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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Paradigma merupakan aspek penting dalam sebuah penelitian karena 

paradigma akan menuntun peneliti dalam memaknai hasil penelitian. Adapun 

penelitian paradigma dijelaskan sebagai berikut : 

Paradigm is a model or framework for observation and 
understanding, which shapes both we see and how we understand 
it (Babbie, 2011 : 32). 

 

Melalui paradigma, peneliti dapat memiliki kerangka untuk meneliti dan 

memahami hal-hal yang tengah diteliti. Melalui paradigma juga, peneliti dapat 

memahami hal-hal yang menjadi objek penelitian tersebut. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma penelitian post 

positivistik yang bersifat induktif, dimana penggunaan teori menjadi penting. 

Penggunaan teori ini digunakan untuk membangun prediksi konsep, wawasan, 

dan pengertian baru yang bersifat umum. Orientasi utama penelitian adalah 

mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini, 

teori yang digunakan adalah berfokus pada komunikasi antarpribadi dan strategi 

manajemen konflik komunikasi antarpribadi. 
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Paradigma postpositivistik menuntut bersatunya subjek peneliti dengan 

objek yang diteliti serta subjek-subjek pendukung. Usaha peneliti untuk 

mengungkapkan data dan memahami makna kenyataan yang ada dilakukan 

dengan masuk pada sumber langsung dari data melalui wawancara langsung dan 

mendalam serta melakukan studi terhadap data primer dan sekunder yang 

dikumpulkan. 

Paradigma postpositivistik mencakup tiga hal, yakni ontologi, 

epistimologi, dan aksiologi (Koento, 2003:13). Ontologi penelitian ini adalah 

hakikat tentang fenomena yaitu manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada 

pasangan hubungan jarak jauh. Epistemologi penelitian ini adalah 

mempertanyakan mengapa suatu fenomena dapat terjadi sedangkan aksiologi dari 

penelitian ini adalah bagaimana cara peneliti menemukan pengetahuan terkait 

dengan manajemen konflik komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan 

romantis jarak jauh.  

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif (qualitative research). 

Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:3), metode kualitatif 

didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Lebih lanjut, dijelaskan oleh Bodgan dan Taylor bahwa pendekatan 

kualitatif diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh), jadi 
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dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel 

atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. 

Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2005:3), metode kualitatif 

didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut Bogdan dan Taylor, pendekatan ini diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh), jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi 

individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu 

memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Kirk dan Miller (dalam 

Moleong, 2005:3) mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi 

tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada 

pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan 

orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Kirk dan Miller (dalam Moleong, 2005:3) mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Menurut Nasution (2003:5), penelitian kualitatif adalah mengamati orang 

dalam lingkungan, berinteraksi dengan mereka dan menafsirkan pendapat mereka 

tentang dunia sekitar. 
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Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman dan 

pemaknaan secara komprehensif tentang topik yang akan diteliti.  

 

3.3 Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Kriyantono (2009:67) menjelaskan bahwa 

penelitian deskriptif bertujuan membuat deskriptif secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 

Jalaluddin Rakhmat (2001:24) juga menjelaskan pengertian dari penelitian 

deskriptif, yaitu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa, tidak mencari 

atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

Penelitian deskriptif tidak hanya bersifat menjabarkan (analitis), tetapi juga 

memadukan, serta bukan melakukan klafisikasi, tetapi juga organisasi (Hasan, 

2002:24). 

Dengan demikian, penelitian deskriptif adalah penelitian dengan 

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang 

tertentu, dalam hal ini bidang secara aktual dan cermat. Penelitan deskriptif adalah 

salah satu bentuk penelitian yang berusaha menjelaskan keadaan yang 

sesungguhnya terjadi saat itu. Penelitian deskriptif hanya menguraikan satu 

variabel saja dan variabel yang diteliti tidak dimanipulasi. Penelitian lebih 

mengutamakan kedalaman hasil yang diperoleh (kualitas), bukan jumlah 

(kuantitas). 

Manajemen Konflik..., Helen Octavianti, FIKOM UMN, 2014



3.4 Metode Penelitian 

Dalam sebuah penelitian ilmiah, metode penelitian menjadi hal yang 

penting. Seperti yang dikemukakan oleh Cholid Narbuko (2008:1) dalam bukunya 

Metodologi Penelitian, metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu. 

Cholid juga mengemukakan pengertian penelitian adalah suatu kegiatan untuk 

mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisa, sampai menyusun laporannya. 

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus. 

Metode studi kasus akan melibatkan peneliti dalam penyelidikan yang lebih 

mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap tingkah laku seorang 

individu. 

Adapun pengertian metode studi kasus dijelaskan sebagai berikut : 

Case study research is a qualitative research approach in 
which the investigator explore a bounded system (a case) or 
multiple bonuded systems (cases) over time through detailed, 
indepth data collection involving multiple source information (e.g., 
observations, interviews, audiovisual material, and documents and 
reports), and reports a case description and case-based themes 
(Creswell, 2007:73). 

 

Robert K. Yin juga menjelaskan bahwa studi kasus adalah suatu penelitian 

sistematis yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 

bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, 

dan di mana multisumber bukti dimanfaatkan (Yin, 2005:5). Lebih lanjut 

dijelaskan bahwa studi kasus merupakan salah satu strategi penelitian di dalam 
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ilmu sosial. Studi kasus digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber 

penelitian (observasi, artefak, arsip, dokumen, wawancara, sumber-sumber 

majemuk) secara sistematik terhadap individu, kelompok, organisasi atau 

kegiatan. 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa studi kasus merupakan 

metode pengumpulan data secara komprehensif yang meliputi aspek fisik dan 

psikologis individu dengan tujuan memperoleh pemahaman secara mendalam. 

Menururt Lincoln dan Guba (Dedy Mulyana, 2004: 201) penggunaan studi 

kasus sebagai suatu metode penelitian kualitatif memiliki beberapa keuntungan, 

yaitu : 

1. Studi kasus dapat menyajikan pandangan dari subjek yang diteliti. 

2. Studi kasus menyajikan uraian yang menyeluruh yang mirip dengan 

apa yang dialami pembaca kehidupan sehari-hari. 

3. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan 

antara peneliti dan responden. 

4. Studi kasus dapat memberikan uraian yang mendalam yang diperlukan 

bagi penilaian atau transferabilitas. 

Alasan peneliti menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini 

adalah karena peneliti ingin mengetahui tentang bagaimana manajemen konflik 

komunikasi antarpribadi melalui media baru pada pasangan hubungan romantis 

jarak jauh secara lebih mendalam. 
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3.5 Subjek Penelitian 

Subjek pada penelitian ini adalah individu usia dewasa awal yang sedang 

menjalani hubungan romantis jarak jauh. Adapun usia dewasa awal menurut 

Hurlock (1996) adalah masa peralihan dari masa remaja ke dewasa dimulai pada 

usia 18 sampai 40 tahun. Maka, peneliti menetapkan kriteria narasumber pada 

kisaran umur 18 sampai 40 tahun, sedang menjalani hubungan romantis jarak jauh 

dengan pasangan yang berbeda kota, pulau, atau negara, dan sedang berpacaran 

dengan lama berpacaran minimal satu tahun. Waktu satu tahun mengacu pada 

hasil penelitian dari The Center for The Study of Long Distance Relationship 

(sebuah lembaga penelitian di Amerika yang meneliti tentang hubungan jarak 

jauh) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa sampai jangka waktu satu 

tahun, tingkat berakhirnya hubungan romantis jarak jauh sangat kecil. 

Demi menjaga nama baik dan reputasi narasumber, peneliti tidak 

menggunakan nama yang sebenarnya. Subjek pada penelitian ini adalah tiga 

pasangan yang sedang menjalani hubungan jarak jauh, yaitu Steven dan Melly, 

Ari dan Hendra, dan Dina dan Irfan. Alasan pemilihan narasumber adalah karena 

narasumber memenuhi kriteria narasumber yang telah ditetapkan oleh peneliti 

sebelumnya, yakni berusia 18-40 tahun, sedang menjalani hubungan romantis 

jarak jauh berbeda kota, pulau, atau negara, dengan lama berpacaran minimal satu 

tahun. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2009:93). Dalam 

penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian utama dalam 

pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti berperan besar dalam seluruh 

proses penelitian, mulai dari memilih topik, mendekati topik tersebut, 

mengumpulkan data hingga menganalisis dan menginterpretasikan data-data yang 

diperoleh. 

Guna memperoleh data-data yang diperlukan dan dalam rangka 

menggambarkan rumusan masalah dalam penelitian, peneliti menggunakan cara 

pengumpulan data yakni wawancara. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti 

terbagi ke dalam dua jenis, yaitu wawancara pendahuluan dan wawancara 

mendalam. 

Wawancara pendahuluan adalah wawancara yang digunakan untuk 

mengenalkan peneliti dengan subjek yang hendak diteliti (Kriyantono, 2009:98). 

Pada wawancara jenis ini, tidak ada sistematika tertentu, tidak terkontrol, 

informal, dan terjadi begitu saja. Peneliti perlu mengorbankan waktu untuk 

berkenalan atau beramah tamah dengan informan. Pada dasarnya, wawancara ini 

bertujuan untuk membangun konfidensi peneliti pada informannya. Dalam riset 

kualitatif, jenis wawancara ini berguna dalam upaya menciptakan rapport 

(kepercayaan informan kepada peneliti). 
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Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar 

mendapatkan data lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2009:100). Lebih lanjut 

dijelaskan oleh Kriyantono bahwa wawancara ini dilakukan dengan frekuensi 

tinggi (berulang-ulang) secara intensif. Pada wawancara mendalam, pewawancara 

relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas 

memberikan jawaban. 

Moleong (2005:135) mendefinisikan wawancara adalah percakapan 

dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan. 

Wawancara mendalam memiliki karakteristik sebagai berikut (Kriyantono, 

2009:100): 

1. Digunakan untuk subjek yang sedikit 

2. Menyediakan latar belakang secara detail mengenai alasan informan 

memberikan jawaban tertentu 

3. Wawancara mendalam memperhatikan bukan hanya jawaban verbal 

informan, tetapi juga observasi panjang mengenai respon-respon 

nonverbal informan 

4. Wawancara mendalam biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan 

berkali-kali. Pewawancara harus melibatkan diri secara dekat dengan 

informan guna mengetahui pola keseharian informan 
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5. Memungkinkan memberikan pertanyaan yang berbeda atas informan 

yang satu dengan informan lainnya. Pertanyaannya bergantung pada 

informasi apa yang ingin diperoleh dan berdasarkan jawaban yang 

dikembangkan oleh peneliti 

6. Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara. 

Semakin kondusif iklim wawancara (keakraban) antara peneliti dengan 

informan, maka wawancara dapat berlangsung terus. 

Peneliti memilih teknik wawancara mendalam dalam pengumpulan data 

karena peneliti ingin menggali secara mendalam mengenai manajemen konflik 

komunikasi antarpribadi pada pasangan hubungan romantis jarak jauh. 

Dalam melakukan wawancara mendalam, peneliti menggunakan teknik 

wawancara terstruktur dimana terlebih dahulu peneliti menyiapkan daftar 

pertanyaan yang kemudian ditanyakan kepada narasumber. Pada saat proses 

wawancara, pertanyaan yang telah disiapkan mungkin berubah susunannya, 

disesuaikan dengan kebutuhan, situasi dan kondisi saat wawancara berlangsung. 

Perubahan ini tidak mengubah inti dan tujuan wawancara tersebut. Dalam 

melakukan proses wawancara, peneliti menggunakan recorder, pena, dan kertas. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah data yang diperlukan diperoleh, data tersebut perlu dianalisis. 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam 

kategori dan satu uraian dasar guna menjadikannya lebih bermakna. 
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Menganalisis data membutuhkan ketelitian, mulai dari pencarian sampai 

penyusunan data yang didapat, kemudian dimasukkan ke dalam kategori, 

dijabarkan ke unit-unit analisis, hingga menarik kesimpulan sehingga data yang 

diperoleh dapat dimengerti oleh peneliti dan orang lain. 

Data-data yang dikumpulkan dan diolah perlu dianalisis. Untuk 

menganalisis data, peneliti menggunakan teori analisis interaktif Miles dan 

Huberman. 

Alasan peneliti menggunakan teknik analisis interaktif Miles dan 

Huberman adalah karena peneliti menggunakan metode wawancara mendalam, 

Dengan menggunakan metode tersebut, peneliti akan mendapati adanya data yang 

tidak sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga data yang dianggap tidak penting 

tersebut perlu direduksi. Selanjutnya, dengan keanekaragaman jawaban dari 

narasumber, peneliti juga perlu melakukan pengorganisasian guna memudahkan 

peneliti dalam melakukan analisis. Selain itu, peneliti juga perlu menarik 

kesimpulan yang dapat menjelaskan hasil dari penelitian ini. 

Mengacu pada berbagai alasan tersebut, maka teknik analisis interaktif 

Miles dan Huberman dianggap tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. 

Adapun teknik analisis interaktif Miles dan Huberman tersebut terdiri dari 

beberapa langkah, antara lain sebagai berikut: 

1. Data reduction (reduksi data) 

Pertama-tama, peneliti melakukan pengelompokan serta 

peringkasan data lalu menyusun kode dan catatan mengenai hal-hal 
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yang berkenaan dengan aktivitas serta proses penelitian peneliti, 

sehingga peneliti dapat menemukan tema, kelompok, serta pola data. 

Selanjutnya, peneliti menyusun konsep serta penjelasan yang 

berkenaan dengan tema, pola, serta kelompok data bersangkutan. 

Pada tahap data reduction, peneliti akan menemukan data yang 

kurang relevan dengan tujuan penelitian sehingga data tersebut akan 

dikesampingkan atau direduksi dan tidak menjadi bagian dari data 

yang dianalisis. 

 

2. Data display (penyajian data) 

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan pengorganisasian data. 

Melalui pengorganisasian data, peneliti akan mengaitkan kelompok-

kelompok data yang ada dengan teori yang sesuai. 

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif 

terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif. 

 

3. Drawing and Verifying Conclusion (penarikan kesimpulan) 

Tahap terakhir adalah penarikan dan pengujian kesimpulan. Dalam 

penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang 

dikumpulkan. Dari data tersebut akan diperoleh kesimpulan yang 

tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut 
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perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali 

reduksi data maupun penyajian data sehingga kesimpulan yang diambil 

tidak menyimpang. Dalam tahap ini, peneliti melakukan konfirmasi, 

mempertajam, dan mungkin merevisi kesimpulan yang dibuat di awal 

menjadi kesimpulan akhir. 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai 

dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding data tersebut (Moleong, 2007: 330). Kriyantono (2009:70) 

menjelaskan bahwa analisis triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek 

dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris yang tersedia. 

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini, peneliti menggunakan 

metode triangulasi sumber dimana peneliti melakukan perbandingan dan 

pengecekan ulang kepada setiap pasangan informan yang diwawancarai guna 

memperoleh data yang benar dan akurat. Triangulasi sumber adalah 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dari sumber yang berbeda (Kriyantono, 2009:70). 
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3.9 Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.9.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di wilayah Tangerang, Indonesia, di tempat 

yang memungkinkan dan kondusif bagi peneliti untuk melakukan 

wawancara dengan subjek penelitian, contohnya di sekolah, kampus, kafe, 

mall, atau kediaman narasumber. 

3.9.2 Waktu Penelitian 

Waktu yang ideal untuk menyelesaikan penelitian untuk meraih 

gelar S1 adalah enam bulan. Untuk itu, peneliti memutuskan untuk 

melakukan penelitian pada bulan Agustus 2013 sampai Januari 2014. 

Untuk pengumpulan data lapangan akan dimulai dari awal Bulan 

November 2013 sampai akhir Bulan Desember 2013. Waktu ini dirasa 

cukup bagi peneliti untuk mengumpulkan data lapangan sebanyak dan 

sedalam mungkin. Sementara itu, sisa waktu dapat digunakan untuk 

mengolah dan menyajikan data yang diperoleh di lapangan. 
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