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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian Kualitatif 

Di dalam Zuriah (2007), Kirk dan Miller mengatakan penelitian 

kualitatif adalah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara 

fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dan 

berhubungan dengan orang–orang tersebut dalam bahasa dan 

peristiwanya. Data kualitatif yang berupa kata-kata atau tindakan akan 

sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dan hipotesis 

seperti penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, analisis isi (content 

analysis) pada penelitian kualitatif lebih penting daripada symbol atau 

atribut seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian kualitatif ini 

diperlukan ketajaman dalam menganalisis data, objekti vitas, sistematis, 

dan sistemik sehingga diperoleh ketepatan dalam 

memperinterpretasikan.  

Ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif, yaitu fenomenologi, interaksi simbolik, kebudayaan, 

etnometodologi, etnografi, penelitian lapangan, dan Ground Theory 

(Moleong, 2008, hal. 14-30). Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

penelitian fenomenologi untuk menggali data secara kualitatif. 

Fenomenologi menunjuk pada pandangan berpikir yang 

menekankan fokus ke dalam pengalaman-pengalaman subjektif manusia 
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dan interpretasi-interpretasi dunia. Dalam pendekatan ini peneliti 

berusaha memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang-

orang pada situasi tertentu. 

 

B. Tema yang Diungkap 

1. Kurang Tidur: waktu tidur yang tidak tercukupi bagi seseorang 

untuk tidur. Batas minimal orang tidur adalah tujuh jam sehari. 

2. Dampak Kurang Tidur: seperti menurunnya kemampuan kognitif 

pada saat tidak mendapatkan tidur yang cukup, mengantuk 

berlebihan di pagi hari, dan sebagainya. 

 

C. Subjek Penelitian 

Dalam mencari subjek, peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling. Purposive sampling adalah teknik mengambil sampel secara 

acak dan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan dari 

penelitian yang dilakukan. 

Subjek pada penelitian ini berciri-cirikan: 

1. Mahasiswa Unika Soegijapranata usia 18-25 tahun yang masih aktif 

ditandai dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih 

berlaku. 

2. Mahasiswa jurusan arsitektur Unika Soegijapranta yang sedang 

menjalani tugas akhir. 
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3. Mengalami keluhan kekurangan tidur dengan batasan waktu tujuh 

jam sehari dan rentang waktu yang diberikan adalah lebih dari dua 

kali dalam seminggu.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Salah satu tahapan penting dalam sebuah penelitian adalah mencari 

data. Untuk mencari data tersebut,seorang peneliti harus tepat dalam 

memilih dan mencari sumber data (Sukandarrumidi, 2006, hal. 69).  

Dari beberapa metode pengumpulan data yang ada, peneliti memilih 

metode sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang dilakukan 

karena adanya tujuan tertentu (Moleong, 2008, hal. 186). 

Interview atau wawancara adalah kegiatan tanya jawab lisan, 

dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang sal ah 

satunya dapat melihat muka yang lain dan ikut mendengarkan 

pembicaraan. Interview ini bertujuan untuk mengetahui ekspresi 

wajah, gerak-gerik tubuh yang ditunjukan oleh interviewee ketika 

diberikan suatu pertanyaan. Selain itu, wawancara juga dapat 

sebagai acuan dari tingkat pemahaman interviewee terhadap materi 

yang ditanyakan (Sukandarrumidi, 2006, hal. 88-89). Menurut 

Moleong, wawancara adalah percakapan antara dua pihak yang 

dilakukan karena adanya tujuan tertentu.  
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Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan interview 

terpimpin (guide interview). Interview terpimpin ini sama halnya 

dengan interview terstruktur dimana teknik wawancara ini dilakukan 

dengan membawa kerangka pertanyaan secara lengkap dan 

terperinci. Melakukan interview tidaklah mudah, oleh sebab itu 

interviewer harus bisa menciptakan suasana santai, tetapi serius, dan 

juga tidak kaku (Sangadji & Sopiah, 2010). 

Dalam wawancara yang akan dilakukan kepada interviewee, 

peneliti menyusun daftar pertanyaan sebagai berikut: 

a. Data diri subjek. 

b. Lamanya tidur pada malam hari. 

c. Berapa kali dalam seminggu mengalami kekurangan tidur. 

d. Sudah berapa lama kurang tidur terjadi. 

e. Keluhan pada saat kekurangan tidur. 

f. Faktor-faktor yang menyebabkan kurang tidur. 

g. Dampak jangka pendek atau panjang saat kekurangan tidur. 

Peneliti juga menggunakan alat bantu seperti pena, buku catatan, dan 

recorder saat proses wawancara berlangsung 

2. Kuesioner 

Kuesioner atau bisa disebut sebagai angket atau self 

administrated questioner merupakan teknik pengumpulan data 

dengan membuat suatu daftar pertanyaan kepada responden untuk 

diisi (Sukandarrumidi, 2006). 
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Dalam proses ini, peneliti menggunakan kuesioner pertanyaan 

terbuka (Opened End Items). Pertanyaan terbuka yang dimaksud di 

sini adalah dari pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan, tidak 

tersedia jawaban apapun. Hal ini dimaksudkan agar responden bisa 

secara bebas atau terbuka untuk menjawab pertanyaan yang 

diberikan. 

3. Observasi 

Teknik ini digunakan untuk menarik kesimpulan, makna, sudut 

pandang responden terhadap suatu kejadian, peristiwa, atau proses 

yang telah diamati.  Melalui teknik ini, peneliti akan melihat tacit 

understanding atau pemahaman yang tidak terucapkan pada saat 

proses wawancara berlangsung (Alwasilah, 2002, hal. 154-155). 

Pada proses ini, peneliti akan melakukan observasi pada saat 

proses wawancara berlangsung. Hal yang akan diobservasi seperti 

gerak-gerik dan ekspresi subjek saat menjawab pertanyaan yang 

diajukan oleh peneliti. 

 

E. Metode Analisis Data 

Tahap-tahap analisis data yang peneliti gunakan mencangkup tiga tahap, 

yaitu: 

1. Reduksi Data 

Reduksi data memfokuskan pada bagian terkecil dalam data yang 

telah diperoleh lalu disatukan. Setelah disatukan, dibuatlah koding. 
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Reduksi data ini berguna untuk meneliti hal-hal yang penting lalu 

menarik kesimpulan dari data yang ada (Moleong, 2008, hal. 288). 

2. Penyajian Data 

Penyajian data adalah penarikan kesimpulan dari suatu informasi 

yang didapat. Metode dalam penyajian data ini menggunakan 

metode deskriptif. Hasil penelitian dipadukan dengan teori yang ada 

sebagai inti dari penelitian ini.  

3. Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan yang bertujuan untuk mengumpulkan semua 

hasil pengolahan data yang sudah dilakukan sebelumnya.  

 

F. Kriteria Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2008) teknik pemeriksaan perlu dilakukan 

untuk menetapkan keabsahan data. Ada beberapa teknik yang 

digunakan untuk memvalidasi suatu penelitian, yaitu perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, 

kecukupan referensial, kajian kasus negatif, dan pengecekan anggota 

(Moleong, 2008, hal. 327). 

Teknik-teknik yang akan digunakan peneliti antara lain: 

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah pengecekan terhadap keabsahan data dan 

digunakan sebagai pembanding data yang telah didapat. Dengan 

teknik triangulasi ini, peneliti dapat me-recheck kembali temuan 
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yang telah didapat dan membandingkannya dengan sumber, metode, 

atau teori. Untuk melakukan perbandingan, para peneliti akan 

mengajukan pertanyaan, lalu mengecek hasil pertanyaan itu dengan 

berbagai sumber data yang telah diambil. Untuk memperkuat data 

yang didapat dari subjek, peneliti juga akan menanyakan kepada 

teman terdekat atau keluarga subjek tentang kebenaran data yang 

diambil. 

2. Ketekunan atau Keajegan Pengamatan 

Keajegan pengamatan yaitu mencari ciri-ciri dan unsur-unsur situasi 

yang relevan dengan persoalan yang diambil atau dicari. Dalam 

teknik ini, peneliti mengadakan pengamatan dengan teliti pada 

adanya faktor-faktor yang menonjol, kemudian diteliti secara rinci 

sampai sudah bisa dipahami. 




