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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1       Paradigma Penelitian 

Penelitian ini akan membahas mengenai kompetensi antarbudaya dalam 

komunikasi bisnis, khususnya terhadap pebisnis etnis Tionghua dan Jepang. 

Jenis penelitian ini adalah kualitaif dan sifatnya adalah deskriptif, menurut 

Cresswell  (1994, h.4-7) penelitian kualitatif adalah penelitian yang biasanya 

memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas, “gaya” dari penelitian 

kualitatif berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami makna. Peneliti 

yang menggunakan metode kualitatif biasanya terlibat dalam interaksi dengan 

realitas yang diteliti olehnya.  

       Penelitian kualitatif lebih mengutamakan penggunaan logika induktif, 

dimana kategorisasi muncul dari penjumpaan peneliti dengan informan di 

lapangan atau pada data yang ditemukan sehingga penelitian kualitatif memiliki 

ciri informasi yang berupa ikatan konteks yang akan membawa pada pola atau 

teori yang akan menjelaskan fenomena sosial.  

       Keikutsertaan dan interaksi peneliti kualitatif dengan realitas yang 

diamatinya merupakan salah satu ciri mendasar dari metode penelitian ini. Jary 

dan Jary (1991, h.513) mendefinisikan istilah qualitative research techniques 
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sebagai setiap penelitian dimana ilmuwan sosial mencurahkan kemampuan 

sebagai pewawancara atau pengamat empatis dalam rangka mengumpulkan 

data yang unik mengenai permasalahan yang ia investigasi.   

       Dengan demikian penekanan pada riset kualitatif terdapat pada kedalaman 

kualitas data, bukan pada kuantitas data dimana peneliti ikut dalam menentukan 

jenis data yang diinginkan. Maka dari itu peneliti harus terjun ke lapangan. 

       Pendekatan kualitatif ini dimaksudkan dan diinginkan untuk menguraikan 

dan menjelaskan suatu fenomena mengenai apa saja yang dialami langsung oleh 

penulis secara deskriptif, artinya peneliti akan memaparkan situasi atau 

peristiwa. Kriyantono (2009, h.25) berpendapat bahwa penelitian yang bersifat 

deskriptif tidak mencari atau menjelaskan suatu hubungan dan tidak menguji 

hipotesis atau membuat suatu prediksi.  

       Menurut Jalaludin (2012, h.24-25) deskriptif diartikan dengan melukis 

variabel demi variabel, satu demi satu. Pengertian ini sama dengan analisis 

deskriptif dalam statistik, sebagai lawan dari analisis inferensial. Pada 

hakikatnya metode deskriptif mengumpulkan data secara univariat, 

karakteristik data diperoleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan pusat 

(central tendency) atau ukuran sebaran (dispersion).  

       Paradigma yang digunakan untuk penelitian ini adalah paradigma post 

positivisme, menurut Kriyantono ( 2009, h.50) paradigma adalah falsafah yang 

mendasari sebuah metodologi riset. Penelitian ini berangkat dari paradigma 
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post positivisme yang merupakan perbaikan dari positivisme yang hanya 

mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. 

       Denzin & Lincoln (1994, h.105) menjelaskan paradigma sebagai: “Basic 

belief system or worldview that guides the investigator, not only in choices of 

method but in ontologically and epistomologically fundamental ways.” 

Pengertian tersebut memiliki makna bahwa paradigma adalah sistem keyakinan 

dasar atau cara pandang dunia yang membimbing peneliti tidak hanya dalam 

memilih metode, tetapi juga cara fundamental yang bersifat ontologis dan 

epistomologis. Denzin & Lincoln (1994, h.107) mendefinisikan “Paradigm as 

Basic Belief Systems Based on Ontological, Epistomological, and 

Methodological Assumptions.” Paradigma adalah sistem keyakinan dasar 

berdasarkan asumsi ontologis, epistomologis, dan metodologi. Denzin & 

Lincoln (1994, h.107) menyatakan: “A paradigm may be viewed as a set of 

basic beliefs (or metaphysics) that deals with ultimates or first principle.” 

Sebuah paradigma dapat dipandang sebagai seperangkat kepercayaan dasar 

(atau yang berada di balik fisik yaitu metafisik) yang bersifat pokok atau prinsip 

utama. 

       Secara ontologis, aliran post-positivisme bersifat critical realism dan 

menganggap bahwa realitas ada dan sesuai dengan kenyataan dan hukum alam 

tetapi mustahil realitas tersebut dilihat dengan benar oleh peneliti. Secara 

epistimologis, Agus Salim dalam Anwar (2008, h.54-56) berpendapat bahwa 

tidak mungkin mencapai atau melihat kebenaran bila pengamat atau peneliti 
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hanya berdiri di balik layar tanpa ikut campur dengan subjek penelitian yang 

diteliti langsung. Dimensi aksiologi dari post-positivisme adalah controlled 

value-free, yaitu meyakini bahwa nilai memegang peran dalam suatu penelitian. 

Dengan demikian peneliti bebas untuk mengatur atau mengontrol nilai-nilai 

tersebut.  

        

3.2       Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus untuk menjelaskan dan 

menjabarkan kompetensi antarbudaya dalam komunikasi bisnis antara pebisnis 

etnis Tionghua dan Jepang. Menurut Mulyana (2013, h.201) studi kasus adalah 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

kelompok, organisasi (komunitas), program, atau situasi sosial. Peneliti 

menggunakan studi kasus untuk berupaya menelaah sebanyak mungkin data 

mengenai subjek yang akan diteliti. Peneliti menggunakan metode: wawancara 

(riwayat hidup), pengamatan, penelaahan dokumen, (hasil) survei, dan data apa 

pun untuk menguraikan suatu kasus secara terperinci. 

       Peneliti menggunakan metode studi kasus deskriptif oleh Robert K Yin, 

studi kasus deskriptif digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang 

berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu organisasi, suatu program, 

suatu kelompok, atau suatu kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan 

ditelaah sedalam mungkin. Studi kasus juga mempunyai pengertian yang 
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berkaitan dengan penelitian yang terperinci mengenai seseorang atau suatu unit 

social dalam kurun waktu tertentu. 

       Studi kasus menurut Yin (2008, h.18) adalah sebuah inkuiri empiris yang 

menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas 

antar fenomena dan konteks tak tampak dengan jelas dan dimana: multi sumber 

bukti dimanfaatkan. Sebagai sebuah inkuiri studi kasus tidak harus dilakukan 

dalam kurun waktu yang lama dan tidak harus bergantung pada data etnografi 

atau observasi partisan. Menurut Yin, seorang peneliti bisa melakukan studi 

kasus yang valid dan memiliki kualitas yang tinggi tanpa harus meninggalkan 

kepustakaan, tergantung pada topik yang akan diselidiki. 

       Alasan peneliti menggunakan metode studi kasus deskriptif karena studi 

kasus deskriptif memiliki berbagai keunggulan dalam hal memberikan 

informasi penting mengenai hubungan antar variabel, memperoleh wawasan 

mengenai konsep dasar perilaku manusia dan menyajikan data temuan yang 

berguna untuk membangun latar permasalahan. Studi kasus juga mampu 

mengungkap hal-hal spesifik, unik dan hal-hal detail yang tidak dapat diungkap 

oleh studi yang lain. Studi kasus dapat mengungkap makna dibalik fenomena 

dalam kondisi natural atau apa adanya. Studi kasus juga tidak sekedar memberi 

laporan faktual, tapi juga memberi nuansa, suasana kebatinan dan pikiran-

pikiran yang berkembang dalam kasus yang menjadi bahan studi yang tidak 

dapat ditangkap oleh penelitian kuantitatif. 
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       Menurut Bungin (2003, h.22) studi kasus berbeda dengan etnografi dimana 

etnografi memerlukan waktu yang lama, bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-

tahun dan studi observasi partisipan yang menuntut keikutsertaan  peneliti, studi 

kasus adalah bentuk inquiri yang tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama 

dan tidak harus selamanya tergantung pada data etnografi dan observasi 

partisipan. 

       Menurut Yin (2008, h.29) ada lima kompenen dalam mendesain studi kasus 

yaitu: (1), pertanyaan penelitian, (2), proporsi penelitian, hal yang harus 

diteliti,(3), unit analisis penelitian, (4), logika yang mengaitkan data dengan 

proporsi, dan (5), kriteria menginterpretasi temuan.  

 

3.3      Informan Penelitian 

Pemilihan informan sebagai sumber dari data dalam penelitian ini berdasarkan 

pada asas subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia 

memberikan informasi yang lengkap dan akurat. Informan yang menjadi 

sumber data dan informasi harus memenuhi syarat, yang akan menjadi informan 

(key informan) dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat langsung dalam 

proses komunikasi bisnis antarbudaya pada PT. Tifico Fiber Indonesia.  

       Penelitian kualitatif tidak mempersoalkan jumlah informan yang 

dilibatkan, namun bisa tergantung dari tepat atau tidaknya pemilihan informan 

dan komplesitas dari keragaman fenomena sosial yang diteliti, dengan demikian 

informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Menurut Sugiyono ( 

Strategi Akomodasi Komunikasi..., Osbert Matthew Kuen Tangka, FIKOM UMN, 2018



66 
 

2013, h.218-219) purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel 

sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud 

adalah misalnya orang tersebut dianggap paling paham mengenai informasi apa 

yang kita butuhkan, atau mungkin dia menguasai subjek tersebut sehingga akan 

memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.  

 

Nama Informan Alasan Pemilihan Informan 

Jaman Tedja Jaman Tedja sudah bekerja sama dengan PT. Tifico Fiber 

Indonesia sejak tahun 1972 dan peran informan yang besar 

dalam komunikasi bisnis antar etnis pada PT. Tifico Fiber 

Indonesia. Informan utama memegang peran besar dalam 

bisnis yang menyangkut pebisnis etnis Tionghua dan pebisnis 

etnis Jepang pada PT. Tifico Fiber Indonesia karena informan 

melakukan meeting dan bertemu langsung dengan pihak 

Jepang pada PT. Tifico Fiber Indonesia.   

Hendi Hendi merupakan rekan Jaman Tedja sejak 1972 dalam 

bisnisnya dengan PT. Tifico Fiber Indonesia. Hendi juga 

memiliki peran yang cukup besar dalam komunikasi bisnis 

lintas budaya di PT. Tifico Fiber Indonesia karena Hendi 

memiliki peran untuk mengadakan meeting dan berunding 

dengan orang Jepang pada PT Tifico. 
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Yohanes 

Hartono 

Pengalaman Yohanes  Hartono yang telah menjalani berbagai 

bisnis bersama orang beretnis Jepang dan orang beretnis 

Tionghua, beliau merupakan asisten dan alih Bahasa untuk 

orang Jepang pada PT. Tifico hingga sekarang dan beliau 

memiliki pengalaman yang dapat ia ungkapkan terkait 

dengan kompetensi antar budaya dalam komunikasi bisnis 

antar etnis.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 

 3.4.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang berasal dari peneliti yang bertujuan untuk 

menangani suatu permasalahan yang dibahas dalam suatu penelitian 

Malhotra (2012, h.127).  

1. Wawancara (interview) 

Wawancara atau interview adalah percakapan anatra peneliti dan 

informan yang diasumsikan mempunyai informasi penting mengenai 

suatu objek.  

              Jenis wawancara yang dipilih dalam dalam penelitian ini 

adalah wawancara mendalam, dimana pewawancara tidak mempunyai 

kontrol atas respon, artinya informan bebas memberikan jawaban, 

Kriyanto (2009, h.98-100) menjelaskan kalau wawancara mendalam 
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dilakukan dengan secara langsung dan tetap muka dengan informan 

untuk mendapat informasi yang mendalam. 

2. Observasi  

Dalam observasi peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengamati 

perilaku setiap individu pada lokasi penelitian. Peneliti juga dapat 

menjadi non-partisipan, bahkan menjadi partisipan pada kasus yang 

diamati. 

3.4.2 Data Sekunder 

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan studi dokumen. 

Menurut Sugiyono (2012, h.141) sumber sekunder adalah sumber data yang 

diperoleh dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media 

lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. 

Peneliti menggunakan data studi pustaka yang berkaitan dengan materi yang 

mendukung penelitian ini, data yang didapat akan melengkapi satu sama lain.  

 

3.5       Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah tahap yang menentukan dalam penelitian kualitatif. 

Analasis data adalah proses penafsiran data untuk memberikan makna, 

menjelaskan pola atau kategori dan mencari hubungan antar konsep. Penelitian 

ini menggunakan teknik matching pattern yang dikemukakan oleh Robert Yin 

( 2008, h.140), logika ini seperti membuat perbandingan pola yang didasarkan 

atas empiri pola yang diprediksikan atau dengan beberapa prediksi alternatif. 
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Bila kedua pola tersebut memiliki persamaan maka hasilnya dapat menguatkan 

validitas studi kasus yang bersangkutan.  

 

3.6      Validitas Reliabilitas 

Untuk menentukan kualitas dari sebuah penelitian kualitatif, dapat dilakukan 

dengan cara pengujian validitas dan reliabilitas. Reliabilitas dalam suatu 

penelitian bergantung dari peneliti, peneliti memiliki peran untuk menentukan 

apakah penelitian tersebut reliable. Untuk menganalisis realibilitas dalam 

sebuah penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan memungkinkan penelitian 

ini dijadikan acuan dan dapat diteliti kembali oleh peneliti lainnya. Sementara 

itu, validitas dalam penelitian kualitatif merupakan kesimpulan, kredibilitas 

uraian, penjelasan, penafsiran atau bentuk pembahasan lain (Maxwell 1996, 

h.87). 

       Validitas data yang diperoleh dapat ditentukan dengan teknik triangulasi 

data sumber yang menurut Hamidi (2008, h.68) adalah pengujian keabsahan 

data dengan mencari sumber lain untuk mendukung dan membuktikan bahwa 

data tersebut benar.  

       Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh metode penelitian kualitatif 

untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil penelitian, pada penelitian ini 

peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk pengumpulan data, triangulasi 

data adalah menggunakan lebih dari satu teori, beberapa teknik analisis, dan 

melibatkan beberapa peneliti. 
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1. Triangulasi sumber 

Triangulasi ini membandingkan dan memeriksa balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui sumber yang ada dalam metode kualitatif. 

Triangulasi sumber dilakukan dengan menggabungkan data dari teknik 

wawancara mendalam, observasi partisipasi, dan studi pustaka untuk penelitian 

ini. 

2. Triangulasi Metode 

Berdasarkan Patton, dalam Moleong (2007, h.331) Triangulasi metode dapat 

dilakukan dengan cara pemeriksaan beberapa sumber data lain dengan 

menggunakan metode yang sama. 

 

3. Triangulasi Penyidik 

Memanfaatkan pengamat dan peneliti lainnya untuk keperluan pemeriksaan 

kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat atau penyidik 

lainnya ditujukan agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengumpulan data. 

 

4. Triangulasi Teori 

Fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori 

atau menggunakan beragam perspektif untuk mengintepretasikan sekelompok 

data tunggal. 
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       Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode triangulasi sumber 

untuk memeriksa keabsahan dan validitas data.  
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