
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif  dan titik fokus 

penelitian ini adalah pada observasi dan suasana alamiah (naturalistic setting) . 

Maksud natural dalam penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan secara 

alamiah, apa adanya dalam situasi normal dan tidak dimanupulasi keadaan dan 

kondisinya. Konkretnya, penelitian ini menekankan pada deskripsi secara alami. 

Selanjutnya data analisis dengan teknik pendekatan deskriptif  kualitatif  

juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan 

tingkah laku yang dapat diamati dari individu, kelompok, maupun organisasi 

dalam setting tertentu yang di kaji dari sudut pandang yang komprehensif. 

Pendekatan deskriptif  kualitatif yang dimaksud adalah untuk menggambarkan 

kenyataan atau kejadian apa adanya sesuai dengan hasil yang sebenarnya 

dilapangan dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif 

yaitu menggunakan cara berpikir yang dimulai dari hal- hal yang khusus (fakta 

empiris) menuu hal- hal yang umu ( tataran konsep) seperti yang dikemukakan 

oleh ( Ari Kunto, 2000) 

3.2  Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang dijadikan tempat dalam penelitian ini adalah kampus 

Universitas Dharmawangsa. 
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3.3 Waktu Penelitian 

 Penelitan di mulai pada bulan Juni 2019 dan akan berakhir di akhir bulan 

Agustus 2019.  

3.4 Jadwal Penelitian 

Penulis melakukan penelitian pada saat jam istirahat belajar yaitu pada 

pukul 19:00 – 20:00 sampai masuk jam belajar  kembali. Pada saat jam belajar 

penulis melihat apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Mahasiswa/Mahasiswi serta 

respon– respon lainnya. 

No Kegiatan Juni (2019) Juli (2019) Agustus (2019) 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Observasi √            

2. Pengumpulan Data  √ √ √         

3.  Membuat Daftar  

Wawancara 

     √ √      

4. Menentukan Informan         √ √   

5. Wawancara         √ √ √  

6. Menganalisis dan 

Menulis Laporan 

         √ √ √ 

 

3.5 Informan 

Objek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa  Fakultas Sospol Tingkat I 
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3.6 Teknik Analisa Data 

Untuk  menghimpun  keseluruhan  data  yang  diperlukan,  peneliti  

mempergunakan  dua  metode  pengumpulan  data  yaitu sumber  data  baik  data 

primer maupun sekunder   (Hadi,  1999 : 136) : 

a) Data primer yaitu meliputihasilpengamatan langsung atau observasi 

danwawancara. Observasi adalah pengamatandan pencatatan dengan  sistematik 

denganterhadap gejala-gejala yang dihadapi. Observasi merupakan metode 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang  fenomena-fenomena yang 

diteliti. Observasiyang dilakukan penulis dengan terjun langsung selama 

beberapawaktusampaidianggapcukup  untukmengetahuifenomena.  

Metode penelitian ini adalah menggunakan  metode deskriptif  kualitatif 

yaitu suatu bentuk penelitian yang meliputi proses pengumpulan dan penyusunan 

data, kemudian data yang sudah terkumpul dan tersusun tersebut dianalisis 

sehingga diperoleh pengertian data yang jelas.  Setelah dilakukan penelitian 

tentunya akandiperolehdatakualitatif sesuai dengan pendekatan yang diambil 

(Mattew dan Huberman,2009: 16). 

 Oleh karena itu semua data yang diperoleh dilapangan baik yang berupa 

hasil observasi maupun wawancara akan dianalisis sehingga dapat memunculkan 

deskripsi tentang bagaimana Peran Komunikasi Antar Pribadi dalam Menciptakan 

Harmonisasi Mahasiswa Fakultas Sospol Tingkat I Universitas Dharmawangsa.  

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis alir yaitu metode 

dengan beberapa tahap yaitu reduksi data, display data, gambaran kesimpulan  dan  
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verifikasi  data.  Penerapan  teknik  analisa  data  tersebut  dalam penelitian ini 

adalah (Mattew dan Huberman,2009: 16) :  

a) Reduksi Data, yaitu merangkum,memilih hal-hal yang pokok 

difokuskanpadahal-halyangpenting dandisusunsecara sistematissehingga 

memberikangambaran yang jelas tentang hasil penelitian.   

b) DisplayData, yaitu menyajikan data-data yang diperoleh dari 

lapangandandisusunsecara sistematis sehingga tersusun gambaran yang 

jelas dan sistematistentangdata yang dihasilkan dari penelitian yang 

dilakukan. 

c) Pengambilan kesimpulan dan verifikasi, penarikan kesimpulan merupakan 

kegiatan penggambaran yang utuh dari obyek penelitian. Proses penarikan 

kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun dalam 

satubentuk yang dipadu padapenyajiandata, melalui  informasi  tersebut,  

penelitidapat melihat apayang ditelitinyadan  menentukan kesimpulan 

yang benar sebagai obyek penelitian. Kesimpulan juga diverifikasiselama 

penelitian  berlangsung. Verifikasi itusesingkat pemikiran kembali yang  

melintas dalam pikiran peneliti selama menulis danmerupakan suatu 

tinjauan ulang pada catatanlapangan. Pada tahap sebelumnya, verifikasi 

jugadilangsungkan untuk memeriksa keabsahan data.  
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