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BAB 4

PENGUMPULAN DATA

4.1. Kancah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil subyek mahasiswa

jenjang sarjana (S1) sebagai eksperimentee. Mahasiswa dipilih karena

realitas kehidupan kampus yang beragam mulai dari asal daerah, suku,

agama, ras, program studi, kegiatan kemahasiswaan, afiliasi politik, dan

sebagainya. Keberagaman kehidupan kampus tersebut mencerminkan

miniatur Nusantara yang ber-Bhinneka Tunggal Ika. Disamping, kisaran

usia para mahasiswa yang masih muda, maka generasi ini akan menjadi

cerminan kehidupan sosial di masa yang akan datang.

Peneliti memilih Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai

kancah penelitian ini. Unnes memiliki karakteristik mahasiswa yang

beragam. Peneliti mendapatkan gambaran relasi antar kelompok pada

mahasiswa Unnes berdasarkan wawancara dengan menteri kajian

strategis, dan menteri aksi dan propaganda Badan Eksekutif Mahasiswa

Unnes 2015. Sebagai aktivis yang konsen pada isu-isu sosial di dunia ke

mahasiswaan, mereka melihat hubungan yang dinamis antar golongan

mahasiswa. Misal, munculnya golongan agamis versus nasionalis dalam

politik kemahasiswaan, stereotip pada mahasiswa dari jurusan-jurusan

tertentu, atau diskriminasi terhadap kelompok mahasiswa yang dianggap

memiliki dialek unik. Selain itu, mahasiswa dengan latar belakang ras
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tertentu seperti keturunan Papua, Tionghoa, dan Arab tampak memilik

jarak sosial dengan mahasiswa dari ras Melayu sebagai ras mayoritas.

4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

4.2.1. Persiapan Pengumpulan Data

4.2.1.1. Ijin Pengumpulan Data

Ijin penelitian ini dilakukan secara informal karena peneliti dapat

mengakses perijinan penelitian maupun penggunaan ruang di Unnes

tanpa melewati prosedur administratif formal.

4.2.1.2. Waktu dan Lokasi Pengumpulan Data

Waktu dan lokasi penelitian perlu dibedakan antara fase penyebaran

kuesioner kompleksitas identitas sosial, dan fase eksperimen framing

identitas SARA. Fase penyebaran kuesioner kompleksitas identitas sosial

dilaksanakan antara 28 September 2015 hingga 2 oktober 2015 di

lingkungan Unnes.

Fase eksperimen ini dilaksanakan pada hari jumat, 09 Oktober 2015

mulai jam 15.15 WIB dan selesai pukul 16.25 WIB. Ruangan yang

digunakan adalah di gedung A1 lantai 3 FIP Unnes dengan menggunakan

empat ruang. Dua ruang untuk kelompok eksperimen dari semua

kelompok (A1.301 dan A1.302) dan ruang lainnya untuk kelompok kontrol

dari semua kelompok (A1.303 dan A1.304). Setiap ruangan terdiri dari 30

eksperimentee.
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4.2.1.3. Tim Eksperimen

Tim eksperimen terdiri dari satu peneliti utama dan empat asisten.

dua asisten untuk menangani kelompok kontrol, dan dua yang lainnya

menangani kelompok perlakuan.

4.2.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

4.2.2.1. Fase seleksi Calon Eksperimentee

Seleksi calon eksperimentee secara teknis, dilakukan dengan

menyebarkan kuesioner ini di kelas-kelas dan pada berbagai kegiatan

kemahasiswaan. Peneliti berhasil menyebarkan 489 kuesioner. Data

lengkap 489 calon eksperimentee pada lampiran A.

Tabel 17: Sebaran kompeksitas identitas sosial pada
calon eksperimentee

Kelompok Jumlah Randomized Sampl
Perlakuan Kontrol

KIST 150 orang 20 20
KISS 175 orang 20 20
KISR 164 orang 20 20

Eksperimentee 60 60

Berdasarkan perolehan tersebut, peneliti memilih secara randomized

sampling sebanyak 40 eksperimentee pada setiap kelompok sehingga

seluruhnya berjumlah 120 eksperimentee. Selanjutnya, calon

eksperimentee terpilih dihubungi dan diminta kesediaannya untuk menjadi

eksperimentee.
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4.2.2.2. Eksperimen Framing Identitas SARA

Eksperimen terjadwal mulai jam 15.00 WIB namun pada teknisnya

dimulai pukul 15.15 WIB. Hal ini karena beberapa eksperimentee belum

hadir. Eksperimen framing identitas SARA akhirnya dimulai dengan tidak

lengkap karena terdapat tiga eksperimentee yang belum hadir dilokasi.

Eksperimentee tersebut terdiri dari satu orang dari kelompok perlakuan

kompleksitas identitas sosial tinggi. Dan masing-masing satu orang dari

kelompok kontrol kompleksitas identitas sosial sedang dan rendah.

Memulai eksperimen, peneliti membuka pertemuan di tiap ruang

eksperimen kelompok perlakuan dan kontrol sebagai berikut:

“Selamat sore saudara-saudara sekalian, terima kasih telah
datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengambil data
penelitian kami yang bertema ‘identitas sosial dan tolong-
menolong’. Seluruh data yang terkumpul adalah murni untuk
keperluan penelitian dan tidak terkait hal–hal lain semisal nilai
akademik anda, hubungan sosial anda, dan semacamnya.
Selain itu, rahasia identitas pribadi anda akan kami jaga
sehingga apa yang anda kerjakan di dalam ruangan ini tidak
memiliki implikasi apapun setelah anda meninggalkan ruangan.
Kemudian, petunjuknya sederhana, dalam mengisi kuesioner
ini, cara terbaik adalah dengan menjadi diri sendiri. Apakah
ada pertanyaan? Jika tidak ada, berarti anda semuanya sudah
paham dan sepakat untuk menjadi mitra penelitian kami. Untuk
mempersingkat waktu, selanjutnya proses ini akan diambil alih
oleh tim kami.”

Asisten ruang kelompok perlakuan (A1.301 dan A1.302) mengambil

posisi,dan memberikan instruksi sebagai berikut:

“Selamat sore, saya akan membagikan kuesioner untuk anda
isi, namun sebelum anda isi, silahkan anda cek terlebih dahulu
keutuhan kuesioner”. (lalu asisten membagikan kuesioner)
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Asisten ruang memberikan instruksi lanjutan setelah seluruh

eksperimentee mendapatkan instrument eksperimen untuk kelompok

perlakuan:

“Mohon perhatiannya! Anda perlu memperhatikan cara mengisi
kuesioner ini supaya tidak salah. Dalam mengisi kuesioner ini,
pertama, isilah identitas anda.dengan lengkap.. Kedua,
mulailah mengisi kuesioner dari halaman pertama dan baru
akan membuka halaman berikutnya ketika anda sudah selesai
pada halaman tersebut. Ketiga, pada tiap halaman, anda
mengerjakan mulai dari isian “narasi identitas” di sebelah kiri
halaman, kemudian lanjut ke sebelah kanan halaman pada
bagian “Anekdot” tentang intensi menolong. Setelah anda
membaca anekdot tersebut, silahkan anda lingkari salah satu
angka dari rentang 1-8 untuk menunjukkan keinginan anda
menolong orang tersebut. Semakin kuat kesediaan anda untuk
menolong, semakin besar pula angka yang anda pilih.
Sebaliknya, semakin lemah kesediaan anda untuk menolong,
semakin kecil pula angka yang anda pilih.

Eksperimentee kemudian terlibat dalam perlakuan yang terdiri

“Narasi identitas”, “Anekdot”, dan posttest. Posttest dilakukan setiap

setelah eksperimentee mendapat perlakuan “narasi identitas” dan

“Anekdot” dalam framing yang sama. Setela itu dilanjutkan ke framing

berikutnya dengan prosedur yang sama.

Latin-square design diterapkan untuk mengurangi bias urutan

framing dengan cara mengacak urutan framing yang ditampilkan.

Terdapat lima versi instrument eksperimen sebagai berikut:

Tabel 17: Penerapan Latin-square dalam urutan perlakuan
No. Versi Keterangan urutan Framing
1 S.A.R.Ag.U Suku – Agama – Ras – Antar Golongan – Universal
2 U.S.A.R.Ag Universal – Suku – Agama – Ras – Antar Golongan
3 Ag.U.S.A.R Antar Golongan – Universal – Suku – Agama – Ras
4 R.Ag.U.S.A Ras – Antar Golongan – Universal –Suku – Agama
5 A.R.Ag.U.S Agama – Ras – Antar Golongan – Universal – Suku
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Eksperimentee kelompok perlakuan untuk menyelesaikan perlakuan

berkisar antara 45 - 60 menit. Setelah perlakuan ‘Narasi Identitas’,

‘Anekdot’ dan posttest selesai dikerjakan, asisten ruang perlakuan

menarik dan mengecek kelengkapan isian maupun data demografis

eksperimentee. Setelah dapat dipastikan kelengkapan datanya, maka

peneliti memasuki ruang untuk menetralisir efek-efek perlakuan dan

menutup kegiatan.

“Terimakasih atas pastisipasi saudara sekalian, persoalan
yang baru saja anda kerjakan, berkaitan dengan dengan niat
untuk menolong teman atau yang bukan teman dilihat dari
identitas SARA. Tujuannya adalah untuk memahami
bagaimana tolong-menolong dalam masyarakat yang
multikultural seperti di Indonesia ini. Tidak ada maksud lain.
Meskipun demikian, kerahasiaan identitas anda tetap kami
jaga. Baiklah... terimakasih atas segala kooperativitas anda.
Dengan demikian selesai sudah kegiatan ini, anda boleh
meninggalkan ruangan.”

Beranjak ke ruang kelompok kontrol. Setelah peneliti membuka kelas

dengan instruksi yang sama dengan kelompok perlakuan, Asisten ruang

kelompok kontrol (ruang A1.303 dan A1.304) masing-masing mengambil

alih koordinasi ruang sebagai berikut:

“Selamat sore, saya akan membagikan kuesioner untuk anda
isi, namun sebelum anda isi, silahkan anda cek terlebih dahulu
keutuhan kuesioner”. (lalu asisten membagikan kuesioner)

Asisten ruang memberikan instruksi lanjutan setelah seluruh

eksperimentee mendapatkan instrument eksperimen untuk kelompok

kontrol:
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“Mohon perhatiannya! Anda perlu memperhatikan cara mengisi
kuesioner ini supaya tidak salah. Dalam mengisi kuesioner ini,
pertama, isilah identitas anda dengan lengkap. Kedua, bacalah
dengan seksama Anekdot yang ada dalam lembar tersebut.
Setelah anda membaca anekdot tersebut, silahkan anda
lingkari salah satu angka dari rentang 1-8 untuk menunjukkan
keinginan anda menolong orang tersebut. Semakin kuat
kesediaan anda untuk menolong, semakin besar pula angka
yang anda pilih. Sebaliknya, semakin lemah kesediaan anda
untuk menolong, semakin kecil pula angka yang anda pilih.

Eksperimentee mencermati anekdot sebagaimana pada kelompok

perlakuan. Bedanya, pada kelompok kontrol, anekdot tersebut tidak

menampilkan atribut identitas sosial dalam tolong-menolong. Setelah itu,

eksperimentee kelompok kontrol menentukan keinginan mereka untuk

menolong dengan memilih angka antara 1–8.

Eksperimentee kelompok kontrol rata-rata menyelesaikan tugas

mereka dalam waktu lima menit. Setelah itu instrument eksperimen

kelompok kontrol dikumpulkan kembali oleh asisten ruang. Terakhir,

peneliti menutup kegiatan eksperimen kelompok kontrol (ruang A1.303

dan A1.304) sebagai berikut:

“Terimakasih atas partisiasi anda dalam kegiatan ini. Data
yang terkumpul dari anda semua sangat bermanfaat bagi kami.
Ketika anda keluar ruangan, kami harap anda tidak berbicara
dengan keras atau mendatangi kelas A1.301 dan A.1 302
karena itu dapat merusak konsentrasi mereka dalam
menyelesaikan tugas. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami
sangat senang bila setelah keluar dari ruangan ini, anda dapat
langsung menuju tangga turun. Demikian yang dapat kami
sampaikan.. selamat sore dan terimakasih.”
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Setelah kegiatan dalam ruangan selesai, peneliti dan empat asisten

ruangan berkumpul untuk mengecek data yang terkumpul dan diperoleh

data sebagai beikut:

Tabel 18: Data kehadiran dan instrument
ekserimen yang terkumpul

Kelompok KIS
(n 117)

Eksperimentee (orang)
Perlakuan kontrol

KIST 19 20
KISS 20 19
KISR 20 19

Jumah 59 58
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