
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Metode  dan Pendekatan Penelitian 

 Kajian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan 

fenomenologi, pendekatan fenomenologi digunakan untuk 

mengidentifikasi semua yang dialami oleh manusia tentang sebuah 

fenomena. Untuk memahami pengalaman yang dialami, yang mana dilihat 

sebagai pandangan hidup sekaligus metode untuk peneliti itu sendiri 

(Creswell, 2007). Selain itu untuk dapat mengetahui gambaran 

pengalaman personal dan interpretasi arti dari sebuah fenomena yang 

dialami oleh subyek, Creswell dalam Padila juga mengungkapkan  

pendekatan fenomenologi merupakan cara terbaik untuk mendapatkan 

pemahaman pengalaman manusia biasanya pada sekelompok orang, 

dengan mengetahui pengalaman hidup anggota kelompok (Padilla-Diaz, 

2015).  

 

B. Tema yang Diungkap 

 Fenomena yang dikaji dalam penelitian ini adalah pengalaman 

alienasi pada mantan pekerja tambang, di desa Satar Punda, Manggarai 

Timur, Nusa Tenggara Timur, pasca tutup tambang.  



 

 Kriteria alienasi merujuk pada pendekatan psikologi sosial yang 

secara garis besar dikemukakan oleh Seeman (dalam Sarfraz (1997), 

Twining (1980), dan Nelson & O’Donohue (2006) yakni: 

1. Ketidakberdayaan (powerlessness) yang dapat ditunjukkan dengan 

adanya  perasaan  tidak memiliki kontrol atas keadaan, 

ketergantungan pada orang lain, tidak mampu berekspektasi akan 

masa depan, tidak dapat mengambil keputusan; 

2. Ketidakberartian (meaninglessness) dapat ditunjukkan dengan 

perasaan hilangnya tujuan hidup, merasa tidak bermakna, tidak 

mampu mengartikan keadaan yang sedang dialami, hilangnya 

tujuan dan harapan; 

3. Isolasi (isolation) dapat ditunjukkan dengan adanya penarikan diri, 

adanya eksklusi sosial, terpisah dari orang lain, kontak sosial yang 

minim, merasa sendiri, merasa tidak dianggap atau diperhitungkan 

dalam kelompok, tidak merasa bagian dari kelompok, merasa 

terpinggirkan; 

4. Ketidakberaturan (normlessness) dapat ditunjukkan dengan rasa 

hilangnya tujuan hidup, tidak tertarik melakukan kegiatan, tidak 

melakukan apa-apa, merasa bosan, tidak mampu mengubah anomi 

yang terjadi; 

5. Keterasingan diri (self-estrangement) ditunjukkan dengan adanya  

rasa lebih rendah dari orang lain, tidak sebaik orang lain, hilangnya 

rasa identitas diri, ketidakmelekatan dengan diri, minder. 



 

C. Teknik Pemilihan Subyek   

 Subyek yang terlibat dalam kajian ini adalah mantan pekerja 

tambang yang menggantungkan hidup pada tambang, bekerja di tambang 

selama minimal sepuluh (10) tahun, dengan menimbang mantan pekerja 

yang telah bekerja dengan tambang selama itu telah mengalami proses 

perjalanan tambang dari awal hingga tutupnya tambang, berpotensi 

mengalami alienasi sebagai dampak tutup tambang. Subyek yang terlibat 

sesuai dengan masalah penelitan. 

 Teknik yang digunakan dalam pemilihan subyek adalah teknik 

sampling bertujuan (purposive sampling), subyek sebagai sampel harus 

memenuhi kriteria tertentu, karena tujuannya meneliti kekhasan atau 

kepresentatifan dari latar individu atau kegiatan tertentu,  demi 

heterogenitas dalam populasi, untuk mengkaji kasus secara mendalam 

dan kritis, serta untuk mendapatkan perbandingan-perbandingan alasan 

perbedaan latar, kejadian atau individu (Alwasilah, 2003). 

 Beberapa kriteria pemilihan subyek yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Kriteria umur, yang menjadi subyek penelitian ini berada direntang 

usia 41 hingga 63 tahun, dengan pertimbangan rentangan usia 

tersebut memiliki pengalaman bekerja di tambang yang cukup 

lama; 



 

2. Lama bekerja di tambang, 10 hingga 18 tahun berdasarkan teori, 

semakin lama sebuah kelompok bergantung pada tambang 

memiliki kemungkinan untuk mengalami dampak psikososial; 

3. Subyek yang terlibat berasal dari desa Satar Punda meliputi 

kampung Satar Teu, Lengko Lolok dan Serise yang selama ini 

terlibat dalam kehidupan tambang. Ketiga wilayah tersebut sebagai 

perwakilan wilayah terdampak tutup tambang; 

4. Kriteria jenis kelamin dan latar belakang pendiikan tidak dibatasi 

dalam penelitian ini sehingga melibatkan perempuan dan laki-laki 

dengan berbagai latar belakang pendidikan.  

 

D. Metode Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

 Teknik wawancara yang digunakan adalah teknik wawancara 

terbuka dan semi terstruktur dengan teknik ini memungkinkan 

subyek untuk lebih mendalam menjelaskan gejala, dan peneliti 

lebih banyak bertanya menggali masalah. Peneliti juga 

menggunakan in depth interview untuk memeroleh informasi yang 

mendalam dari narasumber (Alwasilah, 2003). 

 Beberapa subyek diambil untuk dijadikan narasumber adalah 

pihak-pihak yang penting dalam fenomena tutup tambang yaitu 

pihak perusahaan, perangkat desa, serta masyarakat lingkar 

tambang (mantan pekerja tambang) itu sendiri, keluarga mantan 



 

pekerja tambang, pihak-pihak ini memberikan informasi mengenai 

fenomena sehingga mendukung pengumpulan data.  

 Berikut pedoman wawancara yang digunakan untuk 

mengumpulkan data  

 

No Tema Subtema 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

4 

Ada Tambang  

 

 

 

 

 

Tutup Tambang  

 

 

 

Pemaknaan Tambang 

 

 

Alienasi 

a. Ketidakberdayaan: 

 

 

b. Ketidakberartian 

 

 

c. Isolasi 

 

 

 

 

d. Ketidakberaturan 

 

 

e. Keterasingan diri 

- Kehidupan saat ada tambang 
- Masalah, perubahan saat ada tambang 
- Keadaan sosial- psikologis saat ada 

tambang 
 

- Kehidupan saat tutup tambang 
- Masalah, perubahan saat ada tambang 
- Keadaan sosial- psikologis saat ada 

tambang 
 

- Arti kehadiran tambang 
- Manfaat tambang bagi subyek 

 

- Mengontrol keadaan 
- Pengambilan keputusan 
- Kemandirian; usaha yang dilakukan 

 

- Perasaan bermakna 
- Tujuan/ harapan setelah tutup tambang 

 

- Keaktifan dalam kelompok 
- Sikap kelompok terhadap subyek 
- Perasaan dan reaksi subyek terhadap 

relasi sosial 
 

- Sikap terhadap perubahan 
- Norma yang berubah 

 

- Penilaian diri akan tutup tambang dan 
hilangnya pekerjaan 

- Perasaan subyek dengan penilaian 
orang lain 

Tabel 3. 1 Pedoman Wawancara 



 

2. Observasi 

 Dalam kajian ini, bentuk observasi yang digunakan adalah 

observasi partisipan yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh 

informasi tentang interaksi sosial atau fenomena yang mau diteliti 

(Kumar, 2011). Observasi yang dilakukan peneliti ingin 

mencocokan apa yang diungkap oleh subyek dengan kenyataan di 

lapangan sehingga sasaran obeservasi adalah masyarakat lingkar 

 



 

tambang. Dengan mengobservasi keseharian, perilaku yang 

ditunjukkan oleh mantan pekerja tambang untuk memastikan 

pengalaman yang dialami. 

 Berikut pedoman observasi yang digunakan peneliti:  

 

No Perilaku/ Keadaan yang Dilihat 

1 Interaksi dengan orang lain 

2 Kegiatan sehari-hari saat tutup tambang 

3 
Kebiasaan yang dilakukan selama observasi dan 

wawancara 

4 
Penampilan fisik subyek dan lingkungan tempat 

tinggal 

 

3. Dokumentasi 

 Sebagai data dukungan, dokumentasi digunakan peneliti 

seperti foto, arsip yang diperoleh dari pihak-pihak yang berkaitan 

dengan masalah penelitian. Adapun sumber dokumentasi di 

peroleh dari proses yang berlangsung maupun pihak perusahaan 

tambang. 

 

E. Keterandalan Data 

 Metode keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Tabel 3. 2 Pedoman Observasi 



 

Dengan kurun waktu tertentu peneliti tinggal dirumah warga untuk 

memahami fenomena yang terjadi di sekitar tambang yang telah 

tutup; 

2. Ketekunan pengamat  

Peneliti  mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol. Peneliti 

juga melibatkan banyak sumber, melibatkan tujuh orang subyek 

yang diamati; 

3. Pemeriksaan teman sejawat melalui diskusi  

Teknik ini dilakukan dengan  cara mengekspos hasil sementara 

atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik 

dengan rekan-rekan sejawat, dengan dosen lain yang memiliki 

minat yang sama dengan fenomena yang dibahas; 

4. Triangulasi 

Dengan memanfaatkan  sesuatu di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Peneliti 

berdiskusi dan mencari informasi melalui sumber lain (Maleong, 

2007). Dalam kajian ini menggunakan beberapa triangulasi yaitu 

(Wahyuni, 2012): 

a. Theory triangulation (triangulasi dalam hal teori), 

menggunakan beberapa teori untuk menginterpretasi 

data, tidak hanya melihat data dari satu perspektif saja; 



 

b. Data  triangulation (triangulasi dalam hal metode 

pengumpulan data), menggunakan observasi dan 

wawancara yang saling melengkapi data. Dalam proses 

penelitian ini peneliti turut membandingkan hasil 

wawancara subyek dengan orang-orang terdekat seperti 

tetangga dan keluarga, juga membandingkan perspektif 

dari tokoh masyarakat maupun dan pihak perusahaan 

tambang untuk mendapatkan data yang objektif; 

c. Interdisciplinary triangulation (triangulasi dalam hal 

disiplin ilmu) yaitu penggabungan lebih dari satu ilmu 

dalam satu akar (ilmu sosial seperti psikologi dan 

sosiologi). 

 

F. Analisis Data 

 Kajian ini menggunakan metode kualitatif berperspektif fenomenologi. 

Analisis data yang digunakan berusaha mencari pemahaman melalui 

metode kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi partisipan. 

Creswell menjelaskan,  analisis data yang biasa digunakan dalam 

kualitatif fenomenologi adalah analisis dengan deskripsi tekstural yaitu 

dengan menulis apa yang dialami oleh subyek, juga dilengkapi oleh 

deskripsi struktural dengan menulis konteks apa saja yang memengaruhi 

pengalaman yang dialami oleh subyek tersebut. Analisis struktural ini 

menekankan pada ―bagaimana‖ fenomena yang dialami oleh subyek  



 

dalam kajian penelitian, kedua analisis data ini merupakan inti dari 

pengalaman subyek (Creswell, 2007). 

 Tahapan analisis data dalam penelitian fenomenologi menurut 

Moustakas (dalam Creswell, 2007) sebagai berikut: 

1. Data yang diperoleh dikumpulkan, peneliti membuat daftar 

―pernyataan yang penting‖ untuk memahami bagaimana subyek 

mengalami fenomena. Kemudian peneliti mengelompokkan arti dari 

pernyataan ke dalam tema; 

2. Pernyataan dan tema yang ditemukan digunakan untuk membuat 

deskripsi apa yang dialami oleh subyek (deskripsi tekstural). 

Kemudian menulis deskripsi konteks atau situasi yang 

memengaruhi pemahaman bagaimana subyek mengalami 

fenomena  (deskripsi struktural); 

3. Menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural menjadi inti sari 

dari pengalaman subyek terhadap fenomena. Pada tahap ini 

peneliti melihat konsep umum pengalaman yang dialami oleh 

subyek-subyek. 

 

 

 

 

 


