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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Creswell (1998), penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian 

ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah-masalah manusia 

dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan 

kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para sumber 

informasi, serta dilakukan dalam setting yang alamiah tanpa adanya intervensi 

apapun dari peneliti. Ditambahkan juga oleh Moleong (2005), penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain sebagainya. 

Secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. Karena penelitian ini berusaha mengambarkan dan 

memahami mengenai sesuatu dibalik fenomena atau gejala sosial yang terjadi 

sesuai dengan apa adanya atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara 

menyeluruh, luas dan mendalam dengan kata lain penelitian di mana analisis 

data yang dilakukan tidak untuk menerima atau menolak hipotesis, tetapi 

berupa deskripsi atas gejala-gejala yang diamati. 
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Alasan menggunakan penelitian kualitatif adalah: pertama, karena 

pertanyaan penelitian yang diajukan dalam penelitian kualitatif terkait dengan 

apa dan bagaimana (how) dan (what). (Creswell, 1998). Dalam penelitian ini 

fokus study adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

mahasiswa dalam berorganisasi. Kedua, topik yang akan diangkat benar-benar 

perlu untuk dieksplorasi secara mendalam. 

B. Objek dan Subjek Penelitian  

1. Objek Penelitian  

Objek penelitian adalah sifat atau keadaan dari suatu benda, orang, 

tempat, atau benda yang menjadi pusat perhatian. Menurut Sugiyono 

(2016) mengatakan, objek penelitian merupakan suatu atribut atau sifat 

atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Saifuddin (2017) 

mengatakan bahwa objek penelitian adalah suatu keadaan benda, orang, 

atau yang menjadi pusat perhatian dan sasaran penelitian. Dalam hal ini 

adalah minat berorganisasi.  

2. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda 

atau lembaga. Subjek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai 

kesimpulan hasil dari penelitian. Subjek penelitian menurut Suharsimi 

Arikunto (2010) adalah merupakan sesuatu yang sangat penting 

kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian harus ditata sebelum 

penelitian siap untuk mengumpulkan data. Subjek dalam penelitian ini 
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adalah mahasiswa prodi Manajeman Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY 

dari angkatan 2014, 2015, dan 2016. 

C. Jenis Data dan Teknik Pengambilan Data  

Jenis data yang digunakan peneliti dapat dikelompokkan menjadi 

dua yaitu data primer dan data sekunder, berikut penjelasan mengenai 

jenis sumber data yang dimaksudkan tersebut:  

a. Data Primer 

Data Primer merupakan sumber data yang diperoleh peneliti 

dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer dalam penelitian 

ini adalah minat mahasiswa manajemen Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta untuk organisasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan  data kepada peneliti atau merupakan sumber data 

pendukung atau data primer yang telah diolah. Data sekunder 

merupakan data yang didapatkan dari buku-buku, dokumen, arsip. 

Data sekunder yang diperoleh yaitu jumlah data mahasiswa 

Manajemen yang aktif di organisasi Himpunan Mahasiswa 

Manajeman 2017/2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis di 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.  

Teknik pengambilan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik maka peneliti tidak akan 
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mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan 

(Sugiyono, 2016). Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

Penyusunan materi interview merupakan hal yang harus disiapkan 

sebelum kegiatan pengambilan data dilakukan. Protokol merupakan 

instrumen yang berisikan prosedur dan aturan-aturan umum yang harus 

dipatuhi selama penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini, wawancara 

digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang 

harus diteliti, juga dapat mengetahui lebih dalam terkait responden. 

Analisis data merupakan hasil wawancara yang dikumpulkan dan 

direduksi, dipilih sesuai kategori yang siap didisplaykan. Kedua, hasil 

wawancara yang sudah direduksi dikelompokkan sesuai dengan jawaban 

responden. Ketiga, jawaban-jawaban responden yang dianggap penting 

dideskripsikan sesuai kebutuhan penelitian. Seperti yang dijelaskan oleh 

Miles and Huberman (1984, dalam Herdiansyah 2010), menyatakan bahwa 

yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.  

Dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui akan hal-hal 

yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan hal-

hal yang lebih mendalam tentang pastisipan dalam menginterprestasikan 

situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa ditemukan 

melalui observasi. Stainback (1988, dalam Sugiyono, 2016). Selanjutnya 
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Esterberg (2002, dalam Sugiyono, 2016) menyatakan interview 

merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu 

sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada 

interview, baik yang standar maupun yang mendalam. 

 

D. Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

Menurut Sugiyono (2016) sampel yaitu bagian dari jumlah dan 

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.Untuk sampel yang 

diambil dari populasi harus betu-betul representative (mewakili). Sample 

yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 30 orang mahasiswa yang 

mana masing-masing angkatan diwakili oleh 10 orang mahasiswa dari 

masing-masing angkatan 2014, 2015, dan 2016 status aktif. Juga bersedia 

sebagai narasumber dalam penelitian setelah mendapatkan penjelasan 

mengenai apa yang akan dilakukan peneliti. Teknik yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik sampling insidental yaitu teknik penentuan 

sampel berdasarkan kebetulan, maksudnya, siapa saja yang secara 

kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai 

sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai 

sumber data (Sugiyono, 2016). 

Sampel akan dianggap telah memadai apa bila telah sampai pada 

taraf redundancy datanya telah jenuh, jika ditambah sampel lagi tidak 

memberikan informasi yang baru, artinya bahwa dengan menggunakan 
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sampel selanjutnya boleh dikatakan tidak lagi diperoleh tambahan 

informasi baru yang berarti Nasution (1988, dalam Sugiyono 2016).  

 

E. Pilot Study 

Pilot study dilakukan untuk memastikan reliabilitas dan validitas 

pengukuran skala yang hendak digunakan agar peneliti memahami tingkat 

kesalahan yang dilakukan. Atau dengan lain kata pilot study dilakukan 

untuk memastikan instrumen layak digunakan (Herdiansyah, 2010). 

Uji kualitas instrumen dilakukan untuk mengetahui apakah 

intrumen penelitian sudah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. 

Dari penelitian sebelumnya telah dilakukan uji instrument yang diambil 

sebagai narasumber sebanyak 10 orang mahasiswa yang mana pertanyaan 

yang terdiri dari 5 butir pertanyaan sudah mewakili setiap variabel 

penelitian. Setelah uji instrument dilaksanakan dan dirasa sesuai dengan 

harapan peneliti maka barulah peneliti melakukan penelitian lanjutan 

dengan jumlah responden sebanyak 30 orang mahasiswa. 

F. Protokol Interview 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan wawancara semi 

terstruktur. Wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, di mana fihak responden dapat diminta 

pendapat dan ide-idenya.  

1. Langkah-Langkah Interview 
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Esterberg (2002) mendefinisikan interview merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik 

tertentu. Lincoln and Guba (1998), mengemukakan ada tujuh 

langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data 

dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan. 

b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan 

pembicaraan. 

c. Mengawali atau membuka alur wawancara. 

d. Melangsungkan alur wawancara. 

e. Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya. 

f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan. 

g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah 

diperoleh. 

2. Alat-Alat Wawancara 

Agar hasil wawancara dapat terekam dengan baik maka 

peneliti perlu mempersiapkan alat-alat sebagai berikut:  

a. Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan 

dengan sumber data.  

b. Tape recorder, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau 

pembicaraan. 
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Instrument yang dipakai dalam penelitian ini adalah 

instrument wawancara. Dalam penelitian ini, instrumen wawancara 

merupakan pilihan yang logis dan mudah sebagai cara untuk 

mengumpulkan informasi dari responden. Karena wawancara 

memungkinkan tatap muka dan diskusi dengan subyek penelitian 

secara langsung. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. 

Maksudnya, peneliti sebagai human instrument, memilih informan 

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai 

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat 

kesimpulan atas temuan di lapangan. 

3. Observasi  

Observasi yaitu salah satu metode pembantu dalam penelitian 

yang bersifat eksploratif. Bila peneliti belum mengetahui sama sekali 

permasalahan, maka biasanya peneliti akan melakukan pengamatan di 

tempat-tempat gejala yang akan diteliti. Juga sebagai metode 

pembantu dalam penelitian yang sifatnya sudah lebih mendalam. 

Dalam hal ini, observasi dijadikan sebagai metode pembantu untuk 

menunjang wawancara sebagai metode utama. Observasi sangat 

membantu peneliti untuk mengontrol/memeriksa di lapangan, seberapa 

jauh hasil wawancara tersebut sesuai dengan fakta yang ada. Peneliti 

mengamati kegiatan dan aktivitas mahasiswa mulai dari pagi sampai 
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sore, mengamati apa saja yang dilakukan sebelum dan sesudah selesai 

mengikuti kegiatan belajar di ruang kelas.  

4. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih 

dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari 

wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang 

pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh 

orang yang diwawancarai. 

Peneliti menemui narasumber setelah mereka keluar dari ruang 

kelas. Namun sebelum itu, peneliti masuk ke dalam ruang kelas saat 

calon narasumber sedang melakukan aktivitas belajar. Peneliti lalu 

meminta izin kepada dosen pengempu untuk memberi tahukan kepada 

sejumlah mahasiswa yang berada di ruang kelas tujuan peneliti agar 

para mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata kuliahnya tidak 

langsung pulang atau menyisihkan waktunya untuk diwawancarai. 

Setelah selesai mengumumkan maksud dan tujuan, peneliti lalu 

menunggu di ruang atau tempat yang sudah ditentukan.  

Setelah menunggu cukup lama, beberapa mahasiswa 

menghampiri peneliti untuk diwawancarai. selanjutnya peneliti 

menanyakan kepada nara sumber atas kesediaan mereka diwawancarai. 

Namun sebelumnya, peneliti memastikan kepada narasumber bahwa 

mereka benar-benar ada waktu untuk melakukan wawancara. Hal ini 

penting agar narasumber tidak merasa tergesa-gesa dalam memberikan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
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jawaban saat diwawancarai. Ada juga narasumber yang memberi 

tahukan bahwa mereka tidak bersedia diwawancarai dikarenakan 

terbentur oleh jam kuliah. Maka langkah yang diambil adalah, 

meminta kepada narasumber yang tidak memiliki waktu di lingkungan 

kampus untuk menemui atau melakukan wawancara di luar kampus. 

 

 

G. Uji Validitas Data  

Uji validitas adalah kesesuaian antara data/uraian yang 

dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebenarnya. Untuk 

mengukur validitas dalam penelitian ini maka peneliti melakukan prosedur 

cek ulang (re-checking). Dalam hal ini, peneliti melakukan verifikasi dan 

falsifikasi. Verifikasi maksudnya melakukan pengecekan apakah data yang 

diungkapkan oleh narasumber atau subjek penelitian sesuai dengan situasi 

konkret yang ditemukan di lapangan. Sementara falsifikasi adalah suatu 

prosedur pengecekan untuk mengetahui seberapa jauh data yang 

ditemukan tersebut dapat diuji kebenarannya. Setelah data ditranskrip, 

peneliti mengkonfirmasi ulang isi transkrip dengan sejumlah narasumber.  

H. Analisis Data 

Menurut Miles and Huberman (1986, dalam Herdiansyah 2010) 

ada empat tahapan analisis data dalam penelitian kualitatif yang harus 

dilakukan. Tahap pertama adalah tahap pengumpulan data, tahap kedua 

adalah tahap reduksi data, tahap ketiga adalah tahap display data, dan 
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tahapan keempat adalah tahap penarikan kesimpulan atau tahap verifikasi. 

Yang perlu dilakukan pada setiap tahapan di atas adalah:  

 

Gambar 3.1. 

Analisis Data Model Interaktif 

 

 

 

 

(Miles and Huberman 1986) 

1. Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan sebelum penelitian, pada 

saat penelitian, dan bahkan diakhir penelitian. Idealnya, proses 

pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa 

konsep atau draft. Bahkan, Creswell (2008) menyarankan bahwa 

peneliti kualitatif sebaiknya sudah berpikir dan melakukan analisis 

ketika penelitian kualitatif baru dimulai. Maksudnya adalah peneliti 

telah melakukan analisis tema dan melakukan pemilihan tema 

(kategorisasi) pada awal penelitian. Intinya dalam penelitian kualitatif 

tidak memiliki segmen atau waktu tersendiri, melainkan sepanjang 

penelitian yang dilakukan proses pengumpulan data dapat dilakukan. 

2. Reduksi Data 

Pengumpulan Data 

Display Data Reduksi Data 

Kesimpulan/Verifikasi 
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Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan 

penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk 

tulisan (script) yang akan dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil 

observasi, hasil studi dokumentasi atau hasil dari FGD diubah menjadi 

bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing. 

3. Display Data 

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrumen 

pengumpul data dan telah berbentuk tulisan (script), pada prinsipnya, 

display data adalah mengolah data setengah jadi yang sudah seragam 

dalam bentuk tulisan dan sudah memilki alur teman yang jelas ke 

dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang sudah 

dikelompokkan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema 

tersebut ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang 

disebut dengan subtema tersebut sesuai dengan verbatim wawancara 

yang sebelumnya telah dilakukan. 

4. Kesimpulan atau Verifikasi 

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam 

rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif yang 

dikemukakan oleh Miles and Huberman (1984).  

 


