
BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Paradigma penelitian

Paradigma,  menurut  Bogdan  dan  Biklen,  adalah  kumpulan  longgar  dari  jumlah

asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir

dan  penelitian.  Peneliti  menggunakan  Paradigma  konstruktuvis,  yaitu  merupakan

paradigma yang hampir merupakan antithesis dari paham yang meletakan pengamatan

dan objektivitas dalam menetukan suaturealitas  atau ilmu pengetahuan.  Paradigma ini

memandang ilmu sosial  sebagai analisis  sistematis  terhadap  socially meaningfulaction

melalui pengamatan lagsung dan terperinci terhadap perilaku sosial yang bersangkutan

menciotakan dan memelihara/ mengelola dunia sosial mereka. Dedy N. Hidayat (1998,

dalam  salim,  2001:  41)  paradigma  konstruktivisme  memandang  ilmu  sosial  sebagai

analisis sistematis terhadap “socialy meaningful action” menurut pengamatan langsung

dan terperinci terhadap perilaku sosial dalam seting kehidupan sehari-hari yang wajar

dan alamiah,  agar  mampu memahami dan menafsirkan bagaimana para pelaku sosial

yang bersangkutan menciptakan dan memelihara dan mengelolah dunia sosial mereka.

Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana di dalamnya peneliti menciptakan

makna dari data-data lapangan yang dikumpulkan.

3.2. Metode dan Jenis penelitian

Ditinjau  dari  jenis  datanya,  maka dalam penulisan ini,  pendekatan  penelitian  yang

digunakan  adalah  kualitatif  deskriptif.  metode  penelitian  kualitatif  adalah  metode

penelitian  yang  digunakan  untuk  meneliti  pada  kondisi  obyek  yang  alamiah  dimana

peneliti  adalah  sebagai  instrumen  kunci.  Jenis  penelitian  ini  mengunakan  penelitian

deskriptif seperti yang telah dikemukan oleh (sugiyono 2011:12). Penelitian deskriptif

dipilih  untuk  menggambarkan  apa  yang  telah  terjadi  dan  menjelaskan  mengapa  hal

tersebut terjadi.

Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk mendapatkan

informasi yang mendalam mengenai strategi bertahan hidup di Asrama Kartini UKSW

( ASKARSEBA ) dimasa pandemic covid-19.
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3.3. Lokasi penelitian

Lokasi  yang  menjadi  tempat  penelitian  adalah  di  Asrama  UKSW,  Jl.  Kartini

Gg.Poliklinik, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711. Alasan karena

dimasa pandemi penghuni asrama yang berasal dari berbagai daerah dan merantau tetapi

tetap bertahan tinggal di  Asrama merupakan suatu realita  yang layak untuk diketahui

penyebabnya. 

3.4. Unit Amatan dan Unit Analisis

Salah satu tahapan penting dalam proses penelitian adalah mengumpulkan data atau

informasi yang dibutuhkan. Sebelum pengumpulan data dilakukan maka terlebih dahulu

perlu ditetapkan unit amatan dan unit analisis: 

a. unit amatan  (unit  of  observation) penelitian  ini  ialah mahasiswa  UKSW yang

tinggal  di  ASKARSEBA, Jl.  Kartini  No.  11A  Salatiga,  Kec.  Sidorejo,  Kota

Salatiga,  Jawa Tengah. Sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh data

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan.

b. Sedangkan  unit analisis  (unit  of  analisis)  ialah  aras  agregasi dari  data  yang

dikumpulkan untuk dianalisis dalam rangka menjawab persoalan penelitian. Yang

menjadi  unit  analisis   dalam  penelitian  ini  adalah  strategi  bertahan  hidup

mahasiswa Asrama Kartini UKSW ( ASKARSEBA ) dimasa pandemi covid-19.

3.5. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat  kualitatif.  Data kualitatif  adalah

data yang biasanya berbentuk kata-kata, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan

foto  bukan  angka-angka  (Sugiono  2011:6)  selebihnya  adalah  data  tambahan  seperti

dokumen  dan  lain-lain.  Sumber  data  dalam  penelitian  digunakan  sebagai  sumber

informasi yang mendukung penulis.

Data yang dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus

penelitian,  yaitu  tentang  strategi  bertahan  hidup mahasisa  Asrama kartini  Universitas

Kristen Satya Wacana Salatiga. Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu

data primer dan data sekunder.
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Adapun prusedur yang digunakan dalam pengambilan data terdiri dari 2 jenis yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data primer diperoleh dalam bentuk verbal, kata-kata

atau  ucapan  lisan  dan  perilaku  dari  subyek  (informan)  yang  berkaitan  dengan

prosedur  penyusunan strategi  penangana  Covid-19.  Data  ini  diperoleh  dari  situasi

alami  yang  terjadi  di  lingkungan  Asrama  Kartini,  baik  dari  dosen,  pegawai  dan

mahasiswa.

b. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen tertulis dan foto-foto yang

dapat  digunakan sebagai  pelengkap data  primer.  Karakteristik  data  sekunder  yaitu

berupa  tulisan-tulisan,  rekaman-rekaman,  gambar-gambar  atau  foto-foto  yang

berhubungan  dengan survival straregi  bertahan  hudup  yang  dilakukan  di  Asrama

Kartini Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik sampling adalah teknik yang digunakan untuk mengambil sampel yang

dapat menetukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian yaitu secara skematis

(Sugiyono  2011:121),  dengan  mengunakan  probability  sampling  yang  merupakan

pengambilan   sampel  yang  memberikan  peluang  yang  sama  bagi  setiap  unsur

(anggota) populasi yang dipilih untuk menjadi anggota sampel dengan mengunakan

teknik  Cluster  sampling  (area  sampling)  digunakan apabila  objek yang digunakan

sangat  luas.  Teknik  sampling  daerah  ini  sering  digunakan  melaui  dua  tahap

menetukan sampling daerah  dan tahap berikutnya menetukan orang-orang yang ada

pada daerah  secara sampling juga (Sugiyono 2011:124).

Dalam  penelitian  ini  peneliti  mengunakan  3  teknik  pengumpulan  data  yaitu

obsevasi langsung, wawancara, dan studi dokumentasi.

a. Obsevasi

Observasi  sebagai  metode  ilmiah  dilakukan  untuk  memperoleh  data  yang

lengkap  dan  rinci  melalui  pengamatan  yang  seksama  dan  pencatatan  secara

sistematik terhadap fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian yang diselidiki.

Keterlibatan  peneliti  dalam  observasi  bervariasi.  Bila  peneliti  hanya

mengamati saja dan tidak terlibat dengan orang atau kegiatan yang diteliti, maka
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dikatakan  non  partisipan.  Sebaliknya,  bila  peneliti  mengerjakan  apa  yang

dikerjakan  orang lain  agar  mendapatkan pelajaran  dari  perilaku tertentu,  maka

disebut partisipan aktif atau penuh.

Pengamatan  terlibat  sebagai  siasat  utama  untuk  menjaga  mutu  data  dalam

penelitian kualitatif, memungkinkan peneliti menggunakan berbagai sumber data.

Peneliti  turut  terlibat  dalam  kehidupan  sehari-hari  warga  masyarakat  yang

ditelitinya  dalam  kurun  waktu  tertentu,  mengamati  berbagai  peristiwa  yang

terjadi,  menyimak  pembicaraan  orang,  mengajukan  pertanyaan-pertanyaan

langsung ke sumber informasi.

Di samping itu, dalam melakukan observasi, peneliti selalu mengarahkan pada

fokus.  Karena  itu,  semua  hasil  observasi  hendaknya  dibuat  catatan  lapangan

sesegera mungkin setelah pengamatan. Catatan tersebut dituangkan dalam format

yang telah dipersiapkan oleh peneliti sesuai dengan kode yang dibuatnya.

b. Wawancara

Menurut  Sugiyono  (2011:316)  menyatakan  bahwa  penelitian  kualitatif

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis, lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati sesuai dengan pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Wawancara  adalah  suatu  percakapan  seara  tatap  muka  (bertemu  langsung

dengan  yang  diwawancarai).  Wawancara  yang  dilakukan  sudah  barang  tentu

memiliki  suatu  tujuan.  Tujuan  wawancara  adalah  untuk  memperoleh: (1)

rekonstruksi yang terjadi sekarang tentang orang, kejadian, aktivitas, organisasi,

perasaan,  motivasi,  pengakuan,  kerisauan  dan  sebagainya;  (2)  rekonstruksi

keadaan  tersebut  berdasarkan  pengalaman  masa  lalu;  (3)  proyeksi  keadaan

tersebut yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang; dan (4) verifikasi,

pengecekan, dan pengembangan informasi yang telah didapat sebelumnya. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur

digunakan untuk mengumpulkan data yang berasal dari  yang mengetahui dengan

pasti  tentang  informasi  apa  yang  akan  diperoleh,oleh  sebab  itu  peneliti  akan

menyiapkan  instrument  yang  menjadi  pedoman  dalam  wawancara   Sugiono

(2011:318)

Tahap-tahap wawancara menurut Sugiyono (Sugiyono 2011:320) meliputi: (1)

menentukan siapa yang diwawancarai;  (2) mempersiapkan  pokok-pok masalah

yang  akan  menjadi  bahan  pembicaraan;  (3)  mengawali  dan  mebuka  alur
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wawancara;  (4)  melakukan  wawancara  dan  menjaga  agar  produktif  dan

menghetikan,  (5)  mengkonfirmasi  hasil  wawancara  (6)  menuliskan  hasil

wawancara.  Disamping  itu,  terdapat  tiga  rangkaian  wawancara:  (7)  menindak

lanjuti  hasil  wawancara.  Informasi  selanjutnya  disusun  secara  bertahap  oleh

peneliti dalam wawancara terarah agar hasil wawancara lebih terarah dan terfokus.

Jika wawancara sudah terarah dan terfokus, maka diharapkan hasil yang diperoleh

dibatasi pada hal-hal yang relevan dan diusahakan agar informan tidak melantur

ke mana-mana.

Untuk memperdalam isu pokok dan mengkaji  interprestasi  dalam penelitian

ini,  maka  peneliti  lebih  banyak  mengandalkan  wawancara  dengan  informan

terpilih yang merupakan key-persons dalam penelitian ini.

Penentuan  key-persons  ini  dapat  digolongkan  sebagai  purposive-sampling

dalam  penelitian.  Di  mana  sampel  diambil  bukan  tergantung  pada  populasi

melainkan  dengan  tujuan  penelitian  sehingga  dapat  dikatakan  sebagai  sampel-

bertujuan  (Moleong,  2000:  181).  Purposive-sampling  memberikan  kebebasan

kepada peneliti dari keterikatan proses formal dalam mengambil sampel, artinya

dapat  menentukan  berapa  saja  jumlah  sampel  yang  dibutuhkan  sesuai  dengan

tujuan penelitian. 

Penetapan  responden  dalam  konteks  ini  bukan  ditentukan  oleh  pemikiran

bahwa responden harus representatif terhadap populasinya, melainkan responden

harus representatif dalam memberikan informasi yang diperlukan sesuai dengan

fokus  dan  tujuan  penelitian.  Hal  ini  disebabkan  pendekatan  dimaksud  tidak

bertujuan merumuskan karakteristik populasi atau untuk menarik inferensi yang

berlaku bagi populasi, melainkan bertolak dari asumsi tentang realitas yang terjadi

yang khas dan kompleks sebagaimana. Secara singkat teknik sampling bola salju

adalah  sebagai  berikut  :  peneliti  pertama-tama  datang  kepada  seseorang  yang

menurut  pengetahuannya  dapat  dipakai  sebagai  key-informan,  tetapi  setelah

berbicara  secara  cukup,  informan  tersebut  menunjukkan  subjek  lain  yang

dipandang mengetahui lebih banyak masalahnya, sehingga peneliti menunjuknya

sebagai  informan  baru,  demikian  seterusnya  sehingga  data  yang  diperoleh

semakin  banyak,  lengkap,  dan  mendalam.  Proses  ini  ibarat  orang

menggelidingkan bola salju yang makin lama akan makin membesar.

Untuk  menguji  validitas  data  yang  diperoleh  dengan  penggunaan  teknik

sampling bola salju, maka dibutuhkan kriteria validasi untuk menentukan bahwa
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data dan informasi yang dikumpulkan peneliti mengandung nilai kebenaran baik

bagi pembaca yang kritis maupun bagi subjek yang diteliti.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi  ini  sebagai  pelengkap data  dan dokumen-dokumen yang

diharapkan dapat menjadi  sumber yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan

yang tidak mungkin ditanyakan melalui wawancara atau observasi.

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber non-

insani,  yang berupa dokumen dan rekaman.  Sugiyono (2011:326)  mengartikan

sebagai  setiap  tulisan  atau  pernyataan  yang  dipersiapkan  oleh  atau  untuk

individual  atau  organisasi  dengan  tujuan  membuktikan  adanya  suatu  peristiwa

atau  memenuhi  yang  tidak  dipersiapkan  secara  khusus  untuk  tujuan  tertentu,

seperti  surat-surat,  catatan  kasus,  skrip,  televisi,  foto-foto,  sejarah  kesehatan,

catatan bunuh diri dan lain-lain.

Terdapat  beberapa  alasan  penggunaan  dokumen  sebagai  sumber  data.

Pertama:  sumber  data  ini  selalu  tersedia  dan  murah  (terutama  dari  segi

pemerolehannya).  Kedua:  rekaman dan dokumen merupakan sumber  informasi

yang stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi di masa

lampau  serta  dapat  dianalisis  kembali  tanpa  mengalami  perubahan.  Ketiga:

rekaman  dan  dokumen  merupakan  sumber  informasi  yang  kaya,  secara

kontekstual relevan dan mendasar dalam konteksnya. Keempat: sumber ini sering

merupakan pernyataan legal yang dapat memenuhi akuntabilitas. Kelima: sumber

ini tidak seperti responden manusia, yaitu non-reaktif (Ekosusilo, 2001).

Karena ragam dokumen sangat banyak, maka tidak terdapat  pedoman baku

dalam dokumentasi.  Meskipun demikian,  dokumentasi  hendaknya mengandung

unsur-unsur : objek yang dicatat,  cara atau langkah pencatatan, aspek dan jenis

yang dicatat, dan cara penulisan catatan.

3.7. Teknis Analisis Data

Dalam penelitian  kualitatif,  analisis  data  dilakukan  sejak  awal  dan  sepanjang

proses  penelitian  berlangsung.  Agar  dapat  mentafsirkan  dan  menginterpretasi  data

secara baik dibutuhkan ketekunan, ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi

peneliti  sehingga mampu memberikan makna pada setiap fenomena atau data yang

ada. Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata, dan menemukan
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apa yang bermakna dan apa yang diteliti  mengenai  fokus penelitian  yaitu  tentang

mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhannya, isue-isue, dan tujuan bersama.

3.8. Reduksi Data

Reduksi  data,  yaitu  proses  pemilihan  data  kasar  dan  masih  mentah  yang

berlangsung  secara  terus  menerus  selama  penelitian  berlangsung  melalui  tahapan;

membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, dan menyusun ringkasan.

Peneliti  melakukan  proses  pemilihan,  memusatkan  perhatian  pada

penyederhanaan,  pengabstrakan,  dan  transformasi  data  kasar  yang  muncul  dari

catatan-catatan tertulis di lapangan yang diperoleh dari pengamatan dan wawancara

mengenai rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan

proses balikan belajar. Data yang diperoleh dari kristen Salatiga, dituangkan dalam

uraian  atau  laporan  yang  lengkap  dan  terinci.  Laporan  lapangan  tersebut  akan

direduksi,  dirangkum,  dipilih  hal-hal  yang  pokok,  difokuskan  pada  hal-hal  yang

penting,  kemudian dicari  polanya.  Reduksi data berlangsung terus-menerus  selama

proses penelitian berlangsung, sesuai dengan kebutuhan.

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasar data yang dimiliki dan

disusun secara baik dan runtut sehingga mudah dilihat, dibaca, dan dipahami tentang

suatu  kejadian  dan  tindakan  atau  peristiwa  dalam bentuk  teks  naratif.  Data  yang

diperoleh dari Asrama Kartini Salatiga sesuai dengan fokus penelitian untuk disusun

secara  baik,  runtut  sehingga  mudah  dilihat,  dibaca  dan  dipahami  tentang  suatu

kejadian  dan  tindakan  atau  peristiwa  yang  terkait  dengan  prosedur  strategi

penanganan.

Menarik  kesimpulan,  yaitu  berdasarkan  data-data  yang  di  peroleh  dari

berbagai  sumber  kemudian  peneliti  mengambil  simpulan  yang  masih  bersifat

sementara sambil mencari data pendukung/penolak simpulan. Berdasarkan data-data

yang di peroleh dari berbagai sumber data di (ASKARSEBA) asrama kartini 11 A

UKSW Salatiga,  peneliti  mengambil  simpulan yang masih bersifat  tentative.  Akan

tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus maka

akan diperoleh simpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain setiap simpulan

senantiasa  terus  dilakukan  verifikasi  selama  peneliti  berlangsung.simpulan  yang
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diperoleh   melalui  analisis  data  tersebut  dijadikan  pedoman  untuk  menyusun

rekomendasi dan implikasi.
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