
16 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian pendekatan deskriptif. 

Menurut Gunawan penelitian dengan pendekatan deskriptif lebih terfokus kepada 

analisis proses dari suatu permasalahan yang ada. Penelitian deskriptif dimaksud 

dengan jenis penelitian yang hasil akhirnya tidak diperoleh melewati prosedur 

data statistik, metode ini berusaha menggali data dari informan yang sesuai 

kriteria untuk mendapatkan hasil yang mendalam (Gunawan, 2016). Sedangkan 

menurut Sugiyono penelitian dengan pendekatan deskriptif berfokus untuk 

memahami fenomena sosial dari sudut pandang informan dan menghasilkan 

sebuah temuan baru yang dapat dideskripsikan (Sugiyono, 2012). 

3.2 Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah individu yang secara langsung pernah 

terlibat di dalam kegiatan organisasi SU MCM periode 2017-2018 dan juga yang 

sedang menjabat di SU MCM periode 2018-2019 sehingga mampu menjabarkan 

kondisi komunikasi organisasi dari SU MCM dengan baik. Peneliti menggunakan 

metode purposive sampling key person dalam memilih informan penelitian ini. 

Maka dipilihlah kedua presiden dari dua periode sebagai pembuat kebijakan 

karena kedua narasumber tersebut memiliki posisi tertinggi di SU MCM dan 

kedua narasumber tersebut juga berperan penting dalam membuat atau mengambil 

sebuah keputusan yang memilki dampak terhadap SU MCM. Kemudian ada pula 

koordinator divisi dari kedua periode sebagai pelaksana kebijakan karena 
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koordinator divisi adalah orang yang secara langsung mendapatkan tugas dari 

sang pembuat kebijakan. Dan yang terakhir ada ketua Biro Mahasiswa dan 

Alumni sebagai ahli, alasan memilih ketua Biro Mahasiswa dan Alumni sebagai 

ahli adalah karena beliau merupakan sosok orang yang secara langsung 

mengamati perkembangan dari seluruh organisasi kemahasiswaan di Universitas 

Ciputra termasuk SU MCM  itu sendiri. 

Berikut adalah profil dari informan untuk penelitian ini. 

1) Emanuelle Dea Nathalie Wijaya selaku Presiden SU MCM periode 2017-

2018 

2) Michael Ivan Reinald selaku Presiden SU MCM periode 2018-2019 

3) Grace Angelina selaku Koordinator Eksternal SU MCM periode 2017-2018 

4) Danisworo Tegar Haribawono selaku Koordinator Public Relation SU MCM 

periode 2018-2019 

5) Ida Kristin Sianipar selaku Ketua BMA (Pembina Seluruh Organisasi 

Kemahasiswaan di Universitas Ciputra)  

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data peneliti akan menggunakan metode in-depth 

interview. Metode in-depth interview umumnya digunakan untuk dapat 

mendalami sebuah fenomena dengan menggali dari sudut pandang informan. In-

depth interview pada intinya adalah sebuah percakapan namun percakapan yang 

bertujuan untuk memahami fenomena yang tidak mungkin diidentifikasi melalui 

observasi langsung misalnya adalah: perasaan, pikiran, motif, serta pengalaman 

pribadi informan. Oleh sebab itu, in-depth interview merupakan suatu cara yang 
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tepat untuk memahami fenomena melalui perspektif informan (Suharsaputra, 

2012). 

Dalam pelaksanaan in-depth interview terdapat beberapa prosedur yang harus 

dijalani agar hasil yang didapat bisa maksimal. Prosedur tersebut antara lain 

adalah: 

1) Mengatur janji temu dengan informan (waktu dan tempat). 

2) Melakukan persiapan yang baik, mulai dari tempat pelaksanaan, alat 

rekaman, serta pertanyaan. 

3) Melakukan proses in-depth interview secara netral tanpa memihak kepada 

pihak tertentu dan murni untuk tujuan penelitian. 

4) Melakukan dokumentasi sebagai wujud telah melakukan penelitian. 

5) Mengolah data yang telah didapat kedalam bentuk transkrip. 

3.4 Metode Analisis Data 

Penelitian ini akan menggunakan analisis data secara deskriptif. Analisis data 

secara deskriptif merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis 

(Sugiyono, 2012). Data yang telah didapat kemudian diorganisasikan dalam 

kategori, dipilah mana yang penting dan yang ingin dipelajari, kemudian ditarik 

kesimpulan agar mudah dipahami oleh diri sendiri dan juga orang lain. 

Analisis data dalam penelitian deskriptif dilakukan sejak sebelum peneliti 

terjun ke lapangan hingga setelah selesai dari lapangan. Aktivitas analisis data 

dalam deskriptif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus hingga 

data yang didapat menjadi jenuh. Aktivitas tersebut meliputi reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013). 
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1) Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses merangkum atau memilah hal-hal pokok data dengan 

tujuan agar data yang telah di reduksi dapat memberikan hasil dan gambaran yang 

lebih jelas tentang fenomena yang sedang diteliti dan mempermudah peneliti 

dalam mengumpulkan data selanjutnya. 

2) Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses pemaparan hasil lapangan ke dalam bentuk teks 

secara naratif. Data disajikan dalam bentuk kode nama, kode halaman, dan nomor 

baris sehingga lebih mudah dipahami dan di temukan. 

Contoh Pengkodean : (NI/B1/2) 

Keterangan = NI : Inisial Informan 

  B1 : Kode Halaman Lampiran 

  2 : Baris ke-2 dalam Transkrip  

3) Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah proses terakhir dari analisis data untuk mengetahui 

apakah data yang telah dikumpulkan sudah cukup memberikan informasi 

mengenai fenomena yang sedang diteliti. Kesimpulan dapat dikatakan kredibel 

apabila kesimpulan yang telah dibuat oleh peneliti didukung oleh bukti-bukti yang 

valid dan konsisten. 

3.5 Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Gunawan (2016) untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai, 

data yang dimiliki oleh peneliti harus terjamin keabsahannya. Untuk menjamin 

keabsahan data perlu dilakukan beberapa pemeriksaan agar data yang didapat 
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terjamin validitas dan reliabilitasnya. Validitas dan reliabilitas data dapat 

ditingkatkan melalui triangulasi karena pada dasarnya triangulasi merupakan 

teknik untuk memeriksa keabsahan data. Tujuan dari triangulasi bukan hanya 

untuk mencari kebenaran akan suatu data, namun juga untuk meningkatkan 

pemahaman peneliti akan data yang telah diperolehnya. 

Validitas dalam penelitian deskriptif pada umumnya terkait dengan 

keabsahan data, suatu data dapat dikatakan sah apabila data tersebut betul-betul 

menggambarkan atau menyampaikan fenomena sebenarnya (Idrus, 2009). 

Validitas dalam metode triangulasi pelaksanaan nya dapat berupa cek dan ricek 

hasil antar informan untuk saling menguatkan validitas datanya (Gunawan, 2016). 

Realibilitas dalam penelitian deskriptif adalah ketepatan atau konsistensi dari 

sebuah data, dalam artian data yang didapat akan sama walau digali secara 

berulang kepada sumber yang berbeda. Reliabilitas dalam triangulasi dapat 

dilakukan setelah data telah diperoleh dengan cara mencocokkan hasil akhir 

penggalian data apakah menunjukkan adanya keseragaman atau tidak (Idrus, 

2009). 

Triangulasi menurut Putra dikenal dengan cek dan ricek yaitu metode 

pengecekan data melalui beragam sumber (Putra, 2011). Selain Gunawan 

mengungkapkan bahwa triangulasi merupakan suatu istilah yang merujuk kepada 

penggabungan berbagai metode di dalam suatu kajian tentang fenomena tertentu 

sehingga data yang diperoleh dijamin keabsahannya dengan cara membandingkan 

hasil dari satu informan atau metode tertentu, dengan data yang yang diperoleh 

dari informan atau metode yang lain. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dimana 

peneliti menggali kebenaran informasi tertentu melalui beberapa informan. Tujuan 

inti digunakan nya triangulasi sumber adalah untuk meningkatkan kredibilitas dan 

reliabilitas data. Sehingga nantinya hasil dari masing-masing informan akan saling 

mengoreksi hasil dari informan (Gunawan, 2016). 
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Gambar 3. 1 : Data Triangulasi 


