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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan  Penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut 

Sugiyono (2011:9) yaitu metode penelitian kualitatif adalah metode 

yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, sedangkan untuk 

meneliti pada objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi 

(gabungan). Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Dalam 

pendekatan kualitatif akan diuraikan mengenai komunikasi antarbudaya 

dikalangan pedagang etnis Jawa dengan pedagang etnis Madura di 

Pasar Dinoyo Kota Malang. Dalam penelitian ini alasan peneliti 

menggunakan pendekatan ini karena peneliti menginginkan suatu 

bentuk informasi yang detail dan mendalam dari para sumber yang 

telah ditentukan. Informasi-informasi yang diperoleh selanjutnya 

digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terkait bagaimana 

komunikasi antarbudaya yang terjadi dikalangan pedagang etnis Jawa 

dengan pedagang etnis Madura.   

  Berdasarkan bentuk informasi yang didapatkan nantinya akan 

berdasarkan pada cara berfikir maupun cara pandang sumber tanpa 

adanya suatu manipulasi dari peneliti sehingga ketidakhadiran peneliti 
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tidak akan mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Berdasarkan 

informasi yang diperoleh nantinya digunakan sebagai dasar dalam 

memberikan penilaian bagaimana komunikasi antarbudaya dikalangan 

pedagang etnis Jawa dengan Pedagng etnis Madura di Pasar Dinoyo 

Kota Malang 

3.2 Tipe Penelitian 

  Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana 

penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang bermaksud 

untuk memahami fenomena dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa secara pada suatu konteks yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode ilmiah dan data yang dikumpulkan 

berupa data, kata-kata bukan berupa angka. Dalam penelitian ini akan 

dilakukan analisis mengenai komunikasi antarbudaya dikalagan 

pedagang etnis Jawa dengan pedagang etnis Madura di Pasar Dinoyo 

Kota Malang. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

  Waktu Penelitian dilakukan di Pasar Dinoyo Kota Malang, yang 

beralamat Jl. MT. Haryono No. 171A, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, 

Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 14-24 Mei 2019.   

  Para pedagang yang berdagang di Pasar Dinoyo Kota Malang. 

Dimaksudkan peneliti memilih tempat penelitian di pasar Dinoyo, 

karena merupakan salah satu pusat berlangsungnya aktivitas para 
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pedagang di kota Malang. Sehingga dapat mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data dengan cara wawancara pada para 

pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Kota 

Malang (P3DKM). 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini terletak pada komunikasi antarbudaya 

dikalangan pedagang. Dimana dalam setiap komunikasi antarbudaya 

terdapat bahasa, kebiasaan, tingkah laku, pola pikir yang dapat menjadi 

hambatan komunikasi antarbudaya.  Adapun yang dimaksud penelitian 

ini yaitu mengetahui bagaimana komunikasi antarbudaya dikalangan 

pedagang di pasar Dinoyo Kota Malang. Maka dari itu peneliti ingin 

mengungkapkan komunikasi yang terjadi dikalangan pedagang etnik 

Jawa dan etnis Madura di pasar Dinoyo Kota Malang. Tentunya 

komunikasi antarbudaya yang efektif sangat penting, karena dapat 

membantu mencari jalan keluar untuk memecahkan permasalahan-

permasalahan hambatan komunikasi antarbudaya dikalangan pedagang 

tersebut. 

Berdasarkan penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh 

gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang 

situasi sosial karena fokus penelitian sangat penting peranannya dalam 

penelitian untuk dapat dijadikan sebagai sarana untuk memandu dan 

mengarahkan penelitian. Dengan arahan fokus penelitian, peneliti akan 
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dapat mengetahui secara pasti data mana yang dibutuhkan dan perlu 

diupayakan pengumpulannya data 

3.5 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah Pedagang yang berasal etnis Jawa 

dan Pedagang etnis Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang yang 

memiliki kecenderungan untuk lebih bersifat terbuka dan lebih 

akrab sehingga mendukung proses pengumpulan data yang 

dilakukan. Peneliti menggunakan purposive sampling dimana 

Menurut Sugiyono (2014:218-219) teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dimana pertimbangan 

tersebut menjadi pertimbangan dalam penetapan sampel yang akan 

digunakan dalam penelitian. Karena peneliti membutuhkan 

narasumber atau subjek yang mendukung penyelesaian penelitian 

ini.  

Kriteria subjek penelitian sebagai berikut: 

1. Seorang pedagang etnis Jawa merupakan warga asli Malang 

2. Seorang pedagang etnis Madura merupakan warga asli Madura 

3. Berprofesi sebagai pedagang di Pasar Dinoyo Kota Malang lebih 

dari 1 tahun 

4. Tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Dinoyo Malang 

(P3DKM) 
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 Berdasarkan kriteria yang ditetapkan tersebut maka jumlah 

subjek yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 14 

subjek dengan rincian yaitu sebanyak  subjek pedagang etnis Jawa 

dan 7 subjek Pedagang etnis Madura yang tepat dalam 

memberikan informasi sesuai dengan rumusan masalah yang 

dikemukakan oleh peneliti. Adapun nama-nama subjek penelitian 

dapat disajikan pada tabel 3.1. 

Tabel 3.1 

Nama-nama Subjek Penelitian 

No. Nama Umur Pedagang Keterangan 

1 Ngatiani 56 Sembako Etnis Jawa 

2 Riyati 60 Tempe dan Telor Etnis Jawa 

3 M. Shalehudin 37 Sembako Etnis Jawa 

4 Suko Wiyasti 50 Ayam potong Etnis Jawa 

5 Rizki Agus 32 Sembako Etnis Jawa 

6 Hari 59 Sembako Etnis Jawa 

7 Iwan 45 Sembako Etnis Jawa 

8 Nasuha 42 Daging Etnis Madura 

9 Erna 34 Daging Etnis Madura 

10 Tomi Maulidi 23 Sayuran Etnis Madura 

11 Kustiyah 38 Sayuran Etnis Madura 

12 Muhammad Makki 42 Sayuran Etnis Madura 

13 Samsul Arif 33 Sayuran Etnis Madura 

14 Abdul 43 Sayuran Etnis Madura 

Sumber : Hasil Survey Penelitian 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data  

3.6.1 Observasi  

Teknik observasi digunakan untuk menggali data 

dari sumber yang berupa peristiwa. Tempat atau lokasi dan 

benda serta rekaman gambar (Sutopo, 2002:47). Kegiatan 

yang dilakukan peneliti diantaranya terlibat dalam obrolan-

obrolan informal dengan pedagang baik etnis Jawa maupun 

pedagang etnis Madura. Peneliti berada di lokasi baerbaur 

dengan Pedagang di pasar Dinoyo Kota Malang pada 

tanggal 14-24 Mei 2019.  

Observasi dilakukan menghasilkan catatan-catatan 

lapangan yang kemudian menjadi sumber arsip dan 

dokumen tertulis dari setiap perilaku yang teramati selama 

masa observasi, serta menjadi sumber data yang cukup 

penting, karena penulisan laporan penelitian ini tidak dapat 

dilakukan langsung  tetapi terus berjalan selama masa 

penelitian. 

3.6.2 Wawancara 

Didalam penelitian ini menggunakan teknik 

wawancara mendalam dimana pengertiannya wawancara 

adalah suatu cara untuk mencari fakta dengan meminjam 

indera (mengingat dan mengkronstruksi) sebuah peristiwa, 

mengutip pendapat dari opini narasumber. Dalam proses 
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pengumpulkan data tidak dilakukan observasi secara 

langsung dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh 

masyarakat, namun demikian hanya didasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan kepada Subjek. Wawancara 

yang dilakukan adalah wawancara mendalam. Dalam 

melakukan wawancara peneliti perlu mendengar secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh Subjek 

(Sugiyono, 2014:233). Wawancara dilakukan kepada 

Subjek dalam hal ini yaitu kepada Pedagang Etnis Jawa 

dengan Pedagang Etnis Madura terkait dengan komunikasi 

antarbudaya yang terjadi di pasar Dinoyo Malang. 

3.6.3 Dokumentasi  

Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu berupa foto-

foto terkait dengan aktivitas penelitian yang dilakukan 

sehingga dapat mendukung hasil penelitian yang dilakukan 

oleh komunikasi antarbudaya pedagang etnis Jawa dengan 

pedagang etnis Madura di Pasar Dinoyo Kota Malang. 

3.7 Instrumen penelitian 

Dalam penelitian kualitatif instrument utama adalah peneliti 

sendiri, namun selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, 

maka kemungkinan akan dikembanhkan instrument penelitian 

sederhana yang diharapkan dapat  melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 
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observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri. 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Peneliti Sendiri 

Penelitian sendiri melalui evaluasi diri seberapa jauh 

pemahaman terhadap metode kualitatif. Hal ini sesuai 

dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode 

penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih 

tergantung pada diri peneliti sendiri. Di sini peneliti 

sebagai instrumen utama (instrument guide) merupakan 

panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek 

atau fenomena dalam penelitian. 

2. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

Yaitu serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan 

kepada responden yang mana hal ini akan digunakan 

sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara. 

(dilampirkan) 

3. Catatan Lapangan 

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan 

pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan 

hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi 

data dalam penelitian kualitatif. Pada penelitian kali ini 

Catatan lapangan merupakan hasil observasi yang 



 

45 

 

dilakukan oleh peneliti. Catatan lapangan berfungsi 

melengkapi dan memperkuat data hasil wawancara. 

3.8 Teknik Analisis Data 

   Dalam analisis data penelitian, maka peneliti menggunakan 

teknik analisis interaktif menurut Miles and Hubberman. Miles dan 

Hubberman menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut 

dengan Interactive model.  

 

Gambar 3.1 

Analisis data Model Interaktif 

Sumber: Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan 

R&D.    Bandung 

 

Menurut (Sugiyono, 2014: 247) terdapat empat proses yang 

berlangsung secara interaktif dalam teknik analisis data model Miles dan 

Huberman, yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Proses analisis pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, salah satunya dengan wawancara. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk 
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mencapai tujuan penelitian. Salah satu cara yang bisa dilakukan 

pada tahap pengumpulan data ini yaitu dengan menggunakan 

teknik wawancara. 

2. Data Reduction (Reduksi  data), merupakan data yang telah 

diperoleh dari lapangan dilakukan analisis reduksi data yang berati 

merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting. Dengan data yang telah direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.    

3. Data Display (Sajian data), setelah data direduksi selanjutnya 

adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplay data akan 

memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami. Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat. 

4. Conclusion  Drawing (Penarikan  Kesimpulan), merupakan  proses 

yang dapat  dilakukan  dari  sajian  data  dan  apabila  kesimpulan  

kurang  jelas  dan kurang memiliki landasan yang kuat maka dapat 

menambahkan kembali pada reduksi data dan sajian data. 

3.9 Teknik keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data dipenelitian ini, peneliti 

menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan atau informasi 
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yang diperoleh melalui waktu dan alat (Moleong, 2004:). Jadi peneliti 

akan mengecek keabsahan data yang diperoleh dari hasil wawancara yang 

telah dilakukan sehingga dapat diketahui bagaimana komunikasi 

antarbudaya dikalangan pedagang etnis jawa dengan pedagang etnis 

Madura. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


