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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN DAN METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Agus Salim (2006) 

mengungkapkan paradigma konstruktivisme yang digunakan untuk menggambarkan realitas, 

karena setiap realitas unik dan khas.  Konstruktivisme adalah suatu upaya yang membangun 

tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme juga merupakan landasan 

berpikir pembelajaran kontekstual yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit 

demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak secara tiba tiba. 

Yang dimaksud disini adalah melihat bagaimana mahasiswa Papua memakai noken bermotif 

bintang kejora. 

Dari paradigma yang digunakan, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian 

kualitatif yang berlandasan konstruktivisme, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, 

sehingga hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, 

mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis. Menurut Bogdan & Taylor (dalam 

Hamzah, 2019) metode kualitatif penelitian adalah salah satu prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan maupun tulisan serta perilaku setiap individu-

individu yang diamati dalam satu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh 

tentang pemahaman secara keseluruhan. Sehingga memukinkan peneliti dapat mempelajari 

dan menemukan data secara mendalam terkait masalah yang diteliti subjek dalam penelitian 

ini dipilih mengikuti kriteria tertentu, subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Papua 

yang memiliki noken bermotif bintang kejora sehinga penelitian ini melihat mahasiswa Papua 

memaknai noken bermotif bintang kejora. 

3.2 JENIS PENELITIAN  

Jenis penelitian ini adalah deskriptif merupakan suatu penelitian yang dilakukan 

dengan tujuan untuk mendeskripsikan fakta sistematis sehingga lebih mudah untuk dipahami 

ataupun disimpulkan (Azwar 1998:6) kualitatif dan penelitian ini menggambarkan karakter 

dan gejala sosial di masyarakat yang berangkat dari tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan 
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pandangan mahasiswa Papua di Salatiga dalam memaknai noken bermotif bendera bintang 

kejora dan pemaknaan noken bermotif bintang kejora dalam praksisnya. 

3.3 UNIT AMATAN DAN UNIT ANALISIS 

Ihalauw (2016) mengatakan bahwa unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber 

untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan 

analisis, unit amatan dalam penelitian ini adalah mahasiswa Papua di Kota Salatiga dan noken 

bermotif bintang kejora yang sering digunakan oleh mahasiswa Papua di Salatiga. 

Ihalauw (2013) mengatakan unit analisis pada dasarnya dari populasi tentang hasil 

penelitian yang akan berlaku. Unit Analisis pada penelitian adalah pandangan mahasiswa 

Papua di Salatiga tentang memaknai noken bermotif bintang kejora. 

3.4 JENIS DATA DAN SUMBER INFORMAN 

3.4.1 Jenis Data  

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan diperoleh dari dua sumber, yaitu 

data primer dan data sekunder: 

1. Data primer (data tangan pertama)  

yaitu data yang diperoleh peneliti dengan menggunakan pengambilan data langsung 

dari sumber penelitian sebagai sumber informan  

Data primer dapat diperoleh dari observasi dan wawancara. 

2. Data sekunder (data tangan kedua) 

adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak diperoleh dari subjek penelitian 

(Azwar 1998;91). Data sekunder dapat diperoleh melalui buku, studi dokumentasi 

koran, arsip, dan dokumen lainnya. 

3.4.2 Sumber informan 

Sumber Informasi dari penelitian ini merupakan subjek yang mengetahui dan 

memberikan informasi mengenai objek yang diteliti oleh peneliti. Sehingga disini 

peneliti menggunakan teknik purposive sampling sebagai subjek informan adalah setiap 

orang yang dianggap dapat memberikan informasi kepada peneliti maka dari itu terdapat 
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beberapa sumber informan dari peneliti yaitu, mahasiswa Papua yang terdiri dari 10 

orang narasumber yang sedang melakukan studi di Universitas Kristen Satya Wacana. 

10 orang informan guna untuk memberikan sejumlah informasi dengan tujuan 

menggambarkan tentang makna noken bermotif bintang kejora dan tindakan mereka 

dalam penggunaan noken bermotif bintang kejora. Wawancara pertama pada tanggal 28 

maret 2021 dengan narasumber pertama berinisial NS1 berasal dari Biak Papua, berusia 

25 tahun, Ia tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara kedua pada tanggal 28 

maret 2021 narasumber kedua berinisial NS2, berasal dari Biak Papua, berusia 24 tahun, 

ia tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara berikutnya dengan narasumber 

ketiga pada tanggal 8 april 2021, narasumber ketiga berinsial NS3, berasal dari Lani 

Jaya berusia 25 tahun dan Ia tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara keempat 

pada tanggal 9 april 2021, narasumber keempat berinisial NS4, berasal dari Lani Jaya 

berusia 25 tahun, tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara kelima pada tanggal 

18 april 2021, narasumber kelima berinisial NS5, berasal dari Jayapura Papua, berusia 

23 tahun, tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara keenam pada tanggal 2 mei 

2021, narasumber keenam berinisial NS6, berasal dari Arfak Manokwari Papua, berusia 

23 tahun dan tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara ketujuh pada tanggal 25 

november 2021, narasumber ketujuh berinisial NS7 berasal dari Timika Papua, berusia 

25 tahun, tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara kedelapan pada tanggal 25 

november 2021, narasumber kedelapan berinisial NS8 berasal dari Lani Jaya Papua, 

berusia 25 tahun tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara kesembilan pada 

tanggal 26 november 2021, narasumber kesembilan berinisial NS9 berasal dari dari Lani 

Jaya Papua, berusia 23 tahun tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Wawancara kesepuluh 

pada tanggal 26 november 2021, narasumber kesepuluh berinisial NS10 berasal dari 

Timika Papua berusia 26 tahun, tercatat sebagai mahasiswa UKSW. Dari kesepuluh 

narasumber semua berlokasi di universitas kristen satya wacana (UKSW).  Hasil dari 

semua wawancara dengan narasumber diperoleh beberapa catatan mengenai makna 

noken bermotif bintang kejora dan pengalaman mereka dalam menggunakan noken 

bermotif bintang kejora dalam lingkungan sosial mereka.  
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3.5 LOKASI PENELITIAN 

 Lokasi penelitian ini dilakukan di kota Salatiga, daerah Jawa Tengah. Dalam 

pemilihan lokasi penelitian, terdapat beberapa pertimbangan yaitu 1) Pertimbangan secara 

metodologis, yaitu Kota Salatiga merupakan salah satu kota di pulau Jawa yang memiliki 

sejumlah mahasiswa-mahasiswi asal Papua yang sedang menekuni studinya di Universitas 

Kristen Satya Wacana Salatiga yang dapat terlibat langsung dalam penelitian ini sebagai 

subyek penelitian, dengan karakteristik subjek yaitu mahasiswa papua yang aktif 

menggunakan noken bermotif bintang kejora. 2) Pertimbangan Praktis yaitu keterjangkauan 

sumber penelitian yang dapat ditemui secara langsung dan mempermudah proses 

pengumpulan data serta informasi dari segi waktu, tenaga dan biaya karena penelitian 

dilakukan di kota Salatiga tempat penelitian ini dimulai.  

Peneliti memilih kota salatiga karena di kota Salatiga, ada beberapa mahasiswa Papua 

yang sedang melakukan studi di universitas kristen satya wacana salatiga yang terlibat 

langsung dengan fenomena yang diambil dalam penelitian yaitu mereka yang menggunakan 

noken bermotif bintang kejora. Pertimbangan praktisnya yang diambil karena penulis 

berkuliah di universitas kristen satya wacana Salatiga, maka itu lokasi dari penelitian saya 

dapat diakses oleh penulis serta sangat terjangkau dari segi waktu, tenaga dan biaya. 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

3.6.1 Observasi  

Observasi, yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan 

mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.  

3.6.2 Wawancara  

Menurut Esterberg & Sugiono (2011:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna 

dalam suatu topik tertentu.  

3.6.3 Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dalam bentuk catatan-catatan berupa cerita, 

biografi, kebijakan, peraturan, foto dan lain sebagainya. 
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3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan (Martono,2011) dimana dilakukan 

saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data pada periode tertentu. 

sehingga pada saat wawancara peneliti sudah menganalisis terhadap jawaban yang sudah 

diwawancarai, jika sesudah dianalisis hasilnya belum memuaskan maka peneliti akan 

melanjutkan pertanyaanya lagi, sampai data yang didapatkan akurat. Tahapan-tahapan yang 

digunakan dalam menganalisis data adalah yang pertama yaitu Data Reduction (Reduksi Data) 

yaitu, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya yang cukup banyak, untuk itu akan dicatat 

secara teliti dan rinci sehingga semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan 

semakin banyak, kompleks dan rumit. untuk itu perlu dilakukan analisis data melalui reduksi 

data. setelah itu merangkum dalam memilih hal-hal yang pokok, juga mencari tema dan 

polanya. sehingga data yang direduksi memiliki gambaran yang jelas. dan mempermudah 

peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.  

Kedua, data display (penyajian data) adalah data yang telah direduksi langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan 

antar kategori. Dalam menyajikan data yang paling sering digunakkan dalam kualitatif adalah 

teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk 

memahami apa yang terjadi, sehingga rencana kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami, selain dalam berbentuk naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, network (jejaring 

kerja) dan chart.   

Melalui kedua tahap diatas, maka conclusion drawing/verification (menarik 

kesimpulan) merupakan langkah terakhir dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan 

Huberman Kesimpulan awal bersifat sementara, dan masih akan berubah bila tidak ditemukan 

bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada pada tahap pengumpulan berikutnya. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru sehingga temuan dapat 

berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih gelap setelah diteliti 

menjadi jelas dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.  Konsesi data 

adalah proses memilih, memfokuskan, menyederhanakan, membuat abstraksi data dari catatan 

lapangan, interview, transkrip berbagai dokumen. Dengan menggunakan data kondensasi data 

akan menjadi kuat. 
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