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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Dalam penyusunan sebuah riset, peneliti terlebih dahulu harus menentukan 

paradigma atau kerangka berpikir yang akan digunakan. Paradigma memegang 

peranan penting dalam menentukan asumsi yang dibangun sebagai dasar riset, 

permasalahan yang harus dijawab melalui riset tersebut, sampai teknik yang harus 

digunakan. Paradigma ini pula yang menentukan indikator kualitas sebuah 

penelitian (Neuman, 2006, h.81).  Dengan kata lain, paradigma menjadi pedoman 

utama ketika melakukan riset. 

Ada berbagai rumusan mengenai jenis-jenis paradigma yang ditawarkan oleh 

para ahli. Salah satunya adalah jenis paradigma yang disusun Guba dan Lincoln 

dengan menjawab pertanyaan ontologi, epistemologi, dan metodologi. Pertanyaan 

ontologi adalah pertanyaan mengenai hakikat dari realita. Pertanyaan epistemologi 

adalah pertanyaan mengenai cara mengetahui realita. Dari sudut pandang 

metolodogi, pertanyaan yang diajukan bertujuan menjelaskan metode terbaik 

dalam menggali realita (Denzin dan Lincoln, eds. 1994, h.108). 

Berangkat dari tiga pertanyaan dasar tersebut, Guba dan Lincoln (Denzin dan 

Lincoln, eds. 1994, h.108-111) menyatakan empat jenis paradigma yaitu 

positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, dan kritis. Konflik dan 

pengelolaannya merupakan fenomena yang unik dan tidak dapat 

digeneralisasikan. Tidak ada sebuah standar dalam menentukan konflik. Dengan 
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kata lain, konflik merupakan konstruksi sosial dari pihak yang terlibat di 

dalamnya.  

Paradigma yang digunakan oleh peneliti adalah konstruktivisme. Secara 

umum, penelitian berbasis konstruktivisme bertujuan memperoleh pemahaman 

dengan menginterpretasikan persepsi dari subjek penelitian (Denzin dan Lincoln, 

eds. 2011, h.102). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami konflik 

komunikasi beserta pengelolaannya dengan menginterpretasi data yang diperoleh 

dari subjek penelitian, yaitu pengurus OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-

2017. Menjawab pertanyaan ontologi, paradigma konstruktivisme meyakini 

adanya berbagai realitas yang berbeda bergantung kepada setiap individu (Denzin 

dan Lincoln, eds. 2011, h.102). Begitu pula dengan cara perempuan mengelola 

konflik tidak bisa digeneralisasikan, peneliti meyakini bahwa perbedaan individu 

yang dipengaruhi konteks berbeda akan menghasilkan pengelolaan konflik yang 

berbeda pula. Menjawab pertanyaan epistemologi, paradigma konstruktivisme 

meyakini subjektivitas peneliti dan bahwa realitas yang ditemukan merupakan 

hasil interaksi antara peneliti dan subjek penelitian (Denzin dan Lincoln, eds. 

2011, h.103). Pada akhirnya peneliti turut memegang peran dalam 

mengonstruksikan realitas mulai dari proses pengumpulan sampai interpretasi 

data. Terakhir, menjawab pertanyaan metodologis, paradigma konstruktivisme 

menggali realitas dengan hermeneutis dialektis, yaitu proses komparasi konstruksi 

realitas masing-masing individu untuk mendapatkan suatu konstruksi sosial yang 

disepakati (Denzin dan Lincoln, eds. 2011, h.104). Dialog antara peneliti dan 

subjek penelitian akan menentukan data temuan maupun hasil dari penelitian.       
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Setelah menentukan paradigma, peneliti harus memilih metode yang akan 

digunakan. Menurut Guba dan Lincoln, baik penelitian kuantitatif maupun 

kualitatif dapat digunakan untuk semua jenis paradigma (Denzin dan Lincoln, eds. 

1994, h.105). Meskipun demikian, penelitian ini berjenis kualitatif.  

Penelitian kualitatif berangkat dari pemahaman bahwa realitas 

dikonstruksikan secara sosial. Hasil konstruksi itu dipengaruhi sifat hubungan 

antara peneliti dan yang diteliti serta kendala situasional di antara keduanya. 

Tujuan dari penelitian kualitatif bukan menguji teori melainkan menjelaskan 

keunikan fenomena secara detail dan mendalam. Oleh karena itu, penelitian 

kualitatif besifat subjektif dan tidak dapat digeneralisasikan (Mulyana dan 

Solatun, 2013, h. 4). Teori genderlect styles maupun manajemen konflik 

interpersonal bukan diujikan dalam penelitian ini, melainkan menjadi pisau 

analisis untuk menjelaskan fenomena konflik di Badan Pengurus OSIS SMA 

Santa Ursula periode 2016-2017 dan pengelolaannya secara lebih mendalam. 

Melalui proses wawancara serta observasi lapangan, peneliti akan membangun 

interaktivitas dengan subjek penelitian.  

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Menurut 

kamus Merriam-Webster, studi kasus adalah sebuah analisis yang intensif 

mengenai satu unit tunggal baik seseorang maupun suatu komunitas dengan 

menekankan faktor perkembangan terkait dengan lingkungan. Berdasarkan 

definisi ini, terdapat empat ciri utama dari studi kasus. Pertama, studi kasus hanya 
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berfokus pada satu unit tunggal yang spesifik dan dibatasi. Penekanan pada studi 

kasus bukanlah pilihan metode yang digunakan, melainkan pilihan kasus yang 

dianalisis. Kedua, studi kasus merupakan penelitian yang intensif yang berarti 

detil, kaya, lengkap, dan bervariasi. Ketiga, studi kasus menekankan faktor 

perkembangan. Suatu kasus dapat senantiasa berevolusi seiring waktu. Keempat, 

studi kasus fokus pada keterkaitan dengan lingkungan atau konteks. Oleh karena 

itu, penting untuk memperjelas konteks beserta batasan dari kasus yang diteliti 

(Denzin dan Lincoln, eds. 2011, h.301).   

Berdasarkan penjelasan di atas, studi kasus dianggap sebagai metode yang 

cocok karena peneliti hanya fokus meneliti satu kasus, yaitu pengelolaan konflik 

dalam organisasi yang terdiri dari perempuan seluruhnya. Lebih spesifik, 

organisasi tersebut dibatasi hanya Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula 

periode 2016-2017 dalam konteks penyelenggaraan program unggulan yang 

berjudul Bengkel Anak Muda. Pembatasan ini bertujuan agar penelitian yang 

dihasilkan lebih komprehensif. 

Adapun peneliti memilih metode studi kasus Robert E. Stake. Stake 

merupakan penganut paradigma konstruktivisme sehingga cocok dengan 

penelitian ini. Menurutnya, pengetahuan merupakan konstruksi sosial akan 

realitas berdasarkan pengalaman dan penelitian studi kasus akan membantu 

pembaca mengonstruksikan pengetahuan (Denzin dan Lincoln, 2005, h. 454). 

Selain itu, Stake menggagas empat karakteristik dari penelitian kualitatif yang 

berlaku dalam studi kasus, yaitu holistik, empiris, interpretatif, dan empatik. 

Holistik merujuk pada saling berkaitannya antara kasus dengan konteks. Empiris 
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berarti peneliti mendasarkan penelitiannya pada observasi di lapangan. 

Interpretatif, sesuai dengan paradigma konstruktivisme, menjelaskan bahwa 

penelitian dilihat sebagai hasil interaksi antara peneliti dan subjeknya. Empatik 

berarti peneliti merefleksikan pengalaman dari subjek secara mendalam (Yazan, 

2015, h.139). 

Sepaham dengan Stake yang menganut konstruktivisme, peneliti meyakini 

bahwa interaksi yang tercipta dengan subjek penelitian memiliki pengaruh 

terhadap hasil penelitian. Dalam menghadapi temuan di lapangan dari proses 

observasi dan wawancara, peneliti tentu secara alami akan membandingkan dan 

menganalisisnya berdasarkan pengalaman pribadi baik teori dan konsep yang 

telah dipelajari sebelumnya maupun pengalaman yang lebih konkret sesuai 

karakteristik empatik. Sementara itu, karakteristik holistik, empirik, dan 

interpretatif akan memengaruhi teknik pengumpulan dan analisis data.  

Selanjutnya, Stake menawarkan tiga tipe studi kasus, yakni instrinsic, 

instrumental, dan multiple case study (Denzin dan Lincoln, 2005, h.447). Dari 

tiga tipe studi kasus, peneliti menganggap instrumental case study paling tepat 

diaplikasikan untuk penelitian ini. Dalam instrumental case study, peneliti 

berusaha memahami satu kasus untuk memperoleh gambaran yang lebih luas di 

luar kasus tersebut (Stake, 1995, h.3). Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, 

tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengelolaan konflik oleh organisasi yang 

terdiri dari perempuan seluruhnya. Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula 

periode 2016-2017 menjadi alat pendukung untuk memperoleh pemahaman yang 

lebih luas tersebut. Organisasi yang terdiri dari perempuan seluruhnya bukan 
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hanya Badan Pengurus OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-2017. Namun, 

peneliti memilih kasus ini atas dasar kemudahan akses seperti yang dianjurkan 

oleh Stake (Denzin & Lincoln, 2005, h.451). 

 

3.3 Informan 

Fokus penelitian ini adalah mengetahui konflik-konflik dalam organisasi yang 

terdiri dari perempuan seluruhnya beserta pengelolaannya. Peneliti memilih OSIS 

SMA Santa Ursula, salah satu organisasi siswa di sekolah dengan gender 

homogen sebagai subjek penelitian. Untuk mendapatkan data, peneliti akan 

melakukan wawancara terhadap beberapa pengurus OSIS SMA Santa Ursula 

sebagai informan. Dalam pemilihan informan, peneliti akan melakukan prariset 

berupa observasi guna mengetahui struktur organisasi dari kepengurusan OSIS 

SMA Santa Ursula Periode 2016-2017 maupun kepanitiaan program unggulan 

Bengkel Anak Muda. 

Secara keseluruhan, terdapat 34 siswi yang tergabung dalam Badan Pengurus 

OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-2017. Adapun kriteria yang ditetapkan 

peneliti dalam pemilihan informan adalah pengurus OSIS SMA Santa Ursula 

periode 2016-2017 yang terlibat dalam kepanitiaan program unggulan Bengkel 

Anak Muda dan memegang posisi sentral, yaitu badan pengurus harian serta 

koordinator seksi acara dan lomba. Berdasarkan hasil prariset, para siswi yang 

menempati posisi tersebut terlibat sangat aktif dalam penyelesaian masalah dan 

pengambilan keputusan. Informan yang ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut. 

 Informan 1 : Sheila Jonnathan (Ketua Panitia/ Ketua OSIS) 
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 Informan 2 : Rosalia Apta Hanindya Armadiani (Wakil Ketua) 

 Informan 3 : Anastasia Widya Daniswara Aswanto (Sekretaris) 

 Informan 4 : Audrey Rachel Wijaya (Bendahara) 

 Informan 5 : Anindita Widyadari Batubara (Koordinator Seksi Acara) 

 Informan 6 : Andrea Eugenia Gandasasmita (Koordinator Seksi 

Lomba) 

 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Salah satu karakteristik metode studi kasus dalam penelitian kualitatif adalah 

empiris. Artinya, dasar penelitian dititikberatkan pada observasi di lapangan. 

Karakteristik lainnya adalah interpretatif. Peneliti mengandalkan intuisinya dan 

membangun hubungan dengan subjek penelitian (Yazan, 2015, h.139).  Dua 

karakteristik ini mendorong peneliti untuk menggunakan observasi nonpartisipan 

dan wawancara mendalam sebagai teknik pengumpulan data. 

 

3.4.1 Observasi Nonpartisipan 

Stake (1995, h.60) menyatakan bahwa observasi mampu mengantarkan 

peneliti pada pemahaman yang lebih baik. Berbeda dengan data kuantitatif, 

makna dari data kualitatif disadari langsung dalam proses oleh peneliti. 

Menurut Williams (Given, ed. 2008, h.561), observasi nonpartisipan adalah 

sebuah strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif tanpa 

berinteraksi langsung dengan partisipan. Peneliti hadir bersama partisipan 

dalam setting yang alami untuk melakukan pencatatan lapangan dalam jangka 

waktu tertentu. Alasan utama penggunaan teknik ini adalah tidak ada akses 
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bagi peneliti untuk turut berpartisipasi atau menjadi bagian dari subjek 

penelitian yang sedang diamati. Dalam penelitian ini, tidak mungkin peneliti 

dapat bergabung menjadi pengurus OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-

2017.     

Peneliti akan melakukan pengamatan pada rapat-rapat persiapan 

program unggulan Bengkel Anak Muda yang dilakukan oleh pengurus OSIS 

SMA Santa Ursula periode 2016-2017. Demi kepentingan etika penelitian, 

peneliti akan secara terang-terangan melakukan observasi nonpartisipan 

dengan izin subjek penelitian. Peneliti akan mendorong subjek penelitian agar 

tetap bertindak alami sesuai keseharian mereka. Meskipun demikian, tidak 

dapat dipungkiri pasti ada sedikit perbedaan karena mereka merasa sedang 

diamati. 

3.4.2 Wawancara Mendalam 

Banyak hal yang tidak dapat ditangkap dalam observasi oleh peneliti 

tetapi berhasil diobservasi pihak lain. Prinsip dari studi kasus adalah 

memperoleh deksripsi dan interpretasi pihak lain. Pemahaman setiap orang 

terhadap satu kasus yang sama tentu berbeda dan tujuan penelitian kualitatif 

adalah menangkap berbagai sudut pandang tersebut. Langkah utama dalam 

menangkap beragam sudut pandang adalah wawancara (Stake, 1995, h.64). 

Menurut Berger, wawancara adalah percakapan antara peneliti dan 

informan yang dianggap memiliki informasi tentang suatu objek (Kriyantono, 

2006, h.98). Jenis wawancara yang akan dilakukan peneliti adalah wawancara 

mendalam. Wawancara tatap muka dilakukan berulang kali demi menggali 
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informasi yang mendalam. Lewat wawancara mendalam, peneliti berharap 

memperoleh alasan yang detail dari jawaban-jawaban responden seperti opini, 

motivasi, nilai, dan pengalaman mereka (Kriyantono, 2006, h.63).  

Peneliti akan melakukan wawancara mendalam dengan 6 pengurus 

OSIS SMA Santa Ursula periode 2016-2017 yang juga memegang posisi 

sentral dalam kepanitiaan program unggulan Bengkel Anak Muda. Adapun 

pedoman wawancara telah peneliti susun berdasarkan teori dan konsep yang 

dijadikan pisau analisis. 

 

3.5 Triangulasi Data 

Triangulasi merupakan hal krusial dalam penelitian guna memastikan 

validitas dan reliabilitas data yang berhasil dikumpulkan. Validitas data merujuk 

pada kemampuan data mewakili realitas yang diteliti secara akurat. Sementara itu, 

reliabilitas berkenaan dengan konsistensi hasil. Meskipun demikian, triangulasi 

dalam penelitian kualitatif tidak bertujuan menguji data yang benar dan salah. 

Dalam penelitian kualitatif, triangulasi adalah upaya menunjukkan bukti empiris 

untuk meningkatkan pemahaman akan realitas yang sedang diteliti (Pawito, 2007, 

h.98).   

Menurut Denzin (UNAIDS, 2010 ,h.14-16), ada empat jenis triangulasi dalam 

penelitian yaitu triangulasi data, triangulasi investigator, triangulasi teori, dan 

triangulasi metode. Triangulasi data dilakukan dengan menggunakan berbagai 

sumber data. Triangulasi investigator memanfaatkan lebih dari satu investigator, 

observator, atau peneliti dalam pengumpulan data. Triangulasi teori artinya 
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menggunakan lebih dari satu teori atau hipotesis dalam mengkaji sebuah 

fenomena. Triangulasi metode berarti menggunakan lebih dari satu metode. 

Paradigma konstruktivisme mengakui adanya realitas yang berbeda dalam 

benak setiap orang. Para pengurus OSIS SMA Santa Ursula memiliki konstruksi 

yang berbeda-beda akan konflik yang terjadi di antara mereka serta 

pengelolaannya. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan lebih dari satu 

metode pengumpulan data demi memfasilitasi berbagai realitas sosial yang ada. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dua macam metode pengumpulan data 

yang akan digunakan peneliti adalah observasi nonpartisipan dan wawancara 

mendalam.    

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Banyak data yang akan diperoleh peneliti melalui proses observasi di 

lapangan dan wawancara mendalam, tetapi tidak semua data tersebut sesuai 

dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan pemilahan dan 

pengolahan data. Analisis data merupakan upaya mengatur data yang telah 

dikumpulkan secara sistematis kemudian menafsirkannya untuk memperoleh 

suatu pemikiran, pendapat, teori, maupun gagasan baru (Raco, 2010, h.121).  

Adapun tahap analisis data dalam penelitian kualitatif yang akan diterapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (Ardianto, 2010, h.223). 
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3.6.1 Reduksi Data 

Dalam tahap ini, peneliti akan melakukan pemilihan, pemusatan 

perhatian, penyederhanaan, dan pengabstrakan dari data-data kasar yang 

berhasil dikumpulkan. Peneliti akan mendapatkan banyak data dari hasil 

observasi nonpartisipan di rapat dan diskusi pengurus OSIS SMA Santa 

Ursula serta wawancara mendalam dengan beberapa informan terpilih. 

Kendati demikian, tidak seluruh data yang diperoleh peneliti dapat 

digunakan. Peneliti akan memilah data yang berkaitan dengan konflik saja, 

terutama sumber konflik dan pengelolaannya.  

 

3.6.2 Penyajian Data 

Peneliti mengembangkan dan menyusun sebuah deskripsi yang 

memungkinkan penarikan kesimpulan. Dengan pembuatan deskripsi dalam 

bentuk teks naratif, peneliti dapat melihat gambaran keseluruhan dari 

fenomena yang terjadi.  

 

3.6.3 Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam tahap terakhir ini, peneliti akan menarik kesimpulan atau 

memberikan makna kepada setiap gejala yang diperoleh di lapangan. 

Penarikan kesimpulan dilakukan sambil terus melakukan verifikasi. 

Verifikasi adalah proses menguji kesahihan data yang telah didapatkan.  
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