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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Penelitian berjudul “Penerapan Komunikasi Lintas Budaya dalam arus 

komunikasi organisasi di Institut Français d'Indonésie Surabaya” menggunakan 

metode penelitian deskriptif. Menurut Moleong (2017) penelitian deskriptif berawal 

dari pengamatan yang dilakukan secara deskriptif, di mana pengamat menunjukan segi 

alamiah dalam pengamatan, berbeda dari penelitian kuantitatif yang menggunakan 

perhitungan dalam penelitian serta pengamatannya. Penelitian deskriptif melakukan 

pendekatan dengan cara naturalistik dalam menemukan pemahaman dan mencari 

pengertian mengenai sebuah fenomena di latar yang memiliki konteks khusus. Sebuah 

penelitan yang tidak memiliki unsur statistik atau cara kuantifikasi lainnya dalam 

prosedur analisisnya, namun penelitian deskriptif prosedur analisinya memiliki konsep 

yang lebih rinci dibanding dengan penelitian kuantitatif (Moleong, 2017).  

 

3.2. Informan Penelitian 

Mengutip penjelasan Moleong, (2017), yang menjelaskan bahwa tindakan dan 

kata-kata adalah sumber data utama dalam penelitian deskriptif.  Sumber data utama 

dapat diambil melalui catatan tertulis atau rekaman menggunakan voice recorder 

seperti audio atau video tape, pengambilan film atau foto. Dalam mencatat sumber data 
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utama, gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya pada informan 

digunakan untuk menemukan hasil pengamatan dan wawancara. Dalam penelitian ini 

terdapat tiga informan yang akan diteliti, kriteria informan yang dibutuhkan peneliti 

adalah sebagai berikut: 

1) Pihak yang menjabat sebagai pemimpin direktur dari IFI Surabaya yang telah 

menjabat minimal satu tahun di IFI Surabaya dikarenakan masa kontrak jabatan 

direktur IFI Surabaya maksimal berdurasi dua tahun maka peneliti mengambil 

periode satu tahun di mana direktur tersebut sudah beradaptasi dan memiliki 

pemahaman akan budaya dan kebiasaan orang Indonesia agar dapat menjadi 

informan peneliti. 

2) Pihak penanggung jawab bidang kebudayaan dan komunikasi Institut Français 

d'Indonésie Surabaya, yang merupakan warga negara Indonesia, dan minimal 

telah bekerja satu tahun di IFI Surabaya. Prasyarat minimal telah bekerja satu 

tahun adalah agar informan yang dituju benar memiliki pemahaman dan 

pengetahuan akan organisasi yang diteliti. 

3) Ahli komunikasi dalam bidang komunikasi, dengan gelar minimal S2 dalam 

bidang ilmu komunikasi dan merupakan praktisi dalam bidang ilmu 

komunikasi. 
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3.3. Metode Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan menggunakan cara wawancara dengan informan, 

observasi partisipatif atau pengamatan berperanserta. Wawancara adalah perbincangan 

dengan tujuan tertentu yang dilakukan dua pihak, yakni pewawancara atau interviewer 

dan terwawancara atau interviewee (Moleong, 2017). Pihak pewawancara akan 

mengajukan pertanyaan, di mana akan dijawab oleh terwawancara, mengenai sebuah 

kejadian, organisasi, motivasi, tuntutan, dan lain-lain (Moleong, 2017). Pengamatan 

dilakukan dengan secara terlibat (partisipatif). Pengamatan terlibat adalah sebuah jenis 

pengamatan yang di mana peneliti memiliki keterlibatan dalam kegiatan atau aktivitas 

yang bersangkutan (Idrus, 2009). Dalam observasi partisipatif, peneliti akan 

mengambil data melalui pengamatan langsung di dalam lingkungan kerja Institut 

Français d'Indonésie Surabaya. Peneliti mendasarkan metode pengambilan data 

observasi partisipatif dari menurut Mulyana (2010) yang menjelaskan teknik 

pengamatan berperanserta adalah pengamatan yang dilakukan peneliti sambil memiliki 

peran-serta dalam kegiatan atau aktivitas orang yang diteliti. Dalam penelitian ini, 

peneliti berkesempatan melakukan observasi partisipatif di dalam organisasi IFI 

Surabaya dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Februari 2019. Dalam 

observasi partisipatif peneliti berperan-serta dan bekerja bersama orang di lapangan. 

Catatan lapangan peneliti selama melakukan observasi partisipatif mengenai kejadian 

yang ditemui peneliti dirangkum dalamhh Data yang diambil dari kedua metode 
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tersebut nantinya akan diklasifikasikan menjadi data primer dan data sekunder. Untuk 

mempermudah pemahaman akan konsep, data akan diklasifikasikan sebagai berikut: 

1) Data primer adalah data hasil wawancara. 

2) Data sekunder meliputi catatan peneliti hasil observasi partisipatif. 

 

3.4. Metode Analisis Data 

Mengutip Moleong (2017), analisis data deskriptif didefinisikan sebagai upaya 

yang dilakasanakan dengan cara menyusun dan mengorganisasikan data, kemudian 

menggolongkan data tersebut agar dapat dikelola. Dalam penelitian ini analisis data 

wawancara dijalankan dengan metode analisis perbandingan tetap, dengan urutan 

sebagai berikut: 

1) Reduksi Data 

Dimulai dengan mengidentifikasi dan memecahkan data menjadi bagian kecil, 

yang memiliki kaitan atau fokus dengan masalah penelitian.  

2) Kategorisasi 

Dalam proses ini, data dikategorikan ke dalam bagian yang memiliki 

kesamaan yang sesuai dari data tersebut. Dalam penelitian ini koding yang 

disusun peneliti adalah sebagai berikut:  

a) W disertai dengan angka adalah urutan wawancara. Contoh: (W1, BB, 

49) merujuk pada wawancara pertama dengan narasumber Benoit 

Bavouset, pada baris nomor dua puluh delapan pada wawancara 
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tersebut. Urutan wawancara berawal dari satu sampai wawancara ke-

tiga.  

b) BB adalah Benoit Bavouset, narasumber pertama dan direktur IFI 

Surabaya. 

c) PK adalah Pramenda Krishna, narasumber kedua dan merupakan 

penanggung jawab kebudayaan dan komunikasi di IFI Surabaya. 

d) RP adalah Rudy Prasetya, narasumber ketiga dan ahli komunikasi 

serta praktisi dalam bidang komunikasi. 

e) OP adalah Observasi Partisipatif, catatan lapangan penulis yang 

digunakan untuk mendukung data observasi lapangan. 

3) Sintesisasi 

Tahap ini mencari kaitan dari suatu kategori dengan kategori lainnya. Setelah 

kaitan ditemukan, keduanya digabungkan menjadi satu. Setelah dilakukan 

proses koding atau kategorisasi, peneliti mengambil data tersebut untuk 

memastikan adanya sebuah korelasi data guna membuat kategori yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

4) Menyusun Hipotesis Kerja 

Proses ini dilakukan dengan cara merumuskan sebuah pernyataan yang 

bersifat proporsional. Mengutip Moleong (2017), inti analisis data berada di 

tiga proses yang berkesinambungan, yakni menguraikan atau menjelaskan 

fenomena, mengklasifikasikannya, dan terakhir adalah melakukan analisa 
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bagaimana konsep yang ada tersebut memiliki kesamaan dan kaitan satu 

dengan yang lainnya. 

 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Di dalam penelitian ilmiah, adalah hal yang mutlak adanya alat ukur, validitas 

dan reliabilitas karena kedua konsep ini menjadi syarat penting dan utama untuk 

menemukan hasil penelitian (Herdiansyah, 2010). Pentingnya konsep ini dalam 

penelitian agar tidak ada asumsi-asumsi yang kurang tepat pada data. Reliabilitas 

didefinisikan sebagai konsistensi dan tingkat kepercayaan, yang mana sebuah hal akan 

memberikan hasil yang sama pada kondisi yang sama atau identik (Herdiansyah, 2010). 

Dapat disimpulkan bahwa ketika dilakukan pengukuran mengenai sesuatu secara 

berulang-ulang, apabila hasil yang didapat sama atau relatif ketika dibandingkan 

dengan ukuran pertama atau kedua maka dapat disepakati bahwa hasil tersebut dapat 

dipercayai atau reliable. Jadi reliabilitas dapat diartikan sebagai sebuah kesesuaian 

tingkat antara data atau uraian yang dihasilkan subyek melalui kondisi aslinya. Guna 

menetapkan keabsahan dari sebuah data, diperlukan adanya pemeriksaan yang 

didasarkan beberapa kriteria, yakni derajat kepercayaan (trustworthiness), 

kebergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). Beberapa ahli 

deskriptif menggunakan teknik dalam penelitian seperti rechecking atau secara cermat 

memeriksa ulang prosedur, menggali data yang bersifat komprehensif dan memiliki 
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variasi, serta meningkatkan jumlah subyek dan informan dari penelitian yang dilakukan 

(Herdiansyah, 2010). 

Validitas memiliki tingkat kepentingan yang sama dengan reliabilitas. 

Keduanya memiliki skor atau standar tersendiri untuk menentukan ukuran pada obyek. 

Validitas didefinisikan sebagai sebuah ketepatan antara alat ukur dengan hal yang 

diukur, secara sederhana juga disebut sebagai keakuratan. Secara keseluruhan memiliki 

kesamaan dengan tingkat reliabilitas, namun validitas dianggap sebagai autentisitas 

atau authenticity yakni tingkat keaslian oleh peneliti deskriptif. Terdapat beberapa hal 

yang dapat mempengaruhi validitas data dalam penelitian yakni kurangnya rasa 

kepercayaan peneliti terhadap subyek yang diteliti, dan hubungan yang kurang dekat 

antara peneliti dan subyek yang diteliti (Herdiansyah, 2010). 

Triangulasi adalah teknik yang menggunakan dua atau lebih sumber guna 

menemukan gambaran keseluruhan mengenai sebuah fenomena yang diteliti. Sumber 

yang dimaksud memiliki banyak arti antara lain perspektif, metodologi, dan teknik 

pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber Triangulasi 

dijalankan dengan cara mengumpulkan data dari tiga sumber yang digunakan dalam 

penelitian ini. Ketiga sumber tersebut adalah pemimpin direktur IFI Surabaya, Benoit 

Bavouset, sebagai pengambil keputusan dalam organisasi; penanggung jawab 

kebudayaan dan komunikasi IFI Surabaya dengan Pramenda Krishna sebagai pihak 

yang terlibat langsung sebagai pelaksana dengan keputusan direktur IFI Surabaya; dan 

ahli komunikasi sebagai pakar dan praktisi dalam bidang komunikasi. Dari tiga sumber 

ini triangulasi akan dijalankan untuk menguji keabsahan data yang didapat. 


