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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

konstruktivisme. Menurut Salim (2006:88-91), konstruktivisme merupakan paham 

yang digunakan untuk menggambarkan realitas, karena setiap realitas adalah unik, 

maka untuk mendapatkan validitasnya lebih banyak tergantung pada kemampuan 

peneliti dalam mengkonstruk realitas tersebut. Dengan pendekatan seperti ini, 

maka hasil penelitian (dengan disiplin ilmu apapun) yang dirumuskan mungkin 

akan bersifat subjektif. 

Pendekatan ini berkonsekuensi logis terhadap metode penelitian yang 

digunakankan oleh Salim (2006:8), metode penelitian yang tepat adalah kualitatif 

yang menghendaki gambaran ”apa adanya” terhadap sebuah fenomena yang 

khusus (spesifik), dan mendeskripsikan secara mendalam kenyataan yang 

sesungguhnya. 

 

3.2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif– eksplanatori. Penelitian 

deskriptif pada dasarnya adalah suatu cara untuk membuat pencandraan 

sistematis, faktual, akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi pada 

daerah penelitian (Suryabrata, 1983:19; Sairin 1995: 1). Dalam penelitian ini, 

peneliti akan berusaha mendiskripskan tanggapan mahasiswa Etnis Papua tentang 
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penggunaan lambing dan bahasa Papua seperti “epenkah”, “yoi”, “yombeks” oleh 

mahasiswa etnis Jawa. Untuk jenis penelitian eksplanatori digunakan untuk 

menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lambang dan simbol 

tersebut dalam komunikasi sehari-hari. 

 

3.3. Lokasi penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga khususnya di Uneivrsitas Kristen 

Satya Wacana (UKSW). Penelitian ini difokuskan di Salatiga khususnya di 

Kampus Universitas Kristen Satya Wacana. Alasan pemilihan lokasi ini adalah 

sebab pada lokasi tersebut sering ditemui mahasiswa etnis Jawa yang 

menggunakan lambing dan bahasa Papua seperti epenkah, yoi, yombeks, bahkan 

Mob dan lain-lain dalam komunikasi sehari-hari. Selain itu, alasan lain yang 

mendasari pemilihan lokasi tersebut adalah UKSW sebagai “Indonesia Mini” di 

mana ditemui berbagai macam suku/etnis yang hidup berdampingan maka 

kemungkinan terjadinya penggunaan lambing dan bahasa dari masing-masing 

suku/etnis semakin menarik untuk diteliti atau dikaji berdasarkan perspektif 

komunikasi antar budaya.  

 

3.4. Unit Analisa, Unit Amatan dan Sumber Informasi 

Unit analisis adalah suatu unit yang tentangnya kesimpulan diberikan. 

Untuk unit amatan adalah suatu unit yang darinya informasi diperoleh guna 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satu analisis (Ihallauw, 2003:174-178; 

Vredenbregt, 1981:31). Berdasarkan penjelasan ini, maka unit analisa dalam 
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penelitian ini adalah mahasiswa etnis Jawa yang menggunakan simbol dan 

lambang bahasa Papua dalam berkomunikasi, dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi penggunaan lambang dan bahasa tersebut. Untuk unit amatannya 

adalah mahasiswa etnis Jawa dan Papua yang menggunakan lambang dan simbol 

bahasa Papua dalam berkomunikasi, atau dengan kata lain unit amatan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa etnis Jawa dan Papua. 

Konsekuensi logis dari unit analisis dan unit amatan adalah penentuan 

informan kunci. Oleh karenanya, informan kunci yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mahasiswa etnis Jawa yang menggunakan bahasa dan lambing Papua 

dalam berkomunikasi. Jumlah mahasiswa Jawa yang diwawancarai dalam 

penelitian ini sebanyak 9 orang mahasiwa;
1
 sedangkan mahasiswa etnis Papua 

yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah mereka yang menjadi pengurus 

paguyuban mahasiswa Papua–HIMPPAR, yang memiliki kemampuan dalam 

memberikan informasi tambahan untuk menjawab penelitian. 

 

3.5. Cara Pengumpulan Data 

Untuk menjawab persoalan penelitian, maka digunakan 2 (dua) jenis data 

yaitu, (i) data primer, diambil melalui wawancara mendalam, dengan informan 

kunci; (ii) data sekunder, sebagai data pelengkap berupa dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dari kedua jenis data, data primer 

berupa hasil wawancara dan observasi terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan 

                                                           
1
Lihat nama informan dan hasil wawancara dalam lampiran 
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yang utama, sedangkan selebihnya adalah data tambahan, seperti dokumen-

dokumen tertulis (Moleong, 2000: 112). 

Data-data itu selanjutnya diambil melalui wawancara mendalam (indepth 

interview). Namun sebelum melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu 

melakukan observasi terhadap bentuk-bentuk interaksi dan komunikasi 

mahasiswa. Dari hasil observasi, peneliti mendapatkan penggunaan lambing dan 

symbol dalam proses tersebut, dan hasilnya didalami dalam bentuk wawancara 

mendalam guna mendapatkan informasi dalam menjawab persoalan penelitian 

(Faisal, 1999:25). Selama proses wawancara, peneliti melakukan perekaman 

dengan menggunakan tape recorder/handphone. Mengenai informan kunci yang 

digunakan dapat dilihat pada table di bawah ini.  

 

Tabel 3.1. 

Nama Informan Kunci 

 

No Nama Mahasiswa Fakultas Angkatan 

1. Dony Pamungkas Ekonomi  

2. Maria Astir Wanda FBS  

3. Silvania Suryantari Psikologi  

4. Ahmat Vidianto Ekonomi  

5. Dony Prasetyo Adi Teologi  

6. Wery Ekonomi  

7. Mika Perdana Saputra Fiskom  

8. Samuel Basteo MSA  

9 Prita Ekonomi  
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3.6. Teknik Analisa Data 

Data yang dikumpulkan selanjutnya dilakukan analisis berdasarkan alur 

penelitian kualitatif, dengan mengikuti tiga tahapan analisa yang dikemukakan 

oleh Miles dan Huberman (dalam Bungin, 2003: 98 - 99) yakni: Pertama, reduksi 

data yakni sebuah proses mengelompokan atau mengklasifikasikan data yang 

benar-benar dibutuhkan dan yang tidak, sesuai dengan tujuan penelitian atau unit 

analisanya; kedua, penyajian data merupakan bagian penting dari deskripsi 

tentang masalah yang diteliti, atau dengan kata lain melakukan analisis deskriptif 

dan eksplanatori dengan lebih fokus dan mendalam terhadap data yang telah 

diklasifikasi dalam rangka menjawab persoalan penelitian; dan ketiga, adalah 

interpretasi sekaligus kesimpulan terhadap unit analisis. Ketiga tahap ini 

dilakukan secara bersama-sama pada saat penelitian berlangsung.  


