah menjalani program selama lebih dari 3 bulan 

5. Telah mengikuti kelas bahasa dan budaya Indonesia selama lebih dari 3 bulan 

Berikut kriteria khusus untuk subjek pengajar mahasiswa asing: 

1) Warga Negara Indonesia 
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2) Merupakan dosen pengajar UMM Internship Grant di Universitas 

Muhammadiyah Malang 

3) Telah mengajar Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing selama lebih dari 1 

tahun 

4) Pernah mengikuti program staff exchange (studi banding ke universitas di luar 

negeri) 

5) Pernah melakukan perjalanan ke lebih dari 2 negara 

(Kriteria nomer 3, 4, dan 5 ini dipilih untuk mengukur exposure level-nya 

terhadap budaya lain) 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (in-depth interview). 

Wawancara mendalam (in-depth interview) secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambal bertatap muka 

antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau 

tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Burhan Bungin dalam buku Penelitian 

Kualitatif, 2010). Peneliti melakukan dua sesi wawancara; pertama, wawancara pra-

penelitian dan kedua, wawancara mendalam. Wawancara yang diadakan bersifat tatap 

muka dan juga melalui media e-mail. Peneliti menggunakan e-mail karena beberapa 

subjek penelitian memilih untuk menggunakan media ini ketimbang tatap-muka. 
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Bentuk wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara individu-dengan-

individu. 

 Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara sehingga 

menjadi informasi penelitian yang dapat mendukung, melengkapi atau menambahkan 

informasi yang berasal dari hasil wawancara. Dokumentasi ialah semua jenis rekaman 

atau catatan “sekunder” lainnya, seperti surat, memo atau nota, agenda kegiatan, 

kliping, berita dan lainnya. Data dokumentasi yang peneliti ambil adalah foto-foto saat 

wawancara diadakan, data diri para subjek penelitian dan nilai ujian subjek mahasiswa 

asing. 

 Penelusuran data online yang berarti tata cara melakukan penelusuran data 

melalui media online seperti internet atau media jaringan lainnya yang menyediakan 

fasilitas online, sehingga memungkinkan peneliti dapat memanfaatkan data-informasi 

online yang berupa data maupun informasi teori, secepat atau semudah mungkin dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara akademis (Burhan Bungin dalam buku Penelitian 

Kualitatif, 2010), juga dilakukan oleh peneliti. Peneliti menggunakan search engine di 

situs Google yang kemudian mengarah ke website academia.edu, website media online 

seperti Republik Indonesia dan Koran Sindo, dan website umm.ac.id. Peneliti juga 

mengunduh jurnal online yang kemudian dikutip dalam penelitian ini.  

3.6  Teknik Keabsahan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Teknik ini 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 
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diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Paton, 1987 

dalam buku Penelitian Kualitatif oleh Burhan Bungin, 2010). Peneliti akan 

menggunakan cara; (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; (2) membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang, dalam penelitian ini berarti mahasiswa asing dengan 

pengajarnya; dan (3) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan yang diperoleh oleh peneliti untuk keperluan penelitian ini.  

3.7  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah teknik analisis 

komponensial. Teknik ini digunakan untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki 

hubungan-hubungan yang kontras satu sama lain dalam domain yang telah ditentukan 

untuk dianalisis secara lebih terperinci (Burhan Bungin dalam buku Penelitian 

Kualitatif, 2010). Unsur atau elemen yang kontras akan dipilah oleh peneliti dan 

selanjutnya akan dicari term yang dapat mewadahinya. Teknik analisis komponensial 

menggunakan pendekatan kontras antarelemen. Teknik ini umumnya digunakan dalam 

ilmu sosial dan merupakan cara termudah untuk mengenal gejala-gejala sosial. 

Pertama, peneliti mengenal gejala sosial dengan unsur yang sama, maka ini akan 

memudahkan peneliti untuk mengenali gejala tersebut karena setiap gejala sosial yang 

memiliki kesamaan unsur, dipisahkan atau tidak, tetap akan mengelompok secara 

alamiah. Kedua, setiap gejala sosial yang tidak memiliki kesamaan unsur, dipisahkan 

atau tidak, tetap akan menampakkan gejala untuk memisahkan diri. Gejala untuk 
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memisahkan diri atau mengelompok ini adalah dua sifat dalam ilmu sosial yang sangat 

mudah untuk diamati. 

 Teknik analisis komponensial baru layak dilakukan jika kegiatan wawancara 

yang berulang telah memperoleh hasil maksimal sesuai dengan yang diharapkan oleh 

peneliti. Kegiatan analisis ini menggunakan beberapa tahap, yaitu: 

1. Penggelaran hasil observasi dan wawancara 

Peneliti memastikan bahwa data-data yang diperoleh bisa dibaca dengan jelas 

dan lengkap. Peneliti juga akan melakukan sedikit editing dengan data-data ini. 

2. Pemilahan hasil wawancara 

Peneliti akan memilah data hasil wawancara mahasiswa asing dengan 

pengajarnya. Latar belakang dan profil subjek juga dimasukkan dalam pilahan 

datanya. 

3. Menemukan elemen-elemen kontras 

Peneliti akan membuat tabel yang dipakai untuk mencari dan menempatkan 

pilahan subdomain yang dimana telah ditemukan elemen kontrasnya. 

 

Berikut tabel rancangan analisis komponensial terhadap mahasiswa asing. 

Gambar 3.a Tabel Rancangan Analisis Komponensial (Mahasiswa Asing) 
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Berikut tabel rancangan analisis komponensial terhadap pengajar mahasiswa asing. 

Gambar 3.b Tabel Rancangan Analisis Komponensial (Dosen Pengajar 

Mahasiswa Asing) 

 

3.8 Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan dari Hasil Penelitian 

Berikut model pembahasan dari hasil penelitian yang digunakan peneliti. 

Gambar 3.c Model Pembahasan Hasil Penelitian 

 

 


