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Meneliti Fenomena Sosial

• Mencermati dan menginvestigasi fenomena 
sosial

• Menggunakan metode pengumpulan data:

– Wawancara mendalam

– Pengamatan

• Tugas bersifat Individu dan kelompok dengan
5 orang anggota



Tugas Perkuliahan

1. Tugas Individu 1: Membuat Kajian Pustaka

2. Tugas Kelompok: Membuat Rancangan/ 
Disain Penelitian

3. Tugas Individu 2: Melakukan penelitian
lapangan, menganalisis dan membuat
laporan penelitian.



Tahapan Kerja Tugas

• Mahasiswa membuat kelompok kerja, dengan 
maksimal 5 orang anggota

• Kelompok kerja mahasiswa memilih tema dan 
fokus penelitian, yang memungkinkan 
penggalian/pengumpulan data menggunakan 
metode wawancara dan pengamatan lapangan.

• Masing-masing anggota (Tugas Individu 1) 
membuat kajian pustaka, diawali dengan mencari 
pustaka rujukan yang relevan minimal 5 
buku/artikel jurnal/laporan penelitian/artikel 
seminar dan sumber ilmiah lainnya.



Tahapan Kerja Tugas

• Kelompok kerja (Tugas Kelompok) membuat 
rancangan/disain penelitian, yang memuat (i) 
pertanyaan penelitian; (ii) kriteria pemilihan informan; 
(iii) Panduan Wawancara; dan (iv) panduan 
pengamatan lapangan.

• Masing-masing anggota kelompok kerja (Tugas Individu 
2) melakukan penelitian lapangan, diawali dengan 
memilih dan mendekati informan; melakukan 
wawancara (dengan direkam dan ditranskrip 
sesudahnya); melakukan pengamatan lapangan (dan 
membuat catatan pengamatan lapangan); dan 
menganalisis, pembahasan temuan penelitian dan 
laporan penelitian keseluruhan.



Tugas Individu 1: Kajian Pustaka

• Mahasiswa mencari rujukan pustaka relevan
sesuai dengan tema/fokus penelitian
kelompok; minimal 5 buku/artikel/lap 
penelitian

• Membuat kajian pustaka kurang lebih 1500-
2000 kata atau 4-6 halaman



Tugas Kelompok: Disain Penelitian

• Membuat rancangan singkat penelitian (maks
4/5 halaman), berisi:

– Fokus Penelitian / pertanyaan penelitian

– Kriteria informan untuk Penelitian

– Pedoman wawancara mendalam (min 5 
pertanyaan substantif)

– Pedoman pengamatan (min 5 obyek khas)



Tugas Individu 2: Wawancara

• Melakukan wawancara mendalam dengan
informan (min 30 menit)

• Mentranskrip hasil wawancara seluruhnya, 
meliputi:

– Pertanyaan yg dikemukakan peneliti

– Jawaban informan seluruhnya

– Catatan-catatan selama proses wawancara



Tugas Individu 2: Pengamatan

• Melakukan pengamatan sosial (min 30 menit
atau satu peristiwa)

• Membuat catatan lapangan (fieldnote)

– Mencatat semua hasil pengamatan sesuai dengan
5 kriteria dalam panduan pengamatan

– Membuat catatan tambahan tentang fakta diluar 5 
obyek pengamatan



Tugas Individu 2: Analisi dan Laporan

• Menuliskan hasil analisis penelitian (kurang
lebih 2000-3000 kata atau 6-10 halaman)

• Analisis terhadap 5 hasil wawancara dan 5 
hasil pengamatan dalam satu kelompok, yang 
berisi:

– Garis besar temuan

– Persamaan dan perbedaan antar informan

– Kesimpulan umum



Batas Waktu Tugas

• Tugas Individu 1: kajian Pustaka dikumpulkan
pada sebagai ganti Ujian Mid-Semester pada
minggu pertama April 2015

• Tugas Kelompok: Disain Penelitian dikumpulan
pada minggu pertama Mei 2015

• Tugas Individu 2: Penelitian lapangan dan
analisis data dikumpulkan pada Ujian Akhir
Semester pada minggu kedua Juni 2015
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