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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualititatif, yang dimulai 

dengan asumsi, pandangan dunia (a worldview), kemungkinan penggunaan 

lensa teoritis, dan studi tentang bagaimana seorang individu atau kelompok 

memaknai sebuat masalah sosial. Penelitian ini juga dilakukan pada kondisi 

dan objek yang alamiah (natural setting) dimana peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci. Obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa 

adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut. Salah satu karakteristik dari 

pendekatan kualitatif yaitu informasi dikumpulkan dengan observasi secara 

langsung, dimana peneliti akan berbicara secara tatap wajah (face-to-face) 

dengan obyek penelitian dan melihat bagaimana perilaku ataupun respon 

mereka dari waktu ke waktu. Pendekatan kualitatif juga dilakukan dengan 

cara observasi, lalu pengumpulan data mendalam terhadap objek yang 

diteliti, dan analisis data yang induktif. Laporan akhir tertulis atau presentasi 

akan termasuk data hasil observasi kepada obyek penelitian, refleksivitas 

peneliti, dan deskripsi yang kompleks serta interpretatif (Creswell, 2007, 

hlm. 37). 

Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam 

bagaimana pengalaman gegar budaya terbalik para mahasiswa Indonesia 

saat mereka pulang ke Indonesia. Sehingga pendekatan kualitatif menjadi 

pilihan paling cocok untuk menjelaskan hal tersebut. 

3.1.2 Partisipan 

Penelitian akan menggunakan metode penelitian secara deskriptif 

kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln (dalam Creswell, 2007, hlm. 3) 

penelitian interpretif kualitatif berfokus pada refleksi-diri terhadap 

bagaimana penelitian kualitatif dilakukan. Peran dari peneliti sendiri yaitu 

sebagai orang yang membaca bagian tekstual, sedangkan subjek penelitian 



33 
 

 
M. Rizky Rizal Purnama, 2019 
MANAJEMEN PENGALAMAN GEGAR BUDAYA TERBALIK MAHASISWA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

akan memainkan perang penting sebagai informan data kualitatif 

berdasarkan keputusan dari desain peneliti. 

Data yang dikumpulkan dalam penilitian ini adalah berupa kata-kata 

hasil wawancara mendalam dengan mahasiswa Indonesia, serta lembar 

observasi terkait mahasiswa asing yang ikut serta dalam program tersebut. 

Penelitian ini akan mendeskripsikan data yang diperoleh secara mendetail 

terkait pengalaman Gegar budaya terbalik saat mahasiswa pulang kembali 

ke Indonesia.  

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Partisipan yang berperan sebagai informan dalam penelitian ini 

ditentukan dengan menggunakan purposive sample (sampel berdasarkan 

tujuan). Purposive sample adalah pengambilan sampel berdasarkan kriteria 

pilihan yangrelevan/sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian (Mack et 

al, 2005, hlm. 5). Pemilihan informan dengan metode purposif berarti mencari 

informan yang dapat memberikan informasi sebanyak-banyaknya pada hal 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian. Hal 

yang diutamakan dari pemilihan partisipan pada purposive sampling adalah 

information-richness (kekayaan informasi) dari informan (Patton, 1990, 

hlm.169). 

Dalam penelitian ini peneliti memiliki beberapa kriteria dalam 

menentukan informan utama penelitian. Agar lebih spesifik dan mudah dalam 

pemilihan informan, peneliti memberikan syarat khusus dalam pemilihan 

subjek penelitian atau infoman utama dengan kriteria berikut: 

1. Informan merupakan mahasiswa yang menerima beasiswa dari LPDP 

dan telah melaksanakan studi di luar negerinya. 

2. Informan minimal telah berada di luar negeri selama satu tahun. 

3. Telah berada maksimal 5 tahun setelah menjalani studi di luar 

negerinya. 

4. Merupakan anggota dan/atau pengurus Komunitas Mata Garuda Jawa 

Barat 
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Berdasarkan kriteria diatas, maka diperkirakan informan yang akan 

diwawancara berjumlah 5 orang dan kesemuanya berdomisili di Kota 

Bandung, dengan informan pendukung berjumlah 4 orang, terdiri dari 2 

informan dari teman dekat subjek, satu informan dari komunitas Mata Garuda 

Jawa Barat, serta satu informan ahli. 

Tabel 3.1 

Daftar Informan Utama Penelitian 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 

Negara 

Tempat 

Studi 

Lama 

Studi 

Status saat 

Merantau 

1 GNR L Inggris 1 tahun Menikah 

2 EA L Belanda 2 tahun Lajang 

3 WD L Belanda 2 tahun Lajang 

4 RS P Australia 2 tahun Lajang 

5 DN P Jepang 2 tahun Lajang 

 

Tabel 3.2 

Daftar Informan Pendukung Penelitian 

No Nama 
Jenis 

Kelamin 
Keterangan 

1 KB L 
Sekjen Eksternal Mata 

Garuda Jawa Barat 

2 RT L Teman dekat informan 

3 FR P Teman dekat informan 

4 
Dr. Evi Novianti, M.Si.  

(EN) 
P 

Dosen Ahli Komunikasi 

Lintas Budaya 

 

 

3.3.2 Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan pada anggota Komunitas Mata Garuda Jawa 

Barat. Dipilihnya komunitas Mata Garuda Jawa Barat sendiri dilandasi dari 

jumlah alumni LPDP yang berjumlah 3,577 orang, atau terbesar dibandingkan 
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dengan provinsi lainnya di Indonesia (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, 

2017) 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

3.3.1 Wawancara 

Dalam penelitian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara mendalam (in-depth interview) dimana peneliti dan informan 

bertatap muka secara langsung. De Clerck menegaskan bahwa tujuan 

wawancara untuk mendapatkan dan menemukan apa yang terdapat di dalam 

pikiran orang lain. dalam wawancara mendalam berlangsung suatu diskusi 

terarah diantara peneliti dan informan menyangkut masalah yang diteliti 

(2011, hlm. 12). 

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan 

datautama sebagai sumber data primer, yaitu meliputi data mengenai 

pengalaman gegar budaya terbalik dan proses adaptasi kembali yang dialami 

mahasiswa Indonesia saat pulang ke tanah air.  

3.3.2 Observasi 

Observasi menurut Bungin (dalam Satori dan Komariah, 2014, hlm. 

104) adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun 

data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi atau 

pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang penting dalam 

penelitian kualitatif. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat 

mengetahui kecenderungan perilaku seseorang terhadap suatu kegiatan 

dapat dilakukan dengan cara menyaksikan secara langsung. Dengan cara 

inilah kita dapat memercayai apa yang terjadi. Dengan melihat, kita baru 

akan percaya akan kebenara suatu amatan. (Satori dan Komariah, 2014, hlm. 

105-106). 

 

3.4 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif terdapat dua aspek yang sama pentingnya, 

yaitu observasi dan wawancara. Beberapa aspek dari topik penelitian dapat 

diperoleh melalui wawancara dengan informan, tetapi peneliti juga harus 

mengamati informan di lapangan. Peneliti adalah instrumen penelitian 
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tersebut, karena ia yang menentukan informan yang akan bekerja sama 

dengan peneliti. Umumnya, peneliti bidang kualitatif membujuk beberapa 

masyarakat lokal untuk bekerja sama dengan mereka, membangun hubungan 

saling percaya dan berbicara tentang topik kepentingan bersama (De Clerck, 

2011, hlm. 3-4). 

3.5 Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah proses adaptasi dan penyesuaian kembali 

mahasiswa Indonesia yang terkait dengan pengalamannya dalam menghadapi 

gegar budaya terbalik saat pulang ke Indonesia. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Prosedur penelitian merupakan langkah atau urutan yang harus 

dikerjakan dalam sebuah penelitian adalah langkah-langkah atau urutan-urutan 

yang harus dilalui atau dikerjakan dalam suatu penelitian. Teknik analisis data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif  Miles dan 

Huberman. Model analisis interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu : (1) 

reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat 

sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar 

untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis (Miles dan 

Hubberman dalam Idrus, 2009, hlm. 147). Gambaran model interaktif yang 

diajukan Miles dan Hubberman ini adalah sebagai berikut. 

 

Gambar 3.1 

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data 

Penarikan 

Kesimpulan/Verifikasi 

Penyajian Data 
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Sumber: Miles dan Huberman, 1992 

3.6.1 Analisis Data Miles dan Huberman 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan 

analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang 

diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti 

akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data 

yang dianggap kredibel. Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009, hlm. 148) 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatf dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data 

(data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi (conclusion data/verification). 

3.6.1.1 Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu 

maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 

3.6.1.2 Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data 

(display data) yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (dalam Idrus, 2009, hlm. 

151) sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian 

data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang terjadi dan apa 

yang harus dilakukan. Arinya apakah peneliti meneruskan analisisnya atau 

mencoba untuk mengambil sebuah tindakan dengan memperdalam temuan 

tersebut. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ini dapat dilakukan dalam 

bentuk teks naratif atau uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, 

tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, 



38 
 

 
M. Rizky Rizal Purnama, 2019 
MANAJEMEN PENGALAMAN GEGAR BUDAYA TERBALIK MAHASISWA INDONESIA DI LUAR NEGERI  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin 

mudah dipahami 

3.6.1.3 Kesimpulan dan Verifikasi 

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman (dalam Idrus, 2009, hlm. 151) adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Sebuah data penelitian akan dikatakan valid apabila sesuai 

dengan yang terjadi dilapangan. Mengukur tingkat validitas data, dalam 

penelitian ini menggunakan cara triangulasi, yaitu dengan membandingkan 

dan mengkorelasikan data-data yang diperoleh dari sumber data primer 

yang berasal dari para mahasiswa asing dengan data-data yang diperoleh 

dari informan lain yang mendukung, seperti teman, mentor, dosen informan 

serta data-data yang diperoleh lewat observasi di lapangan. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan 

akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung 

pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

3.7 Kredibilitas Data  

Pengujian kredibilitas data dari penelitian kualitatif ini menggunakan du 

acara yakni validitas dan reabilitas. 

3.7.1 Validitas 

Creswell (2010, hlm. 225) berargumen bahwa frase validitas dalam 

penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian 

kualitatif, validitas tidak mempunyai arti yang sama dengan validitas dalam 

penelitian kuantitatif, tidak pula sejajar dengan reliabilitas (yang berarti uji 

stabilitas dan konsistensi jawaban), ataupun dengan generalisasi (yang 

berarti hasil penelitian yang dapat diterapkan pada tempat, orang, atau 

sampel baru) dalam penelitian kuantitatif (mengenai generabilitas dan 

reliabilitas). 
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Validitas berarti bahwa peneliti memeriksa keakuratan dalam 

mencari dan mengolah data (Creswell, 2009, hlm. 190). Beberapa syarat 

dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan “kepercayaan,” “keaslian,” dan 

“kredibilitas” (Creswell dan Miller, 2000 dalam Creswell 2010, hlm. 226). 

Menurut Creswell (2010, hlm. 226) ada delapan strategi validitas atau 

keabsahan data yang dapat digunakan. Namun, penulis akan menggunakan 

cara berikut  : 

3.7.1.1 Triangulasi 

Triangulasi digunakan untuk membangun justifikasi tema-

tema terkait. Tidak semua fakta adalah data. Oleh karenanya, 

pengecekan beragam data dari beragam sumber akan mengurangi 

kesalahan sekaligus membuat kumpulan data tersebut menjadi data-

data yang benar dan masuk akal. Mentriangulasi (triangulate) 

sumber data yang berbeda dengan memeriksa bukti-bukti yang 

berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya untuk 

membangun justifikasi tema secara dimengerti. Tema-tema yang 

dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari 

partisipan akan menambah validitas dari penelitian. Dalam 

mencapai kredibiltas data, Penulis menggunakan triangulasi sumber, 

yaitu teman dari mahasiswa Indonesia yang pergi ke luar negeri. 

Selain itu, adapula informan pendukung yakni Pengurus dari 

Komunitas Mata Garuda Jawa Barat itu sendiri. 

3.7.1.2 Membercheck 

Untuk mengetahui keakuratan dari hasil riset yang peneliti 

akan ambil, secara teknis, peneliti akan menunjukan kembali hasil 

laporan akhir ke hadapan partisipan untuk mengecek ulang apakah 

data tersebut akurat. Membercheck atau mengecek ulang ditujuan 

untuk (1) menghindari salah tafsir terhadap jawaban responden 

sewaktu diwawancara, (2) menghindari salah tafsir terhadap 

perilaku responden sewaktu diobservasi, (3) mengkonfirmasi 

perspektif unik responden terhadap suatu proses yang sedang 

berlangsung (Alwasilah, 2017, hlm. 132). 
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3.7.2 Reliabilitas 

Reabilitas (keterandalan) merupakan indikator bahwa peneliti konsisten 

dengan apa yang ditelitinya melihat penelitian lain. Standar reliabilitas 

menunjuk pada keterandalan instrumen penelitian (Bungin, 2015, hlm. 58). 

Kualitas hasil penelitian kualitatif ditentukan oleh nilai-nilai reabilitas 

dalam aspek metode prosedur, teknik analisis, kategori, dan fakta-fakta 

yang dibangun oleh peneliti memiliki persamaan faktor dan indikator. 

Tentunya, kesamaan tersebut tetap memiliki perbedaan, yaitu pada aspek 

kedalaman deskripsi yang utuh (thick description) tentang partisipan, 

waktu, dan fenomena (Creswell, 2009, hlm. 190). 

 

3.8 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

3.8.1 Penyusunan Kisi-Kisi Penelitian 

Peneliti menentukan kisi-kisi penelitian mengenai penjabaran dari 

tujuan penelitian yang diuraikan dalam pertanyaan penelitian. 

3.8.2 Penyusunan Alat Pengumpulan Data 

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik 

wawancara dan observasi kepada pihak yang dapat memberikan data 

penelitian. 

3.8.3 Penyusunan Protokol Wawancara 

Protokol (atau pedoman) wawancara digunakan peneliti untuk 

memfokuskan dan mengarahkan sesi wawancara dengan informan untuk 

berjalan sesuai dengan koridor penelitian. 

3.8.4  Penyusunan Pertanyaan Penelitian 

Tabel 3.3  

Daftar Pertanyaan Penelitian 

No. Kategorisasi Kata Kunci Pertanyaan 

1. Pertanyaan 

Awal 

 1. Kemana anda melaksanakan studi anda? 

2. Berapa lama anda berada di luar negeri? 

3. Dengan siapa anda menjalani studi 

tersebut? 
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4. Apakah ada yang membantu anda saat 

anda menjalani studi diluar negeri? 

5. Mengapa anda memutuskan untuk 

mengikuti program Beasiswa LPDP 

1. Nilai budaya 

baru 

Nilai budaya 

diterima dan 

ditolak 

6. Apakah anda menyukai pengalaman anda 

saat di luar negeri? 

7. Jika iya/tidak, mengapa? 

8. Apa hal yang anda suka saat anda belajar 

di luar negeri? 

9. Apa hal yang anda tidak suka saat anda 

belajar di luar negeri? 

10. Bagaimana keseharian anda disana? 

Apakah anda mengalami kesulitan? 

11. Apa pelajaran yang anda dapatkan setelah 

menjalani studi di luar negeri? 

  Power distance  

12. Saat di luar negeri bagaimana hubungan 

anda dengan dosen disana? 

  Invidualism 

and 

collectivism 

13. Apakah anda lebih suka bekerja sendiri 

atau bersama kelompok? 

14. Saat anda di luar negeri, apakah anda 

beraktivitas sendiri atau bersama 

kelompok? 

  Uncertainty 

Avoidance 

15.  Bagaimana anda mengatasi 

ketidakpastian yang terjadi selama anda 

studi di luar negeri? 

  Masculinity 

and Feminism 

16. Bagaimana perbedaan pandangan tentang 

perempuan di tempat studi anda dan di 

Indonesia? 

17. Apakah waktu anda di luar negeri 

merubah pandangan anda mengenai 

perempuan? 
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18. Bagaimana tanggapan anda mengenai 

gaya hidup di negara tempat anda belajar? 

  Long Term 

Orientation 

19. Apakah anda sudah merencanakan 

sebelumnya untuk mengikuti beasiswa 

LPDP? 

20. Apakah anda sudah memiliki rencana 

setelah anda menyelesaikan studi anda di 

luar negeri? 

2. Gegar 

budaya 

terbalik 

Periode Bulan 

Madu 

21. Bagaimana perasaan anda saat anda 

pulang ke Indonesia? 

22. Bagaimana respons keluarga dan teman 

anda saat anda pulang ke Indonesia? 

23. Apa hal yang paling anda rindukan dari 

Indonesia saat anda di luar negeri? 

  Gegar Budaya 

Terbalik  

24. Apakah anda mengalami kesulitan saat 

anda sudah pulang ke Indonesia? 

25. Apakah anda mengira anda akan 

mengalami kesulitan saat beradaptasi 

kembali ketika pulang ke Indonesia? 

26. Bagaimana cara anda beradaptasi saat 

pulang kembali ke Indonesia? 

27. Apakah anda pernah mengalami konflik 

dengan keluarga/teman/kolega setelah 

anda pulang ke Indonesia? 

  Persepsi 

terhadap 

budaya 

Indonesia 

28. Apakah persepsi anda mengenai budaya 

Indonesia berubah setelah studi anda 

keluar negeri? 

29. Apa tanggapan anda mengenai Indonesia 

saat ini? 

(Sumber: Olahan data peneliti) 


