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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tipe Penelitian 

 

Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif Penelitian kualitatif merupakan proses 

penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistik cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada 

upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan 

kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Dengan menggunakan tipe penelitian 

deskriptif kualitatif, maka membantu penulis untuk dapat melaksanakan penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pola Komunikasi Pasangan Suami 

Istri Arab dengan Non Arab di dalam keluarga. Penelitian kualitatif objeknya 

adalah manusia atau gejala sesuatu yang dipengaruhi oleh manusia, objek yang 

diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam kondisi sebagaimana 

adanya atau dalam keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting).  

Penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasannya dan dalam peristilahannya. Penelitian deskriptif ini digunakan untuk 

meneliti suatu objek dengan cara menghimpun data, menyusun secara sistematis, 

faktual dan teliti. Tipe penelitian ini dianggap relevan untuk dipakai karena 
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menggambarkan keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif 

berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian. 

 

3.2. Definisi Konsep 

 

Definisi konsep merupakan pemikiran dari konsep yang digunakan sehingga 

memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep-konsep tersebut di lapangan. 

Definisi konsep merupakan batasan-batasan terhadap variabel yang dijadikan 

pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arah penelitian tidak 

menyimpang. Konsep diartikan sebagai pemaknaan dari konsep yang digunakan, 

sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di 

lapangan. 

1. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih 

dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang 

dimaksud dapat dipahami. 

 

2. Komunikasi Keluarga adalah sebagai suatu proses transaksional menciptakan 

dan membagi arti dalam sebuah masyarakat kecil dengan kata lain sebuah  

keluarga. 

 

3. Keluarga biasanya digunakan untuk menunjukan unit sosial terkecil dalam 

masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah 

(nuclear family). Namun istilah keluarga juga digunakan untuk unit sosial 

yang lebih luas, yang tidak terlepas dari terbatas ayah, ibu, dan anak saja tetapi 

mencakup kakek-nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lainnya 

(extended family). Yang terkecil sebagai unit sosial atau sel masyarakat 
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mempunyai pesan yang sangat menentukan, dikatakan sejahtera atau tidaknya 

suatu masyarakat tergantung pada sejahtera tidaknya keluarga yang ada 

didalam masyarakat tersebut. 

 

4. Komunikasi antar pribadi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-

pesan antara dua orang atau diantara sekelompok kecil orang-orang, dengan 

beberapa efek dan beberapa umpan balik seketika. 

 

5. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai 

suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang saling 

membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan 

kepribadiannya mencapai kesejahteraan spiritual dan material yang sah 

menurut agama dan ketentuan hukum yang berlaku disetiap masing-masing 

wilayah. 

 

6. Budaya adalah sekumpulan pengalaman hidup yang ada dalam masyarakat 

mereka sendiri sesuai dengan keyakinan yang terkandung di dalam diri 

masing-masing sesuai dengan didikan keluarga dan lingkungan sekitar 

mengenai budayanya masing-masing. 

 

3.3. Fokus Penelitian 

 

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada fokus penelitian. Fokus 

penelitian dapat dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya 

dapat diperjelas. Fokus dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peranan 
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komunikasi antar pribadi dalam mempertahankan hubungan suami dan istri yang 

berbeda budaya, yaitu : 

Komunikasi antar pribadi yang digunakan oleh pasangan suami dan istri yang 

berbeda budaya, yaitu meliputi: 

1. Pola komunikasi seperti apa yang digunakan oleh pasangan suami dan istri 

Arab Non dengan Arab di dalam keluarga (intensitas komunikasi). 

2. Hambatan-hambatan apa yang dialami oleh pasangan suami istri yang berbeda 

budaya dalam membentuk dan mempertahankan keluarga yang harmonis. 

 

3.4.Sumber Informasi 

 

Informan adalah orang yang memberikan informasi tentang situasi dan kondisi 

latar penelitian, sehingga harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar 

penelitian. Seorang informan harus mempunyai pengalaman tentang latar 

penelitian tersebut, karena informan dimanfaatkan untuk berbicara, bertukar 

pikiran, atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya. 

Untuk memperoleh informasi yang diharapkan peneliti terlebih dahulu 

menentukan informan yang akan dimintai informasinya. Kriteria yang digunakan 

dalam menentukan informan dalam penelitian ini adalah harus memenuhi kriteria, 

yaitu: Pasangan suami dan istri yang bebeda budaya, suami yang berkebudayaan 

Arab dan istri yang berkebudayaan Indonesia begitupun sebaliknya, yang telah 

menikah lebih dari satu tahun, (minimal). 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti sangat mengandalkan basil 

penelitiannya melalui observasi yang di dukung oleh wawancara dan dokumentasi 
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yang dikumpulkan di lapangan. Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dikenal dengan data penelitian. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai 

berikut: 

1. Wawancara mendalam adalah metode, pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang responder, caranya adalah dengan 

bercakap-cakap secara tatap muka. 

 

2. Observasi adalah suatu proses memahami pengetahuan dari sebuah fenomena 

berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, 

untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melakukan 

suatu penelitian. 

 

3. Dokumentasi, yaitu suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, teknik ini digunakan untuk mengambil data yang 

sudah ada. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

 

Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model 

analisis data berlangsung atau mengalir (flow model analysis). Analisa data adalah 

proses mencari dan mengatur catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya yang 

ditemukan di lapangan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif yang berpijak dari data yang di dapat dari hasil 

wawancara dan dokumentasi. 
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Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

A. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan dalam proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transpormasi data "kasar" yang muncul 

pada catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan bentuk analisis 

yang menjabarkan, menggolongkan, mengarahkan, menyeleksi ketat dengan 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan cara yang 

sedemikian rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan diverifikasi. 

Setelah melakukan wawancara kepada informan, penulis membuat ringkasan 

(catatan kecil) berlangsung terus menerus sehingga wawancara selesai 

dilakukan. Selanjutnya berdasarkan data yang telah didapat oleh penulis maka, 

penulis membuat pilihan-pilihan tentang bagian data mana yang akan diambil 

dan yang akan dibuang dari pola yang digunakan untuk meringkas sejumlah 

data yang telah didapatkan. 

 

B. Display (Penyajian Data) 

Informasi yang tersusun, memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang baik adalah 

merupakan suatu cara yang utama bagi analisis kualitatif yang valid untuk 

melihat gambaran keseluruhan. 

 

C. Verifikasi (Penarikan Kesimpulan) 

Penulis disini berusaha mencari, mencatat literatur, pola-pola penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi dan alur sebab akibat dan proposisi, kesimpulan 

verifikasi selama penelitian ini berlangsung. Makna-makna yang muncul dari 
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data harus diuji kebenarannya, kekokohan, dan kecocokannya yang 

merupakan validitasnya sehingga akan diperoleh kesimpulan yang jelas 

kebenaran serta kegunaanya. 

 


