
17 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah penelitian 

deskriptif. Menurut Herdiansyah (2010) penelitian deskriptif adalah penelitian 

ilmiah yang memiliki destinasi menyelami dan memahami fenomena dengan 

mengedepankan proses hubungan komunikasi secara terperinci antara peneliti 

dengan fenomena yang diteliti. Penelitian ini menggunakan deskriptif untuk terjun 

langsung kelapangan dan memahami secara mendalam komunikasi 

intererpersonal yang dilakukan selama konseling berlangsung kepada masing-

masing informan yang ada dalam penelitian ini. 

3.2 Informan Penelitian 

     Berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini, maka subjek 

penelitian ini adalah narasumber yang terpilih berdasarkan kriteria yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Terdapat empat informan dalam penelitian ini, 

diantaranya adalah gembala sidang GKSI Samarinda, dua jemaat GKSI 

Samarinda, dan ahli/praktisi. Berikut data-data dari informan penelitian ini: 

1) Gembala Sidang GKSI Samarinda

Nama : Pdt. Marinsen Saragih, S.Th., M.Pdk. 

Usia  : 46 Tahun 

Jenis Kelamin : Pria 
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Jabatan  : Gembala Sidang GKSI Samarinda 

      Marinsen Saragih sebagai Gembala Sidang Gereja Kristen Sangkakala 

Indonesia atau GKSI Samarinda yang sedang dalam masa jabatan aktif. Data 

yang diambil seputar komunikasi interpersonal yang digunakan oleh beliau 

dalam proses konseling terhadap jemaat beliau khususnya pasangan suami-

istri. Dalam penelitian ini satuan yang digunakan untuk menandakan responden 

ini adalah MS yakni inisial beliau selaku Gembala Sidang GKSI Samarinda. 

2) Jemaat GKSI Samarinda 

Nama  : Trifena Titien Masuka / Ramli Janis 

Usia   : 48 Tahun / 47 Tahun 

Jenis Kelamin  : Wanita / Pria 

Jabatan   : Ibu Rumah Tangga / TNI - AD 

      Trifena Titien Masuka dan Ramli Janis merupakan jemaat GKSI 

Samarinda dan juga selaku informan dari penelitian ini. Data yang diambil 

dari informan ini berisikan tentang proses komunikasi dari Gembala Sidang 

GKSI Samarinda yang dialami oleh kedua informan ini. Dalam penelitian ini 

satuan yang digunakan untuk menandakan kedua responden ini adalah TTM 

untuk Trifena Titien Masuka dan RJ untuk Ramli Janis. 

3) Ahli/Praktisi 

Nama   : Dr. Dike Mokodaser, M,Th. 

Usia   : 49 Tahun 

Jenis Kelamin  : Wanita 

Jabatan   : Dosen, Konselor, dan Ibu Gembala 
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      Dike Mokodaser merupakan ketua konseling dari Air Hidup Samarinda. 

Beliau merupakan praktisi konselor serta mengetahui strategi komunikasi 

interpersonal yang digunakan dalam proses konseling. Data yang diambil 

melalui wawancara ini adalah komunikasi apa yang tepat untuk digunakan 

dalam proses konseling, strageti yang digunakan dalam proses konseling, dan 

cara mengatasi hambatan komunikasi saat proses konseling. berlangsung. 

Dalam penelitian ini satuan yang digunakan untuk menandakan responden ini 

adalah DM, yakni inisial dari Dike Mokodaser. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

      Pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting untuk dilakukan dalam 

sebuah penelitian ilmiah, karena tanpa data penelitian tidak akan bisa 

dilaksanakan dengan semestinya. Selain itu data yang dikumpulkan harus valid. 

Oleh karena itu dalam suatu penelitian ilmiah dibutuhkan metode pengumpulan 

data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

wawancara. Wawancara adalah proses dialog dengan tujuan serta maksud yang 

ingin dicapai. Proses percakapan itu dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang memberikan pertanyaan dan narasumber (interviewee) sebagai 

sumber data dalam proses percakapan tersebut. Bentuk wawancara yang 

digunakan adalah wawancara semi-terstruktur. Peneliti menggunakan bentuk 

wawancara ini karena baik pertanyaan maupun jawaban yang diberikan fleksibel 

tetapi terkontrol, jenis pertanyaan merupakan pertanyaan terbuka tetapi tetap 

memperhatikan batasan alur dan tema pembicaraan, waktu dan kelancaran 
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wawancara yang bisa diperkirakan, terdapat pedoman wawancara (urutan, alur, 

dan pengunaan kata) serta wawancara ini dilakukan untuk memahami suatu 

fenomena (Herdiansyah, 2010).  

 

3.4 Metode Analisis Data 

      Analisis data adalah proses mengoordinasikan dan menyusun data ke dalam 

satu uraian utama, kategori, dan pola sehingga ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2010). 

Dalam mekanismenya, analisis data dimulai dengan mengkaji seluruh data yang 

sudah terkumpul dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi langsung, 

dan sebagainya. Penelitian ini akan menggunakan metode analisis data dari Miles 

Huberman yang memiliki empat tahapan, antara lain tahap pengumpulan data, 

tahap reduksi data, tahap display data, dan tahap penarikan kesimpulan dan/atau 

tahap verifikasi (Herdiansyah, 2010).  

1) Pengumpulan data 

      Dalam penelitian deskriptif proses pengumpulan data dimulai sebelum 

penelitian, saat penelitian berlangsung, dan saat penelitian selesai dilakukan. 

Data-data tersebut diantaranya adalah melakukan observasi, berhubungan 

langsung dengan subjek penelitian, catatan lapangan pada saat penelitan, dan 

peneliti berinterkasi secara langsung dengan informan dan lingkungan sosial 

subjek penelitian. 
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2) Reduksi data 

      Reduksi data adalah tahap dimana semua data-data yang telah 

dikumpulkan dilakukan proses penyeragaman dan penggabungan menjadi 

satu tulisan (script) sesuai dengan format tersendiri yang akan dianalisis. 

Penelitian ini menggunakan data hasil rekaman wawancara, maka hasil 

rekaman wawancara yang telah dilaksanakan diolah dan ditampilkan dalam 

bentuk verbatim wawancara.  

3) Penyajian atau display data 

      Penyajian atau display data adalah tahap dimana data setengah jadi diolah 

(dalam hal ini hasil verbatim wawancara) yang sudah sesuai ke dalam bentuk 

tulisan serta mempunyai alur tema yang jelas yang nantinya akan dimasukan 

ke dalam matriks kategorisasi tema yang sudah di kelompokan, yang 

kemudian di akhiri menggunakan koding. Contoh koding yang digunakan 

adalah seperti berikut. 

            Keterangan: 

AS: inisial nama subjek 

B-28: Nomor Halaman 

18: Nomor kutipan Wawancara 

4) Kesimpulan/Verifikasi 

      Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap paling akhir dalam rentetan 

metode analisis penelitian deskriptif, pengodean yang telah terselesaikan serta 

disertai dengan quote verbatim wawancaranya. 
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3.5 Uji Keabsahan Data 

      Tujuan utama adanya uji keabsahan data dalam suatu penelitian, khususnya 

penelitian deksriptif adalah untuk mengoptimalkan dan meningkatkan rigor dalam 

penelitian. Rigor adalah suatu derajat dimana semua data yang didapat sungguh-

sungguh menggambarkan maupun mewakili pandangan dan tujuan dari subjek 

penelitian kepada fenomena tertentu (Herdiansyah, 2010). Triangulasi yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

digunakan untuk membandingkan serta melakukan pengecekan informasi yang 

telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam suatu penelitian 

deskriptif (Moleong, 2010). 

      Uji keabsahan datadalam penelitian deskriptif adalah derajat keselarasan 

antara uraian atau data yang diutarakan oleh subjek terhadap situasi yang 

sesungguhnya (Herdiansyah, 2010). Untuk mendapat keabsahan data dalam 

penelitian ini, terdapat beberapa teknik yang bisa digunakan: 

1) Melaksanakan prosedur re-checking atau cek ulang secara teliti 

      Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan proses pemeriksaan 

ulang atau re-checking dan falsifikasi. Re-checking atau pemeriksaan ulang 

dilakukan untuk memastikan informasi yang dikemukakan koresponden atau 

informan selaras dengan kondisi yang sesungguhnya di lapangan. Falsifikasi 

adalah proses pembuktian terhadap data, yang berfungsi untuk melihat 

seberapa jauh data yang didapat serta diambil keabsahannya. 
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2) Meningkatkan jumlah subjek dan informan penelitian 

Untuk menguatkan data, peneliti dapat menambah atau mengurangi 

jumlah subjek untuk memberikan data dan perspektif yang diperlukan dalam 

penelitian ini. Akan tetapi peneliti juga harus realistis dalam hal menambah 

atau mengurangi jumlah subjek atau informan penelitian, yang intinya adalah 

jumlah subjek tersebut bisa memberikan data yang cukup dan mendalam 

untuk peneliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


