
BAB III
METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma Penelitian

Dalam penelitian ini, paradigm yang penulis gunakan adalah paradigma

konstruktivisme dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, yang merupakan model

penelitian yang sifatnya humanistic (manusia sebagai subyek dalam suatu peristiwa sosial).

Artinya manusia dalam penelitian ini yang menjadi subyek memiliki suatu kebebasan

untuk berfikir dan menentukan pilihan-pilihan atas dasar budaya serta sistem yang masing-

masing manusia yakini. Dalam paradigma kualitatif, terdapat satu keyakinan bahwa suatu

kelompok masyarakat tentu memeliki sebuah keteraturan yang muncul secara ilmiah.

Secara epistemologis paradigma kualitatif meyakini keberadaan fakta empiris yang penulis

akan temukan dilapangan, yang dapat dijadikan sebuah sumber pengetahuan, namun teori

yang ada tidak dijadikan tolak ukur dari verifikasi.

3.2 Metode Penelitian dan Jenis Penelitian

Penulis dalam menyusun penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

Kualitatif merupakan metode alamiah yang melihat realitas sebagai “apa adanya”, khusus,

spesifik dan berusaha mendiskripsikan kenyataan secara lebih mendalam (Salim, 2006).

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dalam

penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena secara mendalam

dan menemukan latar belakang, situasi dan kondisi terkini beserta interaksi antara anggota

masyarakat yang ada didalamnya. Dalam penelitian ini menganalisis asset penghidupan

dalam upaya menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat Desa Keji dalam

masa pandemi covid-19 tahun 2020-2021.

3.3 Unit Analisis dan Unit Amatan

Ihalauw (dalam Imaniar, 2016) menjelaskan tentang unit amatan, yaitu sesuatu yang

menjadi sumber oleh peneliti dalam memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau

menjelaskan tentang satuan analisis. Unit amatan dalam penelitian ini adalah upaya-upaya

yang pernah dilakukan dalam menjaga maupun meningkatkan ketahanan sosial dalam



masa pandemi Covid-19, dan warga masyarakat Desa Keji yang memiliki asset yang

memiliki potensi untuk bisa dimanfaatkan dimasa pandemi untuk membantu menjaga

maupun meningkatkan ketahanan sosial dimasa pandemi. Unit analisis, yaitu hakekat dari

populasi tentang hasil penelitian yang berlaku. Dalam penelitian ini, unit analisisnya yaitu

proses menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dimasa pandemi dengan

menggunakan Teori Talcot Parsons tentang skema A.G.I.L terkait sistem-sistem beserta

tindakan yang ada didalamnya yang berbasis pada konsep asset penghidupan.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Terdapat

dua jenis data yang penulis dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Data primer yang berupa kata-kata dan tindakan informan yang dapat diamati atau

diwawancara. Data yang diperoleh berbentuk catatan tertulis maupun melalui

rekaman suara/video, pengambilan foto atau film. Dalam memperoleh data primer

dapat dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam (indepth interview) dan

observasi.

b. Data Sekunder yang merupakan jenis sumber data tertulis. Sumber data tertulis ini

buku, jurnal, sumber dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dalam data

sekunder contoh data yang diperlukan adalah gambaran umum dari obyek penelitian,

meliputi: upaya-upaya yang terkait yang pernah dilakukan oleh Desa Keji tentang

menjaga dan meningkatkan ketahanan sosial dan pemanfaatan asset penghidupan

dimasa covid 19, letak geografis dari unit amatan, keadaan dan situasi terkait aset-

aset penghidupan yang ada diwilayah Desa Keji.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk

mendapatkan data. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis

melakukan pengumpulan data pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data

primer dan pengumpulan data lebih banyak dilakukan pada observasi berperan serta

(participant observation), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. ,

Wawancara mendalam (in depth interview) adalah suatu cara pengumpulan data atau



informasi dengan cara bertatap muka langsung dengan informan agar mendapatkan data

lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2008).

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh oleh penulis, baik itu data primer maupun data sekunder dengan cara

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit, melakukan sintesa,

menyusu kedalam pola dan memilah yang penting dan yang tidak penting serta membuat

sebuah kesimpulan yang memungkinkan untuk dapat dipahami dengan mudah oleh penulis

maupun pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis data bersifat induktif yang berarti

pengembangan hipotesis berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti

melakukan analisis data melalui 3 tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi

data.
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