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BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatifyang bermaksud

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek

penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana para

subjek penelitian mengambil makna dari lingkungan sekitar dan

bagaimana makna-makna tersebut mempengaruhi perilaku subjek.Model

penelitian kualitatif yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model

fenomenologi, yang merupakan salah satu metode penelitian yang di

kembangkan oleh seorang ilmuan Eropa Edmund Husserl pada awal abad

ke-20 sekitar tahun 1935-an (dalam Herdiansyah, 2010).

Model fenomenologi ini berusaha untuk mengungkapkan dan

mempelajari serta memahami suatu fenomena beserta konteksnya yang

khas dan unik yang di alami oleh individu hingga tataran keyakinan

individu yang bersangkutan.Penelitian fenomenologi berusaha untuk

mencari arti secara psikologis dari suatu pengalaman individu terhadap

suatu fenomena melalui penelitian yang medalam dalam konteks

kehidupan sehari-hari subjek yang diteliti (dalam Herdiansyah, 2010).
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B. Subjek penelitian

Subjek di pilih dengan teknik purposive sampling, sebab subjek di

pilih karena memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dalam penelitian ini

menetapkan beberapa kriteria, yaitu :

a. Mahasiswa asing UIN SUSKA RIAU yang masih aktif kuliah.

b. Perempuan dan laki-laki

c. Sudah tinggal di Pekanbaru minimal satu tahun.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara

mendalam dan wawancara bertahap dengan subjek penelitian. Wawancara

mendalam secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau

tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, di mana pewawancara

dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (dalam

Bungin, 2011).

D. Metode Analisis Data

Metode analisis data kualitatif dilakukan dengan menganalisis

pernyataan, analisis arti dan deskripsi umum terhadap pengalaman

(Creswell, dalam Herdiansyah, 2010).
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Tahap pertama dalam analisis data kualitatif dimulai dengan

pengkodean terbuka yang merupakan proses mencermati data yang

terkumpul. Hal ini dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama

peneliti menyusun transkripsi verbatim (kata demi kata) sedemikian rupa

sehingga ada kolom kosong di sebelah kiri dan kanan transkrip. Hal ini

akan memudahkan membuat kode-kode atau catatan-catatan tertentu di

atas transkrip tersebut. Kedua, peneliti secara urut dan kontiniu melakukan

penomoran pada baris-baris transkrip tersebut. Ketiga, peneliti akan

memberikan nama untuk masing-masing berkas dengan kode tertentu.

Kode yang dipilih adalah kode yang mudah diingat dan dianggap paling

tepat mewakili berkas tersebut.

Tahapan kedua mengelompokkan setiap unit makna ke dalam

tema-tema tertentu. Setiap kelompok akan menggambarkan tema-tema inti

penelitian. Tahapan ketiga mengkategorikan tema-tema tersebut sesuai

dengan kategorinya masing-masing. Tahapan keempat, menganalisis

makna-makna yang telah dikategorikan dan esensi fenomena yang didapat

(Poerwandari, 1998; dalam Wiranto 2011).


