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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Dalam bab ini akan diuraikan metode yang digunakan 

dalam penelitian ini yang meliputi desain penelitian, jenis 

data, tehnik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan 

prosedur analisis data.  

 

3.1. Desain Penelitian 

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah desain grounded theory. Desain penelitian grounded 

theory adalah penemuan teori dari data yang secara sistematis 

diperoleh dari penelitian sosial (Glaser dan Strauss, 1967: 2). 

Desain grounded theory dipilih karena desain tersebut 

dianggap tepat, memertimbangkan karakteristik tujuan dari 

penelitian ini yang hendak menghasilkan sebuah teori yang 

secara khusus dikembangkan dari konteks dan realita empiris 

tertentu dimana sebuah fenomena teramati dan dialami.  

Secara umum terdapat dua pendekatan grounded theory 

yang berkembang dalam dunia penelitian kualitatif. Dua 

pendekatan ini dipopulerkan oleh dua orang penemu grounded 

theory sendiri yaitu Barney Glaser dan Anselm Strauss. 

Perbedaan dari kedua pendekatan ini dapat dilihat dalam 

tabel berikut: 

 

GLASERIAN STRAUSSIAN 
Beginning with general wonderment 
(an empty mind) 

Having a general idea of where to 
begin 

Emerging theory with neutral Forcing the theory with structured 



40 

 

questions questions 

Development of a conceptual theory Conceptual descriptions (description 
of situations) 

Theoretical Sensitivity (The ability to 
perceive variables and relationships) 
comes from immersion in the data.  

Theoretical sensitivity comes from 
methods and tools.  

The theory is grounded in the data The theory is interpreted by an 
observer 

The credibility of the theory or 
verification is derived from its 
grounding in the data 

The credibility of the theory comes 
comes from the rigour of the method 

A basic social process should be 
identified 

Basic social process need not be 
identified 

The researcher is passive, exhibiting 
disciplined restraint 

The researcher is active 

Data reveals the theory Data is structured to reveal the 
theory 

Coding is less rigourous, a constant 
comparison of incident to incident, 
with neutral questions and 
categories and properties evolving. 
Take care not to over-conceptualize, 
identify key points 

Coding is more rigorous and defined 
by technique. The nature of making 
comparisons varies with the coding 
technique. Labels are carefully 
crafted at the time. Codes are 
derived from micro-analysis which 
consists of analysis data word-by-
word.  

Two coding phases or types, simple 
(fracture the data and conceptually 
group it), and substantive (open or 
selective to produce categories and 
properties) 

Three types of coding, open 
(identifying, naming, categorizing 
and describing phenomena), axial 
(the process of relating codes to each 
other), and selective (choosing a core 
category and relating other 
categories to that) 

Regarded by some as the only true 
Grounded Theory Method 

Regarded by some as a form of 
qualitative data analysis (QDA). 

 

Tabel 3.1 Perbedaan Pendekatan Grounded Theory antara 

Glaser dan Strauss 

Sumber: Onions (2006) dalam Jones dan Alony (2011) 

 

Perbedaan kedua pendekatan di atas nampak dalam 

asumsi epistemologisnya. Pendekatan Glaserian cenderung 

mengasumsikan bahwa peneliti adalah terpisah dari data, 
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sehingga tidak terbuka banyak ruang untuk menginterpretasi 

data. Hal ini dimaksudkan agar data dapat “berbicara sendiri”  

tentang fenomena yang tengah diteliti tanpa interpretasi 

peneliti, yang pada gilirannya akan menunjukkan 

groundedness dari teori yang akan dihasilkan. Glaser (2002) 

menulis demikian: 

 

“Data is discovered for conceptualization to be what it 
is – theory. The data is what it is and the researcher 
collects, codes and analyze exactly what he has 
whether baseline data, proper line data, or objective 

data or misinterpreted data.”    
 

Sementara itu, pendekatan Straussian cenderung 

mengasumsikan interaksi antara peneliti dengan data atau 

objek yang diteliti. Interaksi yang dimaksud mengambil wujud 

dalam tehnik-tehnik analisis yang digunakan peneliti agar 

mendapatkan deskripsi yang akurat mengenai fenomena yang 

tengah diteliti. Deskripsi yang akurat mengenai fenomena 

yang diteliti inilah yang akan mencerminkan groundedness 

dari teori yang dihasilkan.  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan Straussian yang didasari oleh pertimbangan 

kenyamanan dengan asumsi epistemologis yang tercermin 

dalam pendekatan tersebut.  

 

3.2. Jenis Data 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini terbagi menjadi 

data primer dan data sekunder. Data primer akan diperoleh 
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melalui wawancara personal dan observasi. Selain data 

primer, akan dikumpulkan juga data sekunder yakni 

dokumentasi terhadap teks, gambar, ataupun rekaman audio-

visual dari peristiwa-peristiwa masa lampau untuk 

memperkuat dan memperkaya data primer.  

   

3.3. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari 

penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010: 62). 

Dalam penelitian ini data akan dikumpulkan dengan tiga 

tehnik yaitu melalui wawancara personal, observasi, dan 

dokumentasi.  

 

a. Wawancara Personal 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, 

sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu (Sugiyono, 2010: 72).  

  

b. Observasi 

Dalam melakukan observasi, peneliti hanya akan 

berperan sebagai pengamat. Observasi dilakukan untuk 

mengamati perilaku mahasiswa FEB UKSW. Hasil 

observasi akan dicatat dalam bentuk catatan-catatan 

lapangan yang terbagi atas dua yaitu catatan deskriptif 

dan catatan reflektif. Dari dua catatan tersebut akan 
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diidentifikasi hal-hal penting yang memiliki relevansi 

terhadap masalah penelitian.  

 

c. Dokumentasi. 

Dalam penelitian ini peneliti juga mengumpulkan 

dokumen-dokumen mengenai peristiwa-peristiwa masa 

lampau yang dapat berupa teks, gambar, ataupun 

rekaman audio-visual yang memiliki hubungan dengan 

masalah penelitian.   

 

3.4. Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif kriteria utama terhadap data 

hasil penelitian adalah valid, reliabel, dan obyektif (Sugiyono, 

2010: 117). Dalam penelitian ini, validitas atau kesahihan 

data akan diuji dengan taktik triangulasi sumber. Apabila 

terdapat tiga atau lebih sumber informasi yang 

mengemukakan informasi yang sama, maka data atau 

informasi tersebut dapat dianggap sahih. 

Uji keandalan data dalam penelitian ini akan dilakukan 

dengan taktik audit trails atau audit rekam jejak penelitian. 

Menurut Daymon dan Holloway (2011: 100), Trail merupakan 

rekaman rinci dari keputusan-keputusan yang dibuat sebelum 

dan selama penelitian, dan gambaran mengenai proses 

penelitian. Setiap trail yang dibuat dalam penelitian ini, 

selanjutnya akan dievaluasi oleh pembimbing. 
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3.5. Prosedur Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui 

beberapa tahapan dengan berpedoman pada prosedur analisis 

yang dipaparkan oleh Ihalauw, Gouw, dan Tirta (2011). Setiap 

tahapan analisis akan menjadi trail yang akan diaudit untuk 

menguji keandalan data. Tahap-tahap analisis data dapat 

dijelaskan sebagai berikut:  

a. Transkripsi Data 

Tahap transkripsi data adalah tahap dimulai pada saat 

sesudah wawancara, observasi, dan dokumentasi 

dilakukan. Rekaman hasil wawancara akan disadur 

dalam bentuk teks, observasi akan dicatat dalam bentuk 

catatan-catatan lapangan, dan setiap data dokumentasi 

akan diberikan tema. Transkripsi data dilakukan 

mengikuti pengumpulan data di lapangan.  

  

b. Pengodean Data 

Pengodean Data atau data coding merupakan proses 

analisis yang fundamental bagi penelitian (Corbin dan 

Strauss, 1990). Dalam penelitian grounded, coding 

didefinisikan sebagai pengkategorisasian segmen-

segmen dalam data dengan suatu nama singkat yang 

secara utuh meringkas dan merepresentasikan setiap 

bagian dari data (Charmaz, 2006: 43). Terdapat 5 

macam pendekatan untuk melakukan coding, yaitu: 

line-by-line coding, sentence-by-sentence coding, several 

sentences coding, paragraph-by-paragraph coding, dan 
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whole document coding. Dalam penelitian ini, coding 

data wawancara digunakan tehnik several sentences 

coding, sedangkan untuk data observasi dan 

dokumentasi digunakan tehnik whole document coding. 

  

c. Kategorisasi Data 

Tahap berikutnya adalah kategorisasi data. Pada tahap 

ini setiap hasil coding dari data wawancara per informan 

wawancara, akan dimasukkan ke dalam tabel, dan 

selanjutnya dilakukan analisis komparatif secara 

horizontal, hingga menghasilkan kategori-kategori 

jawaban dari setiap pertanyaan penelitian.  

 

d. Klasterisasi Kategori 

Setelah kategori-kategori berhasil dibuat, akan 

dilakukan analisis komparatif secara vertikal, dimana 

setiap kategori yang merepresentasikan fenomena yang 

sama akan dikelompokkan ke dalam satu klaster.  

 

e. Pengidentifikasian Pola dan Variabel 

Tahap selanjutnya adalah pengidentifikasian pola dan 

variabel dimana klaster-klaster kategori jawaban akan 

diabstraksi menjadi pola. Dari pola tersebut akan 

diidentifikasi variabel-variabel, yang selanjutnya akan 

menjadi komponen pembentuk proposisi hingga 

pengonstruksian teori mini.   
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f. Pembentukan Proposisi dan Teori Mini.  

Setelah variabel-variabel teridentifikasi, maka variabel-

variabel tersebut akan dinalar dan diberi peluang untuk 

ditautkan menjadi proposisi-proposisi. Kemudian 

proposisi-proposisi yang telah dibentuk akan dirangkai 

menjadi sebuah teori mini.  

 


