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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Penelitian ini memakai metode penelitian deskriptif guna memperoleh jawaban 

penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha memunculkan 

deskripsi-deskripsi atas gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi saat ini dengan 

proses penggalian atau memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambar 

holistik yang dibentuk dengan kata-kata, menunjukkan apa saja pandangan informan 

secara terperinci, dan disusun dengan sebuah latar ilmiah. Penelitian deskriptif 

menitikberatkan sifat realitas yang terbangun secara sosial, hubungan yang erat antara 

peneliti dan subyek yang diteliti dan juga tekanan situasi yang membentuk 

penyelidikan yang sarat nilai. Penelitian deskriptif menekankan perjalanan proses dan 

makna-makna yang dikaji secara longgar atau bebas serta tidak diukur (Patilima, 2016). 

 

3.2 Informan Penelitian 

Informan penelitian ini terdiri dari beberapa informan, yakni: 

1) Satu orang mahasiswa Universitas Ciputra dari angkatan 2015 yang berasal 

dari luar Pulau Jawa yang saat ini tengah bergabung dalam keorganisasian 

Student Representative Board (SRB) atau Badan Perwakilan Mahasiswa 

dan sebelumnya pada Student Union atau Himpunan Mahasiswa Psikologi. 
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Pada organisasi SRB Yuliana Yustina masuk dalam Komisi C yaitu komisi 

yang mengatur tentang pembuatan dan pengkajian tata aturan mahasiswa 

Universitas Ciputra. Informan ini dipilih karena secara langsung memiliki 

pengalaman beradaptasi dengan lingkungan universitas dan mengalami 

proses perkuliahan selama kurang lebih empat tahun. Informan ini berasal 

dari Maumere, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan 

mendapatkan beasiswa dari Yayasan Citra Kristus, Yuliana bisa 

mengenyam pendidikan di Universitas Ciputra. Dalam kesehariannya 

Yuliana Yustina disibukkan oleh kegiatan perkuliahan, keorganisasian di 

dalam kampus, keorganisasian di luar kampus yaitu PMKRI atau 

Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan aktif dalam 

bisnis bersama kedua temannya di Universitas Ciputra Surabaya dengan 

nama bisnis Reich. 

2) Satu orang dosen Penasihat Akademik dari Program Studi Psikologi 

Universitas Ciputra atas nama Kuncoro Dewi Rahmawati yang memiliki 

mahasiswa bimbingan akademik yang berasal dari luar Pulau Jawa dan 

sudah mengajar selama dua tahun. Mahasiswa bimbingan akademik 

Kuncoro Dewi selain berasal dari Jawa juga terdapat mahasiswa yang 

berasal dari Papua, Makassar, dan Mentawai. Informan ini dipilih karena 

sebagai dosen telah memiliki pengalaman mengajar dan membimbing serta 

menasehati secara akademik mahasiswa dengan latar belakang kebudayaan 

yang berbeda. 
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3) Satu orang yang mewakili pihak Biro Mahasiswa dan Alumni Universitas 

Ciputra atas nama Welly Wiliam Polly telah bekerja lebih dari dua tahun di 

biro tersebut. Informan ini dipilih karena sebagai biro mahasiswa secara 

langsung ditunjuk oleh instansi Universitas Ciputra untuk bertanggung 

jawab mengatur urusan kemahasiswaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan analisis studi 

kasus. Studi kasus memfokuskan pada kasus tertentu atau beberapa kasus secara 

mendetail, disertai penggalian data secara mendalam yang melibatkan beragam sumber 

informasi yang kaya akan konteks (Herdiansyah, 2010). Metode pengumpulan data 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. 

Wawancara semi terstruktur dilakukan dengan lebih bebas dan fleksibel. 

Tujuan dari wawancara adalah untuk menemukan permasalahan-permasalahan dan 

dengan adanya pihak informan dapat memberi pemahaman mengenai fenomena yang 

diteliti (Herdiansyah, 2010). Peneliti menggunakan pedoman wawancara untuk 

memudahkan dan memfokuskan pertanyaan yang dikemukakan. Peneliti juga 

menggunakan alat perekam untuk memudahkan proses pengolahan data. Menurut 

Bungin pada kondisi tertentu, pedoman wawancara menjadi hal yang sangat penting 

bagi pewawancara. Hal itu disebabkan fungsi sebagai berikut (Thandean, 2016): 

1) Pedoman wawancara berfungsi sebagai pengarah alur dari wawancara tersebut 

terutama mengantarkan hal-hal yang perlu ditanyakan kepada informan. 
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2) Pedoman wawancara akan menghindarkan kemungkinan adanya beberapa 

persoalan yang relevan dengan permasalahan penelitian tersebut menjadi lupa 

untuk ditanyakan. 

3) Kredibilitas penelitian dapat ditingkatkan lagi karena secara ilmiah, jenis 

wawancara dapat meyakinkan orang lain atau pengguna hasil penelitian bahwa 

hasil penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara tertulis. 

 

3.4 Metode Analisis Data 

 Teknik analisis data dilakukan secara interakif dan berlangsung terus hingga 

tuntas sehingga datanya telah jenuh. Thandean (2016) menyatakan bahwa aktivitas 

dalam proses analisis data dibagi menjadi tiga proses yakni data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/verification. 

1) Data Reduction atau Reduksi Data 

Proses mereduksi data dimulai dengan merangkum, memilih hal utama, 

merujuk pada hal yang penting dan mencari tema pokok yang sesuai dengan 

arah tujuan penelitian. Dengan demikian data yang telah melalui proses reduksi 

akan menunjukkan gambaran yang jelas, mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data, dan mencari bila diperlukan. 

2) Data display atau Penyajian Data 

Dalam penelitian dekriptif, penyajian data juga bisa dilakukan dalam model 

uraian singkat, bagan, grafik, flowchart, hubungan antar kategori dan 

sejenisnya. Dengan penyajian data akan memudahkan untuk memahami apa 
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yang terjadi dan perencanaan kerja selanjutnya berangkat dari apa yang telah 

dipahami tersebut. 

3) Conclusion Drawing/Verification atau Penggambaran Kesimpulan 

Kesimpulan dalam sebuah penelitian deskriptif adalah penemuan baru yang 

belum pernah ada sebelumnya. Temuan itu dapat berbentuk deskripsi atau 

gambaran sebuah obyek yang sebelumnya masih abu-abu agar setelah diteliti 

dengan mendalam, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesis, atau dalam 

bentuk teori (Thandean, 2016). 

Proses analisis data juga dipermudah dengan melakukan pengkodingan 

terhadap data-data yang didapatkan. Untuk mempermudah pembaca memahami hasil 

analisis data maka berikut ini keterangan koding dalam penelitian ini: 

Misalnya: (YYA-18, 81) 

Keterangan:  

YY = Nama informan 

A-18 = Nomor halaman 

81 = Nomor kutipan wawancara. 

 

3.5     Validitas dan Reliabilitas  

Validitas merupakan kesesuaian antara alat ukur yang dipakai dengan sesuatu 

yang akan diukur, sehingga hasil pengukukuran tersebut dapat mewakili dimensi 

ukuran sebenarnya dan kemudian dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2010). 

Uji validitas dari penelitian ini menggunakan metode triangulasi untuk menentukan 



6 
 

kredibilitas data. Triangulasi adalah penggunaan dua atau lebih sumber data yang 

bertujuan untuk menemukan gambaran secaran menyeluruh tentang fenomena tertentu 

yang akan diteliti. Dengan melakukan pengumpulan data dengan metode triangulasi, 

maka peneliti sekaligus mengambil data dan juga menguji kredibilitas data tersebut 

(Herdiansyah, 2012).  Triangulasi dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data 

yang mana penelitian menggunakan tiga sumber yaitu, dari mahasiswa, dosen 

Penasihat Akademik, dan Biro Mahasiswa dan Alumni. Uji triangulasi dalam 

penelitian ini akan dilakukan dengan membandingkan data-data yang diperoleh dari 

ketiga sumber data. Reliabilitas sendiri adalah kekonsistenan atau ketetapan hasil 

pengukuran di mana apabila diukur berulang ulang hasinya akan relatif sama dengan 

hasil pengukuran awalnya (Herdiansyah, 2012). Uji reliabilitas dalam penelitian ini 

dengan melakukan penelusuran menyeluruh terhadap konsistensi jawaban yang 

diberikan informan melalui proses pengumpulan data dan melihat adanya hubungan 

dari setiap sumber data yang didapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 


