
 

BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

  

A. Paradigma Penelitian 

 

Paradigma adalah suatu cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. 

Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma 

menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma juga 

bersifat normatif, menunjukkan kepada praktisinya apa yang harus dilakukan tanpa 

perlu melakukan pertimbangan eksistensial atau epistemologis yang panjang. 

 

Paradigma yang digunakan di dalam penelitian ini adalah paradigma konstruktivis. 

Paradigma konstruktivis adalah paradigma yang hampir merupakan antithesis dari 

paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu 

realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai 

analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung 

dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara 

/ mengelola dunia sosial mereka. 

 

Para peneliti konstruktivis mempelajari berbagai realita yang terkonstruksi oleh 

individu dan implikasi dari konstruksi tersebut bagi kehidupan mereka dengan yang 
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lain. Dalam konstruktivis, setiap individu memiliki pengalaman yang unik. Dengan 

demikian, penelitian dengan strategi ini menyarankan bahwa setiap cara yang diambil 

individu dalam memandang dunia adalah valid, dan perlu adanya rasa menghargai 

atas pandangan tersebut. 

 

Paradigma konstruktivis memiliki beberapa kriteria yang membedakannya dengan 

paradigma lainnya, yaitu ontologi, epistemologi, dan metodologi. Dalam level 

ontologi, Paradigma konstruktivis melihat kenyataan sebagai hal yang ada tetapi 

realitas bersifat majemuk, dan maknanya berbeda bagi tiap orang. Dalam 

epistemologi, Peneliti menggunakan pendekatan subjektif karena dengan cara itu bisa 

menjabarkan pengkonstruksian makna oleh individu. Serta dalam metodologi, 

paradigma ini menggunakan berbagai macam jenis pengkonstruksian dan 

menggabungkannya dalam sebuah konsensus. Proses ini melibatkan aspek dialektik, 

dimana dialektik merupakan penggunaan dialog sebagai pendekatan agar subjek yang 

diteliti dapat ditelaah pemikirannya dan membandingkannya dengan cara berfikir 

peneliti. Dengan begitu, harmonitas komunikasi dan interaksi dapat dicapai dengan 

maksimal. 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma konstruktivis untuk 

mengetahui pengalaman dan perasaan yang didapatkan oleh junior dari seniornya 

dalam interaksi pergaulan di perkuliahan dunia kampus sehari – hari. 

 

B. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan 
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seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan suatu fenomena secara 

holistik dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus bergantung pada sebuah angka. 

Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai metodologi kualitatif yang mengacu 

pada strategi penelitian, seperti observasi partisipan, wawancara mendalam, 

partisipasi ke dalam aktifitas mereka yang diselidiki, kerja lapangan dan sebagainya, 

yang memungkinkan peneliti memperoleh informasi mengenai masalah sosial empiris 

yang hendak dipecahkan. 

 

Pendekatan kualitatif berusaha untuk memahami makna peristiwa-peristiwa yang 

berkaitan dengan kegiatan subyek di lapangan secara utuh, penelitian ini juga 

memahami secara langsung obyek yang diteliti di  lapangan secara ilmiah dalam 

rangka memperoleh data-data penelitian. 

 

Dalam hal ini peneliti sebagai key instrument, kedudukan peneliti dalam penelitian 

kualitatif yakni ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, 

analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitian. Pencari 

tahu alamiah dalam pengumpulan data lebih banyak bergantung pada dirinya sebagai 

alat pengumpul data. 

 

Pendekatan kualitatif digunakan dengan beberapa pertimbangan: 

Pertama, menyesuaikan pendekatan kualitatif lebih mudah apabila berhadapan 

dengan kenyataan ganda.  

 

Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti 

dengan responden. 
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Ketiga, pendekatan ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan 

banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola – pola nilai yang 

dihadapi. Penelitian kualitatif menyusun desain yang secara terus menerus 

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan; tidak harus menggunakan desain yang 

telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat diubah lagi. 

Ciri – ciri penelitian kualitatif: 

a) Latar alamiah berada pada suatu keutuhan, yang tidak dapat dipahami 

apabila dipilah – pilah dari konteksnya. Konteks sangat menentukan di 

dalam menetapkan suatu penemuan hasil penelitian memiliki arti bagi 

konteks yang lainnya; struktur nilai yang muncul pada konteks bersifat 

determinasi terhadap apa yang hendak dicari dari  hasil penelitian. 

b) Instrument penelitian kualitatif menekankan pada “manusia” karena hanya 

manusia yang memahami keterhubungan antara kenyataan – kenyataan 

empiris di “lapangan” di dalam posisi ini peneliti mengambil peran untuk 

terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan dari objek yang ditelitinya. 

c) Terdapat hubungan yang intern dan intim antara peneliti dengan informan 

di dalam upaya memperoleh pemahaman yang utuh tentang sesuatu 

permasalahan yang sedang di kaji. Menempatkan informan sebagai 

makhluk yang dinamis di dalam pemikiran dan perasaan pada perilaku, 

cara pandang dan sikap terhadap keadaan yang dihadapi. 

d) Analisis kualitatif bersifat induktif, yaitu lebih mengedepankan pada 

penemuan – penemuan yang bersifat multi dari lapangan penelitian atau 

yang terdapat di dalam data. 
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e) Khasanah teori yang dibangun didasari pada pemikiran – pemikiran 

terbuka pada kenyataan – kenyataan ganda yang dipertimbangkan serba 

mungkin dihadapi dan ditemui di lapangan penelitian. 

f) Data – data yang dikumpulkan dan diolah berupa kata – kata, gambar, dan 

bukan angka – angka sebagai suatu kepastian bagi sebuah penyimpulan 

keadaan. 

g) Penelitian kualitatif lebih mengutamakan segi proses daripada output dan 

dimungkinkan bahwa dengan proses akan terlihat hubungan – hubungan 

yang jelas dari objek yang sedang diteliti dan dapat memberikan gambaran 

pemaknaan yang utuh. 

h) Penelitian kualitatif mendefinisikan validitas, realibilitas, objektivitas 

dalam versi lain dibandingkan penelitian klasik, desainnya pun bersifat 

sementara, artinya pembuatan desain bersifat terus menerus yang 

disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. 

 

C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan 

pengamatan langsung atau observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode deskriptif 

adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, 

sehingga berkehendak mengadakan akumulasi data dasar. 

 

Tujuan utama menggunakan metode ini untuk menggambarkan sifat suatu keadaan 
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yang sementara berjalan pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab -sebab 

dari suatu gejala tertentu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif dengan studi deskriptif dan dengan melakukan studi observasi terlebih 

dahulu. 

 

Dalam studi observasi, para peneliti mengamati, mengukur, dan merekam perilaku 

serta mengusahakan agar orang yang sedang diamati tidak terganggu. Studi observasi 

biasanya melibatkan banyak subjek. Studi observasi dilakukan sebagai langkah 

pertama dalam sebuah rangkaian penelitian. Dalam studi observasi, peneliti 

menghitung, membuat rata-rata, atau mengukur perilaku secara sistematis. 

 

D. Fokus Penelitian 

 

Fokus Penelitian dalam penelitian kualitatif adalah pokok soal yang hendak di teliti, 

mengandung penjelasan mengenai dimensi – dimensi apa yang menjadi pusat 

penelitian dalam hal yang kelak di bahas secara mendalam dan tuntas.  

Penentuan fokus memiliki 2 tujuan, yaitu: 

1. Membatasi studi dengan menentukan fokus memudahkan penentuan tempat 

penelitian. 

2. Secara efektif menetapkan kriteria inklusi atau memasukkan / mengeluarkan 

informasi yang ada diperoleh di lapangan untuk menyaring informasi yang 

masuk. 

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah : 
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1. Mengetahui apakah terdapat kekerasan verbal dalam lingkungan pergaulan 

kampus.  

2. Mengetahui dan menjelaskan faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya 

kekerasan verbal. 

3. Mengetahui dan menjelaskan dampak dari kekerasan verbal yang dilakukan 

mahasiswa senior terhadap mahasiswa junior dalam lingkungan pergaulan 

kampus. 

 

E. Penentuan Informan 

 

Teknik pemilihan informan adalah teknik snowball atau dilakukan secara berantai 

dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai atau 

dihubungi sebelumnya, demikian seterusnya. Melalui teknik snowball subjek 

aau sampel dipilih berdasarkan rekomendasi orang ke orang yang sesuai 

dengan penelitian.  

 

Menurut Moleong (2011;132), informan harus memiliki beberapa kriteria yang harus 

dipertimbangkan, yaitu: 

1. Subjek yang telah lama intensif menyatu dengan suatu kegiatan atau medan 

aktivitas yang menjadi sasaran atau perhatian peneltian dan ini biasanya ditandai 

oleh kemampuan memberikan informasi diluar kepala tentang sesuatu yang 

ditanyakan. 
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2. Subjek masih terikat penuh serta aktif pada lingkungan dan kegiatan yang 

menjadi sasaran penelitian. 

3. Subjek mempunyai cukup banyak waktu dan kesempatan untuk dimintain 

informasi. 

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dikemas 

terlebih dahulu dan mereka relatif masih lugu dalam memberikan informasi. 

 

Informan dalam penelitian ini adalah mahasiswa junior dengan kriteria masa 

tempuh kuliah kurang dari 2 tahun atau antara semester 1-4, sedangkan 

mahasiswa senior dengan  kriteria masa tempuh kuliah lebih dari 2 tahun atau 

dari semester 5 ke atas. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 6 

orang terdiri dari 3 senior dan 3 junior. 

Alasan pemilihan informan dalam penelitian ini adalah: 

1. Informan mempunyai cukup informasi terkait dengan permasalahan. 

2. Informan cukup mewakili mahasiswa senior dan mahasiswa junior teknik sipil 

Universitas Lampung. 

 

F. Jenis Data 

 

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu 

data primer dan data sekunder. 

1. Data primer  
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Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara 

langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru yang memiliki sifat up to date. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus 

mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data primer antara lain observasi yang didapat dengan melakukan 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian, wawancara dengan subjek atau informan 

penelitian yaitu mahasiswa Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai 

sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti 

laporan, kepustakaan, serta bahan dari internet dan lain – lain. 

 

G. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu: 

 

1. Data Primer 

a. Observasi 

 

Observasi menurut Herdiansyah (2010;131) adalah sebagai suatu proses melihat, 

mengamati, dan mencermati serta memotret perilaku secara sistematis untuk suatu 

tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan 

untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis. Adapun jenis-jenis observasi 
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tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi 

partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek 

penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu 

suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan yang 

dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan 

mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati pergaulan 

antara mahasiswa senior dan junior pada mahasiswa Teknik Sipil Universitas 

Lampung. 

 

b. Wawancara 

 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk lebih 

mendalami responden secara spesifik yang dapat dilakukan dengan tatap muka 

ataupun komunikasi menggunakan alat bantu komunikasi. Wawancara itu sendiri 

dibagi menjadi 3 kelompok yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, 

dan wawancara mendalam (in-depth interview). Namun dalam penelitian ini, peneliti 

memilih melakukan wawancara mendalam yaitu percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara tersebut mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain. 

 

Alasan menggunakan metode pengambilan data ini adalah karena peneliti ingin 

memperoleh informasi dan pemahaman dari aktivitas, kejadian, serta pengalaman 
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hidup seseorang yang tidak dapat diobservasi secara langsung. Dengan metode ini 

peneliti dapat mengeksplorasi informasi dari subjek secara mendalam. Sehingga 

nantinya diperoleh gambaran yang komprehensif tentang kekerasan verbal di jurusan 

Teknik Sipil Universitas Lampung. 

 

Untuk menghindari kehilangan informasi, maka peneliti menggunakan alat perekam 

tanpa sepengetahuan informan untuk menghindari dramaturgis. Sebelum 

dilangsungkan wawancara mendalam, peneliti menjelaskan atau memberikan sekilas 

gambaran dan latar belakang secara ringkas dan jelas mengenai topik penelitian. 

 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi 

 

Studi dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

sekunder yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data-data sekunder disini 

berhubungan dengan gambaran umum jurusan Teknik Sipil, serta data-data mengenai 

aktivitas sehari–sehari dalam pergaulan mahasiswa senior dan junior pada mahasiswa 

Teknik Sipil Universitas Lampung.  

 

H. Teknik Analisis Data 

 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan  dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain. 

 

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles and 

Huberman. Miles and Hubermen mengungkapkan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus - menerus pada 

setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data: 

 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu 

dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal - hal 

pokok, memfokuskan pada hal - hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sedemikian rupa 

sehingga kesimpulan -kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverivikasi. Reduksi 

data atau proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai 

laporan akhir lengkap tersusun.Jadi dalam penelitian kualitatif dapat disederhanakan 

dan ditransformasikan dalam aneka macam cara: melalui seleksi ketat, melalui 

ringkasan atau uraian sigkat, menggolongkan dalam suatu pola yang lebih luas, dan 

sebagainya. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

 

3. Verifikasi Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

ditemukan bukti - bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi 

apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti - bukti 

yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

 

I. Teknik Keabsahan Data 

 

Setelah menganalisis data, peneliti kemudian menggunakan teknik triangulasi sebagai 

teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.  Triangulasi dapat 

dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda yaitu wawancara, observasi dan 

dokumen.  

 

Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan 

untuk memperkaya data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 

bersifat reflektif. 
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Denzin (2009), membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. 

 

1. Triangulasi Data (Data Triangulation) 

Peneliti menggunakan berbagai jenis sumber data dan bukti dari situasi yang berbeda. 

Ada 3 sub jenis yaitu orang, waktu dan ruang. 

a. Orang, data-data dikumpulkan dari orang-orang berbeda yang melakukan 

aktivitas sama. 

b. Waktu, data-data dikumpulkan pada waktu yang berbeda. 

c. Ruang, data-data dikumpulkan di tempat yang berbeda. 

 

Bentuk paling kompleks triangulasi data yaitu menggabungkan beberapa sub-tipe 

atau semua level analisis. Jika data-data konsisten, maka validitas ditegakkan. 

 

2. Triangulasi Antar-Peneliti (Multiple Researchers) 

Pelibatan beberapa peneliti berbeda dalam proses analisis. Bentuk kongkrit biasanya 

sebuah tim evaluasi yang terdiri dari rekan-rekan yang menguasai metode spesifik ke 

dalam Focus Group Discussion (FGD). Triangulasi ini biasanya menggunakan 

profesional yang menguasai teknik spesifik dengan keyakinan bahwa ahli dari teknik 

berbeda membawa perspektif berbeda. Jika setiap evaluator menafsirkan sama, maka 

validitas ditegakkan. 

 

3. Triangulasi Teori (Theory Triangulation) 

Penggunaan berbagai perspektif untuk menafsirkan sebuah set data. Penggunaan 

beragam teori dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih baik saat 
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memahami data. Jika beragam teori menghasilkan kesimpulan analisis sama, maka 

validitas ditegakkan. 

 

4. Triangulasi Metodologi (Methodological Triangulation) 

Pemeriksaan konsistensi temuan yang dihasilkan oleh metode pengumpulan data 

yang berbeda seperti penggabungan metode kualitatif dengan data kuantitatif atau 

melengkapi data wawancara dengan data observasi. Hasil survei, wawancara dan 

observasi, dapat dibandingkan untuk melihat apakah hasil temuan sama. Jika 

kesimpulan dari masing-masing metode sama, maka validitas ditegakkan. 

 

Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan teknik metode, sumber dan teori. Dalam riset kualitatif triangulasi 

merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti disamping proses lainnya, 

dimana proses ini menentukan aspek validitas informasi yang diperoleh untuk 

kemudian disusun dalam suatu penelitian. teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.  

 

Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lain. Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. Tujuan 

umum dilakukan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, 

metodologis, maupun interpretatif dari sebuah riset.  

 


