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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dll, secara menyeluruh, serta dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2016:6).  

Muslimin (2016:51) menjelaskan bahwa pendekatan penelitian kualitatif 

merupakan suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan yang seksama 

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara 

yang mendalam serta hasil analisis dokumen. 

Dari pemahaman tersebut dapat dipahami bahwa pendekatan penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang berusaha untuk menggambarkan sebuah 

fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara menyeluruh dan mendalam 

dalam bentuk deskripsi kata-kata maupun lisan melalui wawancara, pengamatan, 

serta pemanfaatan dokumen. Dalam penelitian ini pendekatan kualitatif dirasa tepat 

untuk menafsirkan dan menggambarkan hasil dari permasalahan yang diteliti 

seperti yang telah dirumuskan peneliti terkait fenomena keterbukaan diri yang 
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berkembang di dalam komunikasi antarpribadi pada pasanngan hubungan 

persahabatan di kalangan mahasiswa  

3.2 Tipe Penelitian dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memaparkan 

fenomena-fenomena yang terjadi kemudian mendeskripsikan dalam sebuah data 

berdasarkan kondisi apa adanya yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka, selain itu semua yang 

dikumpulkan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti (Moleong, 2016:11). 

Dalam penelitian ini tugas peneliti adalah menjelaskan dan menggambarkan secara 

terperinci mengenai keterbukaan diri yang berkembang di dalam komunikasi 

antarpribadi pada pasangan hubungan persahabatan di kalangan mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah 

naturalistik atau alamiah. Sugiyono (2012) dalam (Fadillah, 2017:21) menjelaskan 

bahwa penelitian naturalistik menekankan pada sumber data, karena penelitian 

dilakukan pada kondisi yang alami (natural setting). Sehingga penelitian dilakukan 

dengan apa adanya tanpa ada rekayasa. Peneliti melakukan studi terdahap suatu 

fenomena dilihat dalam konteks alamiah tanpa berusaha memanipulasi apapun 

terhadap hasil penelitian. Dipertegas juga oleh Mulyana (2013:159) bahwa peneliti 

naturalistik memasuki arena penelitian yang diminatinya untuk menafsirkan 

fenomena yang ditemuinya, tidak berusaha memanipulasi atau mengontrolnya. 
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Kampus III Universitas 

Muhammadiyah Malang, Jln. Raya Tlogomas No. 246, Malang, Jawa Timur dan 

kediaman subjek (kost) dengan melakukan wawancara secara langsung. Lokasi ini 

dipilih karena subjek-subjek penelitian merupakan mahasiswa dari Universitas 

Muhammadiyah Malang sehingga memudahkan untuk peneliti dalam melakukan 

penelitian. 

 Waktu penelitian yang dibutuhkan peneliti untuk melaksanakan penelitian 

ini adalah mulai dari 14 April – 25 Mei 2019, dimana peneliti telah menentukan 

bahwa data yang diperoleh sudah jenuh dan akurat untuk hasil penelitian sehingga 

siap untuk dianalisis. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014 yang terbagi menjadi delapan 

kelas mulai dari kelas A-H dan terdapat tiga konsentrasi yakni Audio Visual, 

Jurnalistik, dan Public Relations. Untuk menentukan subjek penelitian yang 

merupakan sumber data primer peneliti menggunakan teknik penarikan non 

probabilitas sampling yaitu Purposive Sampling Technique, yakni cara menentukan 

sejumlah subjek penelitian dengan pertimbangan tertentu. Di sini peneliti 

menentukan kriteria-kriteria tertentu kepada subjek penelitian agar mengerucut 

guna mendapatkan informasi yang mendalam sehingga kredibel dan akurat sesuai 

dengan fenomena yang diangkat oleh peneliti. 
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 Adapun kriteria-kriteria subjek pada penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2014 yang aktif 

2. Berusia 22-24 tahun 

3. Menjalin hubungan persahabatan dengan teman sebaya selama perkuliahan 

berlangsung yang didasarkan dalam kategori hubungan akrab dan masih 

bersatus sebagai mahasiswa aktif, seperti melakukan aktivitas bersama di 

luar jam perkuliahan, mengerjakan tugas secara bersama-sama, saling 

menginap di kosan satu sama lain, jalan bareng mengunjungi tempat-tempat 

tertentu seperti ke tempat wisata, makan bersama, nongkrong bersama di 

luar jam perkuliahan, nonton film, konser musik, event-event kampus 

maupun luar kampus secara bersama. 

4. Memulai hubungan persahabatan sejak tahun pertama perkuliahan (2014) 

dan masih menjalin hubungan persahabatan yang baik hingga saat ini (2019) 

5. Masih menjalin interaksi secara konsisten baik secara langsung maupun 

melalui media sosial (Instagram,Twitter) dan chatting serta sudah 

menghabiskan waktu kebersamaan ±200 jam selama persahabatan 

berlangsung. 

Kriteria-kriteria di atas merupakan acuan yang menjadi dasar dalam 

menetapkan jumlah subjek penelitian pada penelitian ini. Berdasarkan kriteria-

kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti didapatkan 14 subjek penelitian yang 

memenuhi kriteria diantaranya pasangan persahabatan laki-laki antara Axel Dhanis 

Gusadi dan Ahmad Ridhani Deni Rahman; Muhammad Fahmi Arif dan Iwan 

Hadiatul Khusni; Bayu Adi Prabowo dan Adum Muhammad Saleh. Pasangan 
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persahabatan perempuan antara Bella Sabrina Suffi dan Riska Defita Chandra Riya 

Sari; Giandri Swaradana dan Rucita Alma Maulidya. Serta pasangan persahabatan 

perempuan dan laki-laki antara Mutia Wella Lukitasari dan Izzad Biren Fahreza 

Anwar; Lutfiatun Nisa dan Hasanuddin. 

Dalam penelitian ini menggunkan dua jenis sumber data, yakni: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan sumber data utama yang didapatkan langsung dari 

subjek penelitian melalui observasi non partisipan dan wawancara mendalam 

berdasarkan instrumen yang telah dipersiapkan oleh peneliti sesuai dengan fokus 

penelitian kepada subjek-subjek dalam penelitian ini yakni mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammdiyah Malang angkatan 2014. 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan persahabatan yang 

terjalin pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2014 yang ditentukan berdasarkan teknik penarikan sampling yakni 

Purposive Sampling Technique. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi pustaka, 

literatur-literatur yang terkait dengan penelitian ini, sumber buku, dokumentasi 

pribadi berupa foto-foto yang memampilkan keakraban hubungan persahabatan 

antar pasangan persahabatan selama menjalin hubungan persahabatan. Sumber 

sekunder lainnya berupa data mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang angkatan 2014 yang masih aktif yang didapatkan dari 

Badan Adminitrasi Akademik Universitas Muhammdiyah Malang.  
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3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Adapaun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam 

penelitian ini, yakni: 

a. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan. Dilakukan dengan cara tatap muka dua orang atau 

lebih, lalu mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-

keterangan yang dibutuhkan. Wawancara mendalam ketika peneliti melakukan 

wawancara berdasarkan paduan wawancara yang telah disusun, namun hanya 

berisi pertanyaan mendasar dan dapat berkembang sesuai dengan jawaban dari 

responden (Muslimin, 2016:64). 

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam secara tatap 

muka kepada 14 subjek penelitian untuk menggali informasi dengan tujuan 

untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Wawancara mendalam ini dilakukan 

dengan menggunakan pedoman wawancara dan menggunakan teknik 

wawancara semi terstruktur yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. Wawancara mendalam tidak hanya dilakukan satu kali saja untuk 

mendapatkan kedalaman informasi dari subjek yang diteliti, pada penelitian ini 

wawancara mendalam secara langsung dilakukan pada 14 April – 25 Mei 2019 

dengan menemui subjek penelitian baik di area kampus maupun di kediaman 

pribadi (kost) subjek penelitian. 
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b. Observasi  

Observasi merupakan pengamatan kualitatif secara langsung oleh peneliti 

untuk mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud 

penelitian. Kegiatan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki baik secara langsung 

maupun tidak langsung (Muslimin, 2016:64). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi nonpartisipan, dimana 

peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari subjek yang diteliti. 

Observasi ini dilakukan peneliti dengan tujuan langsung atau tidak langsung 

untuk mengamati  keterbukaan diri pada hubungan persahabatan antar subjek 

penelitian baik pengamatan secara langsung pada saat penelitian maupun 

melalui unggahan-unggahan sosial media pada masing-masing pasangan 

persahabatan. 

c. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan metode untuk menggali data-data masa lampau 

secara sistematis dan obyektif. Dapat berbentuk dokumen privasi maupun 

dokumen publik. Dokumentasi dapat digunakan untuk mendukung observasi 

dan wawancara, untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan 

interpretasi data.  

Dalam penelitian ini peneliti melakukan dokumentasi berupa foto-foto 

pribadi subjek penelitian yang  memperlihatkan kedekatan antar masing-masing 

pasangan persahabatan untuk menjadi data sekaligus bukti adanya jalinan 

persahabatan satu sama lain yang peneliti dapatkan baik dari dokumentasi 
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subjek secara langsung maupun dari sosial media seperti Instagram, Facebook, 

dan Twitter. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Bogdan & Biklen (1982) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif merupakan 

upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2016:248) 

Menurut Miles, Huberman dan Saladna (2014:31-33 dalam Jurnal Misna) 

dijelaskan bahwa terdapat tiga tahapan dalam analisis data kualitatif yang terjadi 

secara bersamaan, yakni Data Condensation, Data Display, dan Conclusion 

Drawing/Verifications. 

Berdasakan penjelasakan yang telah dipaparkan oleh Miles, Huberman dan 

Saladna (2014) dalam Jurnal Misna diatas, mencermati lebih dalam teknik analisis 

data dari berbagai sumber dan kemudian ditransformasikan kedalam sebuah bagan 

komponen-komponen analisis data kualitatif bahwa secara terperinci terdapat 

empat tahapan utama dalam analisis data kualitatif yang meliputi Pengumpulan 

data, Kondensasi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan. Secara lebih rinci 

langkah-langkah analisis data berdasarkan analisis Miles, Huberman dan Saladna 

(2014) dijelaskan sebagai berikut: 
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Gambar 3.1:  

Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif 

 

1. Pengumpulan Data  

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

refleksi (Muslimin, 2016:81).  

2. Kondensasi Data (Data Condensation) 

Kondensasi data merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, dan atau 

mentrasformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-

catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, dan 

materi-materi empiris lainnya. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

 Tujuan penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah untuk 

menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang 

terjadi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, tulisan atau kata-kata, hubungan antar kategori, dll. 

Dijelaskan juga oleh Miles dan Huberman (1984) dalam Muslimin (2016:82) 

bahwa yang paling sering digunakan dalam penyajian data kualitatif adalah 

dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 
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4. Penarikan Kesimpulan (Conclution Drawing) 

Langkah terakhir dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak 

awal mungkin juga tidak, karena rumusan masalah dalam penelitian kualitatif 

bersifat sementara dan dapat berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Kesimpulan merupakan hasil murni dalam mendalami hasil wawancara dan 

observasi yang telah dilakukan pada subjek penelitian untuk mendapatkan 

sebuah hasil yang jelas dan kredibel dari sebuah keragu-raguan. 

3.7 Uji Keabsahan Data  

Keabsahan data dimaksdkan untuk memperoleh tingkat kepercayaan, 

mengungkapkan, dan memperjelas hasil penelitian sesuai dengan fakta-fakta 

yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunkan teknik 

keabsahan data, yakni: 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 2016:330). Peneliti menggunakan Triangulasi sumber, dengan 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat. 

(Patton 1987:331) dapat dicapai melalui 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 
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perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang untuk 

mencapai pemahaman tentang berbagai hal, 5) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

 


