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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Jenis pendekatan yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif.  

Penelitian kualitatif dilakukan untuk memahami dan menjelaskan fenomena-

fenomena yang telah berjalan dan sedang terjadi. Pentingnya penelitian kualitatif 

adalah untuk menjelaskan data-data yang berbentuk lisan dan tulisan, peneliti 

juga dapat memahami lebih mendalam tentang fenomena-fenomena atau 

peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan fokus masalah yang diteliti ( 

Iskandar, 2008:186 ). Pendekatan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui 

pengaruh perbedaan etnis dan agama di dalam komunikasi interpersonal 

hubungan berpacaran di lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.  

 

3.2 Metode dan Jenis Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini 

adalah metode studi kasus, dimana studi kasus dalam penelitian ini adalah 

mahasiswa yang berpacaran dengan berbeda Etnis Jawa-Tionghoa dan berbeda 

Agama, yaitu Kristen-Islam. Metode studi kasus dilakukan karena hal ini 

berkaitan dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh 

perbedaan etnis Jawa dan Tionghoa serta perbedaan agama Islam dan Kristen 

terhadap proses komunikasi dalam berpacaran. Dimana dari tujuan penelitian 

tersebut studi kasus berperan sebagai pengembangan metode kerja melalui 

peneliti untuk mengadakan telaah secara mendalam mengenai suatu kasus tertentu 
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saja, sehingga kesimpulan yang dapat diambil pun hanya pada kasus tertentu saja 

( Iskandar, 2008:207 ). 

Sedangkan jenis penelitian yang akan digunakan adalah deskriptif. 

Menurut Prof. Dr. Winarno Surachmad M.Sc. Ed (Narbuko dan Achmadi, 

2004:44) penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan 

pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penelitian 

deskriptif ini juga mempunyai tujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis 

dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi.  

 

3.3 Unit Analisis Dan Unit Amatan 

3.3.1 Unit Analisa 

Adapun unit analisis dalam penelitian ini adalah pengaruh perbedaan 

etnis Jawa-Tionghoa dan agama Islam-Kristen terhadap komunikasi 

interpersonal yang terjadi di dalam hubungan berpacaran masyarakat Salatiga 

yang secara khusus berada pada lingkungan Universitas Kristen Satya Wacana 

dengan batasan usia minimal 20 tahun dan sudah menjalin hubungan berpacaran 

minimal 1 tahun atau sudah mempunyai komitmen serius untuk menikah..  

3.3.2 Unit Amatan 

Sedangkan unit amatan dalam penelitian ini adalah masyarakat yang 

tinggal di Salatiga dan sekaligus berada pada lingkungan Universitas Kristen 

Satya Wacana yang sedang berpacaran dengan adanya perbedaan etnis dan 

agama.  
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3.4 Lokasi Penelitian 

  Penelitian ini akan dilaksanakan di beberapa tempat yang ada di  

Salatiga, seperti warung makan, rumah informan, tempat kerja atau isntitusi 

terkait informan, dan semua tempat yang sering dikunjungi oleh informan kunci. 

Selain tempat-tempat tersebut, peneliti juga melakukan penelitian di Universitas 

Kristen Satya Wacana seperti kafetaria, taman, Student Center dan tempat yang 

sering dikujungi informan. Alasan pemilihan tempat ini sebagai lokasi penelitian 

karena di masyarakat Salatiga merupakan masyarakat yang multikultural, dimana 

banyak masyarakat pendatang yang kemudian menetap di Salatiga, sehingga 

menjadi mudah menemukan populasi dengan karakteristik budaya dan hal ini 

dicerminkan pada Universitas Kristen Satya Wacana. Sedangkan memilih tempat-

tempat khusus yang terdapat di Salatiga tersebut karena tidak semua tempat yang 

berada di Salatiga dikunjungi oleh informan kunci sehingga peneliti memilih 

tempat-tempat yang sering atau biasa dikunjungi oleh informan kunci. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Observasi  

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan dan 

berinteraksi secara penuh dalam situasi sosial dengan subyek penelitian di 

Salatiga, seperti taman, rumah makan, dan rumah informan kunci. Hal ini 

dilakukan untuk mengkaji situasi sosial yang dijadikan sebagai objek penelitian.  

3.5.2 Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan secara terbuka dan berstruktur, dokumentasi 

hasil wawancara akan peneliti catat. Wawancara ini dilakukan kepada informan 

langsung dan teman-teman terdekat dari informan. 
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3.5.3  Dokumentasi 

Dokumentasi berupa foto-foto, data-data dan dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian, rekaman hasil penelitian atau referensi yang 

memiliki relevansi dengan fokus permasalahan. 

 

3.6 Informan 

Dalam penelitian ini peneliti akan mendapatkan sumber informasi dari 

para informan yang mempunyai relevansi dengan penelitian yang dijalankan. 

Adapun teknik pengumpulan informan atau subyek penelitian berdasarkan pada 

kriteria yang dikemukakan oleh Spradley ( dalam Iskandar, 2008:219 ) yaitu : 

1. Sederhana, hanya terdapat dalam kasus yang berkaitan. 

2. Mudah memasukinya 

3. Tidak payah dalam melakukan penelitian, mudah memperoleh izin, 

kegiatannya tidak berulang-ulang. 

Selain kriteria yang sudah dipaparkan di atas, pemilihan informan juga 

menggunakan teknik bola salju. Menurut Lee dan Berg dalam ( Syah, 2003:5 ) 

dalam ( Iskandar, 2008:220 ) menyatakan strategi dasar teknik bola salju ini 

dimulai dengan menetapkan informan kunci dan kemudian melakukan wawancara 

secara bertahap dan berproses. Dalam penelitian ini yang dimaksud informan 

kunci adalah mereka yang sedang berpacaran berbeda agama Islam -Kristen dan 

Etnis Jawa-Tionghoa di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dan yang 

sudah ditetapkan oleh peneliti. Kemudian dari informan kunci peneliti meminta 

arahan agar memberikan informan berikutnya untuk diwawancara seputar kasus 

tersebut. Informan berikutnya adalah informan yang sudah pasti mengetahui dan 

secara dekat mengenal informan kunci. 
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 Adapun batasan sebagai informan kunci adalah sebagai berikut : 

1. Pasangan Pertama 

1) Tinggal di kota Salatiga dan sekaligus bagian dari Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

2) Usia (laki-laki dan perempuan) minimal 20 tahun. 

3) Menjalin hubungan pacaran 1 tahun atau sudah berkomitmen 

serius. 

4) Laki-laki beretnis Jawa dan beragama Islam. 

5) Sedangkan perempuan beretnis Tionghoa beragama Kristen. 

2. Pasangan kedua 

1) Tinggal di kota Salatiga dan sekaligus bagian dari Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

2) Usia (laki-laki dan perempuan) minimal 20 tahun. 

3) Menjalin hubungan pacaran 1 tahun atau sudah berkomitmen 

serius. 

4) Laki-laki beretnis Tionghoa dan beragama Kristen. 

5) Sedangkan perempuan beretnis Jawa beragama Islam. 

3. Pasangan ketiga 

1) Tinggal di kota Salatiga dan sekaligus bagian dari Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

2) Usia (laki-laki dan perempuan) minimal 20 tahun. 
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3) Menjalin hubungan pacaran 1 tahun atau sudah berkomitmen 

serius. 

4) Laki-laki beretnis Tionghoa dan beragama Islam. 

5) Sedangkan perempuan beretnis Jawa beragama Kristen. 

4. Pasangan keempat 

1) Tinggal di kota Salatiga dan sekaligus bagian dari Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

2) Usia (laki-laki dan perempuan) minimal 20 tahun. 

3) Menjalin hubungan pacaran 1 tahun atau sudah berkomitmen 

serius. 

4) Laki-laki beretnis Jawa dan beragama Kristen 

5) Sedangkan perempuan beretnis Tionghoa beragama Islam. 

 

3.7 Jenis Data 

Penelitian ini akan menggunakan dua jenis sumber data, yaitu : 

3.7.1 Data Primer 

Data yang diperoleh dari sumber informasi melalui wawancara dengan    

menggunakan pedoman pertanyaan. Selain wawancara data juga diperoleh 

dari observasi. Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengamatan dan 

berinteraksi secara penuh dalam situasi sosial dengan subyek penelitian di 

tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh informan kunci di Salatiga. 

 



38 

 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder  adalah data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan 

yang berupa bahan – bahan bacaan dan dokumentasi yang relevan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data sekunder diperoleh dari internet dan jurnal 

dan refensi buku yang berisi mengenai rumusan masalah dalam penelitian, 

yaitu mengenai komunikasi interpersonal yang dilakukan dalam hubungan 

berpacaran yang dipengaruhi oleh perbedaan etnis dan agama. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (Iskandar, 2008:221-224)  mendefinisikan 

analisis data kualitatif adalah tentang mempergunakan kata-kata yang selalu 

disusun dalam sebuah teks yang diperluas atau dideskripsikan. Pada saat 

memberikan makna pada data yang dikumpulkan, maka penulis menganalisis dan 

mengintepretasikan data. Selanjutnya intepretasi atau penafsiran data dilakukan 

dengan mengacu kepada rujukan secara teoritis yang berhubungan dengan 

penelitian. Adapun tahapan dalam analisis data menurut Miles dan Huberman 

adalah : 

1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pengumpulan data penelitian melalui observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Selama proses reduksi data peneliti dapat 

menlanjutkan ringkasan, pengkodean, menemukan tema. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data kepada yang telah diperoleh ke dalam sejumlah matriks atau 

daftar kategori setiap data yang didapat.  Penyajian data ini dapat dianalisis 

untuk disusun secara sistematis sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan dan menjawab masalah yang diteliti. 
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3) Mengambil Kesimpulan atau Verifikasi 

Hal ini merupakan analisis lanjutan dari data reduksi data dan penyajian data 

sehingga dapat disimpulkan dan peneliti masih berpeluang untuk menerima 

masukan. 

 

3.9 Validitas Data 

Untuk menguji validitas data penulis menggunakan teknik triangulasi. 

Triangulasi menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono,2011) “Triangulation is 

qualitative cross-validation. Its assesses the sufficiency of the data collection 

procedurs”.  Triangulasi digunakan sebagai pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Untuk menguji validitas data 

dalam penelitian ini maka, peneliti memfokuskan pada triangulasi teknik 

(Sugiyono,2011:273-274), peneliti memilih triangulasi teknik karena dalam 

triangulasi teknik peneliti dapat mengetahui secara mendalam hasil penelitian 

dengan data wawancara, observasi dan dokumentasi dalam tiap informan 

sehingga dapat memudahkan dalam menganalisis data.  

Triangulasi teknik digunakan untuk mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Adapun gambar 

triangulasinya sebagai berikut : 
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Gambar 3.1 

Triangulasi Teknik Pengumpulan Data 

 

3.10 Perencanaan Penelitian  

Peneliti akan melakukan penelitian di tempat yang sudah peneliti pilih 

yaitu di Salatiga. Untuk pertama peneliti akan melakukan pengamatan terhadap 

mahasiswa yang telah dipilih oleh peneliti sebagai informan terkait dengan 

penelitian. Peneliti mengamati cara masyarakat yang bersangkutan berkomunikasi 

dalam keseharian aktifitasnya. Kemudian peneliti melakukan wawancara terhadap 

informan kunci yang terkait. Setelah peneliti melakukan wawancara dengan 

informan kunci, penulis akan melakukan wawancara dengan orang terdekat 

informan untuk mendapatkan data pendukung. Untuk perencanaan penelitian 

dapat dilihat sesuai tabel berikut : 

 

 

 

 

 

Observasi Wawancara 

Dokumentasi 
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Tabel 3.1 

Perencanaan Penelitian Pengaruh Perbedaan Etnis dan Agama Terhadap 

Komunikasi Interpersonal Di dalam Hubungan Berpacaran 

 

WAKTU KETERANGAN 

Minggu I-II Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan 

berinteraksi langsung dengan narasumber atau informan 

kunci.  

Minggu III-IV Observasi. Peneliti melakukan pengamatan dan 

berinteraksi langsung dengan narasumber atau informan 

kunci. 

Minggu  IV-VI Wawancara dengan informan kunci. Wawancara 

dilakukan bertahap dan berproses selama satu minggu. 

Minggu VI-VII Wawancara dengan informan yang terkait dengan 

informan kunci, seperti teman, sahabat dan keluarga 

 

 

 


