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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah, metode sangatlah menetukan untuk efektif dan 

sistematisnya sebuah penelitian. Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Dalam setiap 

penelitian diperlukan metode penelitian untuk mencari suatu tujuan untuk 

mengumpulkan data mengenai masalah-masalah tertentu. Adapun metode penelitian 

yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode kualitatif yaitu suatu 

penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu 

gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian. 

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan Sugiyono. 

Beliau mengatakan metode penelitian kualitatif juga dapat disebut metode naturalistik 

karena penelitian ini dilakukan di dunia alam (lingkungan alam), yang juga disebut 

metode etnografi, karena pada awalnya itu digunakan lebih luas daripada bidang 

antropologi budaya, itu disebut metode kualitatif, karena data yang dikumpulkan dan 

analisisnya kualitatif. Hubungan antara objek dan peneliti Dalam penelitian ini 

mengacu pada interaksi sosial. Hubungan anatara peneliti dan objek peneliti harus 

seakrab mungkin, supaya mendapat hasil yang maksimal.  

Fokus penelitian kualitatif adalah untuk mewujudkan prinsip dasar makna 

fenomena budaya dang sosial menggunakan kategori gambaran budaya masyarakat 

yang relevan. Berdasarkan pandangan ini, penelitian kualitatif dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menemukan fakta dan kemudian memberikan penjelasan yang 

ditemukan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan penjelasan tentang 

perilaku seseorang, sehingga diharapkan mampu menggambarkan mengenai pola 

komunikasi interpersonal jarak jauh orang tua dan anak pada mahasiswa Fisip.  
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Dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan masalah tersebut, maka 

penulis melakukan pengambilan data sebagai berikut : 

A. Wawancara  

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi 

dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat menemukan makna dalam suatu 

topik tertentu. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman 

wawancara agar wawancara tetap berada pada fokus penelitian. Wawancara 

dilakukan kepada informan dengan baikdan sesuai dengan alur. Informan 

dipilih secara acak untuk menggali informasi dari informan, yakni pada 

mahasiswa Fisip yang tinggal jauh dari orang tuanya. 

B. Dokumentasi  

Metode dokumentasi adalah mencari data melalui catatan peristiwa yang 

sudah berlalu mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, 

buku, surat kabar, majalah, prestasi, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain 

sebagainya. Pendapat di atas dapat dipahami bahwa metode dokumentasi 

adalah mencari data yang dimuat dalam catatan, buku-buku dan sebagainya. 

Metode ini penulis gunakan untuk mengungkap data tentang sejarah singkat 

dan profil Universitas Muhammadiyah Malang dan data tentang mahasiswi 

yang masih aktif dalam perkuliahan. 

3.2 Penelitian 

Metode untuk menggambarkan atau meringkas objek penelitian atau 

mengumpulkan data tanpa menganalisis dan menarik kesimpulan yang berlaku untuk 

public merupakan tipe penelitian deskriptif analisis menurut (Sugiono: 2009; 29). 

Penelitian analisis deskriptif dapat memecahkan suatu masalah, atau berfokus pada 

penelitian, dan kemudian memproses dan menganalisis hasil penelitian untuk menarik 

kesimpulan.  
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3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi di mana peneliti dapat memperoleh sumber informasi yang berkaitan 

dengan penelitian dan persyaratan data yang diperlukan dapat disebut lokasi 

penelitian. Situasi penelitian yang dipilih oleh penulis ini berada di Universitas 

Mohammadiyah Malang, yang berada di Malang Jalan Tlogomas No. 246. Penulis 

memilih kampus ini sebagai tempat penelitian karena ingin memahami bagaimana 

komunikasi orang tua dan anak yang tinggal terpisah dan sang anak yang sedang 

berkuliah di universitas. 

3.4 Subjek Penelitian 

Mendeskripsikan objek penelitian adalah sumber data utama dari pola 

komunikasi interpersonal jarak jauh antara orang tua dan anak. Objek penelitian 

merupakan konteks sosial, yang tempat interaksi terjadi pada konteks sosial, satu atau 

lebih aktor menurut (Sugiyono: 2011). Lingkungan sosial yang berkelanjutan 

menentukan subjek penelitian mempertimbangkan keterkaitannya. Untuk menjadi 

subjek penelitian ini merupakan mahasiswa Fisip Universitas Muhammdiyah Malang. 

Jumlah mahasiswa yang saya jadikan subyek penelitian ada sebayak 10 orang. Dalam 

pencarian subyek penelitian, peneliti menghubungi mahasiswa Fisip. Setelah bertemu 

dan meminta persetujuan boleh tidaknya mengamati peniliti saat berkomunikasi 

dengan mahasiswa tersebut saya, memberikan beberapa pertanyaan seputar hubungan 

jarak jauh orang tua dan anak dan saya menulis hasil wawancara serta saya mendapat 

informasi yang di berikan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ada berbagai cara, setting dan berbagai sumber yang 

dapat dilakukan. Dari pengumpulan data di lapangan peneliti dapat menggunakan : 

1. Obsevasi 

(Arikunto, 1998: 146) Observasi adalah teknik untuk langsung 

memasuki situs penelitian atau tempat untuk mengumpulkan data. 

Pengamatan meliputi aktivitas yang menggunakan semua indera untuk 

menarik perhatian pada subjek. Dalam hal ini, penulis secara langsung 

mengamati pola komunikasi interpersonal yang terjadi antara orang tua dan 

anak. Teknologi ini menjadi metode pengumpulan data tentang gejala dan 

proses berkomunikasi antara orang-orang, orang tua dan anak ini jauh dari 

tempat tinggal mereka. Untuk memasukkan hasil pengamatan ke dalam 

studi yang lengkap. 

2. Wawancara (Interview) 

Pertemuan antara 2 orang di mana terdapat tanya jawab untuk 

mendapatkan sebuah informasi dan dalam tanya jawab terssebut 

membicarakan topik tertentu disebut Wawancara (Esterberg dalam 

Sugiyono, 2011: 231). Jenis wawancara ada beberapa yaitu, wawancara 

teratur, semi teratur dan tidak teratur (Esterberg (dalam Sugiyono, 2011: 

233-234). Melakukan wawancara ini untuk mendapatkan data valid dan 

bertanggung jawab. Metode wawancara tidak terstruktur digunakan karena 

wawancara itu gratis. Para peneliti memakai teknik wawancara berikut 

untuk melakukan wawancara dengan orang yang diwawancarai: 

a. Merekam pembicaraan dengan alat bantu perekam ponsel 

b. Mecatat hasil wawancara 

c. Menulis kesimpulan dari hasil wawancara 

Teknik ini dilakukan melalui pembicaraan supaya mendapatkan data 

dengan tepat dan akurat. Tujuan dari interview ini tidak mengikat (kaku), 
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tetapi fleksibel. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk membuat 

pertanyaan untuk orang yang diwawancarai lebih bertarget. Teknik 

wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka, dilakukan oleh 

mereka yang mengetahui dan memahami tujuan interview. 

3. Dokumentasi 

Melihat atau menganalisis dokumen - dokumen yang tersedia 

merupakan Dokumentasi yang menggunakan metode pengumpulan data 

kualitatif dengan mendeskripsikan pembahasan yang akan membantu 

dalam menyusun hasil penelitian pola komunikasi interpersonal jarak jauh 

antara orang tua dan anak. Langkah-langkah berikut dapat diambil untuk 

mengumpulkan data, yaitu : 

a. Mengambil foto sewaktu proses wawancara berlangsung 

b. Memberikan uraian kesimpulan hasil wawancara 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam 

pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, dan 

dirumuskan tema dan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data yang bersifat kualitatif, 

yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga prilakunya yang nyata, 

diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dari analisis data, penulis memeriksa 

semua sumber data yang sudah ada dan berasal dari wawancara dengan pelapor yang 

disebutkan di atas. Setelah menganalisis kembali hasil wawancara, dan kemudian 

pada langkah selanjutnya, penulis memeriksa validitas hasil data spesifik tentang 

penelitian.  

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskritif, yaitu 

dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan 

yang diteliti. Setelah itu penulis mengambil kesimpulan akhir data-data yang telah 



 

45 
 
 

 

dianalisa. Sehingga penulis dapat mengetahui pola komunikasi interpersonal jarak 

jauh antara orang tua dan anak. 

Berdasarkan langkah – langkah penelitian menurut Miles and Huberman (1984) 

(dalam Sugiyono,2016), yaitu : 

A. Reduksi Data (Data Reductin) 

  Membuang yang tidak perlu data berarti merangkum, memilih poin, 

fokus pada isu-isu penting dan temukan tema dan pola. Oleh karena itu, 

data yang dikurangi akan memberikan gambar yang lebih jelas dan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data lebih lanjut.  

B. Penyajian Data (Data Display) 

  Dalam penelitian kualitatif, data dapat diekspresikan dalam bentuk 

deskripsi singkat, grafik, dll. Dengan menyajikan data ini, akan lebih 

mudah untuk memahami apa yang terjadi dan lebih mudah untuk menarik 

kesimpulan. 

C. Penarikan Kesimpulan 

  Proses penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis 

dan hasilnya dapat digunakan untuk mengambil keputusan. Bentuk 

penemuan dapat berupa deskripsi atau gambar dari objek  sehingga menjadi 

terlihat jelas setelah diperiksa.  

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik validitas data dirancang untuk meminta pertanggungjawaban peneliti 

dalam semua aspek. Validitas data adalah penelitian yang membuktikan untuk apakah 

dilakukan benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang didapat. Tes 

validitas data dalam penelitian kualitatif meliputi pengujian, kredibilitas (validitas 

internal), transferabilitas (validitas eksternal), reliabilitas, dan verifiability (Sugiyono, 

2007: 270). Dalam penelitian ini, penulis memilih untuk menggunakan Triangulasi 

sumber dalam tes kreatif ini, yang dimaksut sebagai memeriksa data dari berbagai 

sumber dengan cara. Karena itu, ada triangulasi sumber dan teknik pengumpulan 
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data. Teknologi triangulasi sumber data digunakans menganalisis dan 

mengungkapkan masalah yang digunakan sebagai objek penelitian. Uji kredibilitas 

data memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber dan melakukan triangulasi 

sumber data. 
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