
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Metode Kualitatif sebagai Metode Alternatif 

Sebagaimana disinyalir oleh Mubyiarto (2004) bahwa definisi ilmu 

ekonomi harus ditinjau ulang yang disebabkan tidak mencakupnya kebutuhan 

sosial dalam definisi ilmu ekonomi yang lama, dimana pada definisi ilmu 

ekonomi ortodok lebih mengedepankan pada sisi kebutuhan material. Lebih lanjut 

diungkapkan pula oleh Capra (1997, 252-253): 

Ilmu ekonomi saat ini ditandai dengan pendekatan reduksionis dan terpecah-pecah…Para 
ahli ekonomi biasanyanya gagal mengetahui bahwa ekonomi hanyalah satu aspek dari 
suatu keseluruhan susunan ekologis dan sosial; suatu sistem hidup yang terdiri manusia 
dalam interaksi yang terus menerus… 

Dari pengertian eksploitasi definisi ekonomi ortodok, pemecahan 

persoalan ekonomi lebih menekankan pada pemecahan yang menekankan pada 

“mengutak-atik” angka-angka (kuantitatif). Pendekatan ini pada akhirnya lebih 

cenderung “menyederhanakan” kompleksitas persoalan yang dihadapi masyarakat 

serta kurang mempertimbangkan keadaan subyektif individu. Dan tidak dapat 

dipungkiri jikalau kemudian metode yang dipakai dalam permasalahan ekonomi 

merupakan metode yang berpijak pada ilmu modern yang positivis dan 

logosentrisme. Rosenau (dalam Triyuwono, 2000, xiv) mendefinisikan 

logosentrisme sebagai pola pikir yang mengklaim adanya legitimasi dengan 

referensi kebenaran universal dan eksternal. Sementara Triyuwono menjelaskan 

bahwa: 



Ilmu-ilmu positif produk modernisme banyak menekankan pada aspek praksis dan 
fungsi—ingat bahwa ilmu-ilmu positif mengklaim bahwa ilmu pengetahuan harus netral 
dan bebas dari nilai (value-free). Ini adalah bentuk logosentrisme yang dengan kekuatan 
hegemoninya mengklaim bahwa ilmu-ilmu yang tidak mengikuti metode (prosedur) 
ilmiah (scientific method) yang telah diformat oleh ilmu positif / modern adalah ilmu-
ilmu yang tidak ilmiah; yaitu, ilmu yang tidak sahih dan tidak layak untuk hidup, 
dikembangkan, dan apalagi “dipraktikkan.”    

 

Selanjutnya Rosenberg (dalam Mulyana, 2003, 36) mengemukakan : 

Kita harus mengenal bahwa metode ilmiah, seperti institusi ilmiah, merupakan konstruksi 
manusia tanpa klaim khusus terhadap obyektifitas. Begitu kita mengenal hal ini, kita akan 
terbebas dari kepercayaan yang keliru bahwa metode ilmiah merupakan satu-satunya cara 
untuk memperoleh pengetahuan….  

 

Ekonomi, termasuk di dalamnya manajemen, merupakan bagian ilmu 

sosial yang tentu saja realitas sosial merupakan sebuah kenyataan-kenyataan yang 

akan selalu ditemui didalamnya. Realitas sosial akan cukup kesulitan diungkap 

secara gamblang dan apa adanya apabila metode yang digunakan berpangkal pada 

alat ukur yang digunakan untuk mengukur gejala-gejala alam. Maka sekali lagi 

berbeda dengan apa yang bisa dikaji di lingkungan ilmu-ilmu alam kodrati dan 

ilmu hayati, realitas yang dikaji oleh para peneliti ilmu-ilmu soisal ini bukanlah 

suatu objectifity yang boleh dan gampang didefinisikan berdasarkan parameter 

para peneliti (menjadi suatu subjectivied objectifity), melainkan suatu objectivied 

subjectifity ini tentu saja harus didefinisikan sendiri oleh para warga masyarakat 

“pemilik dunia kesadaran simbolisme” yang tengah dijadikan obyek penelitian 

(Masykuri Bakri, (ed.), 2003). Metode kualitatif berakar pada tradisi pemikiran 

Jerman yang lebih Platonik (filsafat rasionalisme idealis), humanistik, 

memandang manusia sebagai manusia (Faisal, 1998). Secara lebih jelas Faisal 

mengungkapkan: 



Karena fenomena sosial, yang melibatkan menusia sebagai pelaku praktik/aktivitas sosial, 
senantiasa sarat dengan dunia makna yang melekat pada subyek (manusia) pelakunya; ia 
senantiasa melibatkan interpretasi, kesadarn, dan makna subyektif di tingkat individu 
sang manusia pelaku suatu tindakan sosial. Tindakan manusia tidaklah mekanistik 
sebagaimana benda-benda alam yang dikaji oleh ilmu-ilmu kealaman. Karenanya, adalah 
salah memandang manusia semata-mata sebagai “hamba”, apakah dari tuntutan struktur 
sosial ataukah dari desakan predisposisi tertentu….untuk memahami suatu fenomena 
sosial haruslah dari hasil “membaca” bagaimana sang pelaku itu sendiri memahami 
dunianya. Atau harus merupakan upaya understanding of understanding. 

 

Dari titik pandang ini maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan 

kualitatif, dimana dengan pendekatan ini penelitian akan diarahkan pada aspek 

pendekatan sosial. Dalam pendekatan ini unsur subyektifitas penelitian akan lebih 

mengemuka sebagai konsekuensi dari penerapan metode kualitatif. Pendekatan 

subyektif mengasumsikan bahwa pengetahuan tidak mempunyai sifat obyektif dan 

sifat yang tetap (Mulyana, 2003, 33). Lebih lanjut Mulyana (2003, 35) 

menyatakan: 

Menurut pandangan subyektif, realitas sosial adalah suatu kondisi yang cair dan mudah 
berubah melalui interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena sosial 
senantiasa bersifat sementara, bahkan bersifat polisemik (multimakna), dan tetap 
diasumsikan demikian hingga terjadi negosiasi berikutnya untuk menetapkan status 
realitas sosial tersebut. Realitas dianggap nyata sejauh mereka bersepakat bahwa hal itu 
memang nyata bagi mereka. Untuk itu, orang bertindak berdasarkan makna atau definisi 
yang mereka berikan kepada lingkungan mereka. Mereka melakukan hal itu lewat simbol-
simbol bahasa baik verbal (bahasa) ataupun perilaku nonverbal dalam kehidupan mereka. 
Manusia aktif menafsirkan lingkungan mereka, mengubahnya bila diperlukan, dan 
menentukan jalan hidup mereka sendiri, dan melakukan tindakan apapun dengan cara 
yang dapat dijelaskan. Dus, manusia punya andil dalam pembentukan realitas. 

 

Bogdan dan Biklen (1982:2) secara rinci menjelaskan metode kualitatif 

sebagai berikut :  

We use qualitative research as an umbrella term to refer to several research strategies that 
share certain characteristics. The data collected has been termed soft, that is, rich in 
description of people, places, and conversations, and not easily handled by statistical 
procedures. Research questions are not frame by operationalizing variables; rather, they 
are formulated to investigate in all theri complexity, in context. While people conducting 
qualitative research may develop a focus as they collect data, they do not approach the 
research with specific question to answer or hipotheses to test. They are concerned as 



well with understanding behaviour from the subject’s own frme of reference. External 
causes are of secondary importance. They tend to collect their data trough sustained 
contact with people in setting where subjects normally spend their time.      

 

3.2. Interaksionisme Simbolik Sebagai Pendekatan Penelitian Kualitatif 

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2004) metode kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan 

pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh) sehingga dalam hal ini tidak 

boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, 

tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Jensen dalam 

Mulyana (2003) mengemukakan:  

Pertumbuhan paradigma kualitatif setidaknya dipicu oleh dua kondisi historis, pertama, 
kondisi internal dalam komunitas ilmiah: banyak pakar dan lembaga yang 
mempertanyakan daya eksplanatori pendekatan empiris konvensional dalam ilmu-ilmu 
sosial. Terdapat banyak konsensus bahwa banyak isu penelitian tidak cukup ditelaah 
melalui metode positivistik kualitatif. Kedua, kondisi eksternal di luar komunitas ilmiah: 
perkembangan ilmu sedikit banyak berkaitan dengan perubahan dalam bidang 
sosioekonomi yang lebih luas, sehingga pendekatan kualitatif diperlukan untuk 
beradaptasi dengan bentuk realitas sosial yang baru, yang sering disebut masyarakat pasca 
industri, era pascamodern, dan masyarakat informasi...erosi pola-pola sosial tradisional 
dan perkembangan komunikasi massa sebagai sumber primer kohesi sosial di banyak 
kawasan dunia merupakan gejala abad ke-20 yang semakin cepat dalam beberapa dekade. 
Hal ini menuntut pencarian akan teori-teori dan metode-metode baru yang lebih 
kontekstual untuk memahami kompleksitas sosial dan budaya serta perubahannya.   

  

Dan metode kualitatif ini akan menggunakan paradigma interaksionisme 

simbolik. Interaksionis simbolik termasuk ke dalam salah satu dari sejumlah 

tradisi penelitian kualitatif yang berasumsi bahwa penelitian sistematik harus 

dilakukan dalam suatu lingkungan yang alamiah alih-alih lingkungan yang 

artifisial seperti eksperimen (Mulyana, 2003).   

 Dalam paradigma ini akan dilihat perpaduan simbol dan interaksi yang ada 

dalam masyarakat . Dimana selanjutnya keduanya akan dilihat keterkaitannya satu 



sama lain dalam relasi sosialnya. Dengan paradigma ini makna sosial serta 

relasinya dengan manusia akan dapat tertangkap melalui perspektif individu. Dan 

tindakan serta pemaknaan manusia terhadap sesuatu kental bersifat situasional, 

yaitu bergantung pada definisi situasi yang dihadapi pada tingkat interaksi itu 

sendiri (Faisal, 1998). Lebih lanjut Faisal menjelaskan: 

Manusia bukanlah ”hamba” atau robot yang secara otomatis berperilaku sebagaimana 
tuntutan struktur sosial atau prediposisi tertentu. Itu dikarenakan adanya proses 
interpretasi (pada diri manusia) mengenai berbagai hal pada saat ia hendak bertindak 
dalam suatu situasi. Oleh sebab itu, analisis makna yang berlangsung di tingkat interaksi 
menjadi suatu keperluan untuk bisa memahami mengapa para pelaku berpola tindakan 
tertentu. Itu menghajatkan proses observasi dan pelacakan secara intensif, yang hanya 
mungkin melalui pendekatan kualitatif. 

 

Sementara itu dikatakan oleh Blumer (1969) :  

…interaksionis simbolik merupakan pendekatan membumi dalam kajian ilmiah mengenai 
kehidupan dan perilaku manusia…..Jika hendak meneliti perilaku kepercayaan agama, 
maka ia akan datang ke kelompok keagamaan yang sesungguhnya dan mengamatinya 
secara seksama pada saat mereka menjalankan kehidupan mereka. Jika hendak meneliti 
gerakan-gerakan sosial, ia akan melacak secara seksama karier sejarah dan pengalaman 
hidup gerakan-gerakan sebenarnya. Apabila hendak meneliti penggunaan obat di 
kalangan para remaja, ia akan masuk ke dalam kehidupan aktual para remaja itu untuk 
melakukan pengamatan dan analisis mengenai penggunaan obat tersebut” 
 

Dalam memahami aktifitas mahasiswa, sebagai fokus penelitian ini, maka 

konsep diri dalam interaksionis simbolik dari Mead menjadi relevan untuk 

dijadikan sebagai landasan penelitian. Konsep diri dalam interaksionisme 

simbolik memegang peranan penting, karena diri dapat mengarahkan, 

mengendalikan dan menentukan individu sebagai anggota masyarakat untuk 

berperilaku atau bertindak sebagai respon atas lingkungannya. Dalam proses  ini, 

diri dapat menjadi subyek, yaitu Saya (I), atau obyek Ku (Me) (Triyuwono, 2000; 

33-34).  



Sebagaimana diungkap sebelumnya bahwa dalam interaksionisme 

simbolik, simbol menjadi bagian yang penting. Simbol dalam paradigma ini 

merupakan entitas untuk memahami interaksi individu dalam masyarakat. Pada 

dasarnya ada dua hal yang menyebabkan individu bertindak; pertama, hal-hal 

yang muncul dari kemauan internal individu seperti karakteristik personal, dan 

kedua, segala hal yang datang dari luar diri, yang dapat kita sebut obyek-obyek 

sosial. Mereka adalah simbol yang diperlukan untuk diinterpretasikan oleh 

individu (Triyuwono, 2000; 37). Simbol menjawab makna yang dialami individu 

pertama dan yang mencari makna dalam individu kedua (Mead dalam Ritzer dan 

Goodman, 2004:78). Ritzer dan Goodman (2004:266) memandang ada tiga hal 

yang penting dalam interaksionisme simbolik ini, yaitu: (1) memusatkan perhatian 

pada interaksi antara aktor dan dunia nyata; (2) memandang baik aktor maupun 

dunia nyata sebagai proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis; (3) dan 

arti penting yang dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan 

kehidupan sosial. 

Dari uraian tersebut maka ada beberapa alasan digunakannya 

interaksionisme simbolik ini sebagai pendekatan penelitian. , yaitu, Pertama, 

penelitian tentang merek ini lebih menitikberatkan pada merek yang terasosiasi 

oleh mahasiswa melalui interaksi dengan individu lain maupun lingkungannya di 

kampus. Dimana dalam interaksionisme simbolik pola interaksi tersebut menjadi 

bagian yang inheren dalam diri manusia, baik individu maupun sosial. Kedua, 

dalam pola interaksi interaksionisme simbolik peran simbol sangat penting 

sebagai media interaksi itu sendiri. Dan pola ini bisa jadi telah diadopsi secara 



tidak sadar dalam interaksi di kalangan mahasiswa. Dimana bisa jadi simbol 

dijadikan titik temu dalam suatu interaksi di kalangan mahasiswa untuk dapat 

menunjukkan diri mereka di lingkungannya. Interaksi dalam simbol-simbol ini 

yang kemudian akan dapat membentuk sebuah identitas bagi individu maupun 

lingkungan (institusi).   

 

3.3. Konsepsi The Generalized Other dalam Interaksionisme Simbolik 

Salah satu konsep penting dalam interaksionisme simbolik adalah konsep 

the generalized other. Konsep the generalized other ini merupakan hasil dari 

tahap yang dinamakan Mead sebagai tahap permainan. Tahap permainan diartikan 

Mead sebagai tahap dimana individu harus mengambil peran orang lain mana pun 

yang terlibat dalam permainan (Ritzer dan Goodman, 2004:283). Contoh tahap 

permainan ini oleh Mead dianalogikan dalam permainan baseball, dijelaskan 

Mead (Ritzer dan Goodman, 2004:283): 

Dalam permainan baseball terlibat sejumlah individu. Seorang anak yang mengambil satu 
peran, harus siap untuk mengambil peran setiap orang lainnya. Bila ia memetik sembilan 
bola, ia harus memberikan tanggapan atas setiap posisi yang terlibat dalam posisinya 
sendiri. ia harus mengetahui apa yang akan dilakukan oleh orang lain agar dapat 
melaksanakan permainannya sendiri. ia harus mengambil seluruh peran itu. Semua peran 
tak harus hadir dalam kesadaran pada waktu bersamaan, tetapi pada saat tertentu ia harus 
mempunyai sikap seperti tiga atau empat individu lainnya, seperti orang yang akan 
melempar bola, menangkapnya, dan seterusnya. Tanggapan harus dihadirkan dalam 
keputusan yang dibuatnya sendiri. dalam permainan ada sekumpulan tanggapan seperti 
itu dari orang lain yang terorganisir sedemikian rupa sehingga sikap dari seseorang 
memunculkan sikap yang tepat dari orang lain. 
 

The generalized other adalah sikap seluruh komunitas atau, dalam contoh 

permainan baseball diatas, adalah sikap tim secara keseluruhan. Kemampuan 

untuk mengambil peran umum orang lain adalah penting bagi diri (Ritzer dan 

Goodman, 2004:283). The generalized other merupakan “lingkungan” individu, 



lingkungan yang aturannya menjadi milik individu sendiri (Charon,1979:161). 

Dimana menurut Mead dalam Charon (1979:162) makna the generalized other 

adalah sebagai suatu komposit, sebagai masyarakat, masyarakat bagi individu, 

totalitas individu yang penting dan mempresentasikan masyarakat yang lebih luas, 

yang berkembang secara historis dengan aturan yang telah mapan sejak lama.  

Pendefinisian tersebut membawa implikasi bahwa Mead lebih 

menekankan the generalized other sebagai “serangkaian aturan”, harapan bahwa 

masyarakat mempunyai individu-bagi individu-individu-apa yang harus ditaati 

untuk menjadi orang “baik” di masyarakat (Charon, 1979:162). Berger dan 

Luckmann dalam Charon (1979:163) memberikan ilustrasi yang tepat mengenai 

proses the generalized other: 

…sosialisasi primer menciptakan suatu abstraksi progresif dalam kesadaran anak dari 
peran dan sikap pihak lain atau lingkungan yang khusus ke peran dan sikap pada 
umumnya. Sebagai contoh, dalam internalisasi norma-norma ada suatu progresi dari ‘Ibu 
memarahi saya sekarang’ ke ‘Ibu memarahi saya bila saya menumpahkan sup’. Karena 
pihak lain yang signifikan lainnya (ayah, nenek, kakak dan sebagainya) mendukung sikap 
negatif ibu terhadap tertumpahnya sup, generalitas norma secara subyektif diperluas. 
Langkah menentukan muncul ketika sangan mengenali bahwa setiap orang menentang 
tumpahnya sup, dan norma pun digeneralisasi menjadi ‘Orang tidak boleh menumpahkan 
sup’—‘orang’ termasuk dirinya sebagai bagian dari generalitas yang meliputi, pada 
prinsipnya, semua masyarakat sejauh itu signifikan bagi sang anak. 

 

The generalized other menjadi semacam lembaga dalam sebuah 

masyarakat yang harus ditaati. Dan Charon memaknai the generalized others ini 

sebagai sistem moral yang terinteranlisasi (1979:165).  

  

3.4. Tahapan Penelitian 

Mengacu pada Moleong (2004, 239-240), proses penelitian pada ghalibnya 

akan dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut ; 



1. Tahap orientasi dan memperoleh gambaran umum. Tujuan pada tahap 

ialah memperoleh informasi tentang latar yang nantinya diikuti dengan 

tahap merinci informasi yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

2. Tahap eksplorasi fokus, yaitu menyusun “petunjuk” memperoleh data 

seperti petunjuk wawancara dan pengamatan. Pada tahap ini pengumpulan 

data dilaksanakan, kemudian dianalisis dan diikuti dengan laporan hasil 

analisis.  

3. Tahap pengecekan dan dan pemeriksaan keabsahan data. Pada tahap ini 

umumnya diadakan penghalusan data yang dilakukan pada subyek atau 

informan. Pada kesempatan ini laporan dicek pada subyek, dan jika 

kurang sesuai, perlu diadakan perbaikan, jadi untuk membangun derajat 

kepercayaan pada informasi yang telah diperoleh. 

 

3.5. Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang Analisis Deskriptif Fakultas Ekonomi Sebagai Identitas 

Diri Merek Dalam Kerangka Interaksionisme Simbolik ini dilakukan di Fakultas 

Ekonomi Universitas Brawijaya Malang yang berlokasi di Jalan M.T. Haryono 

165 Malang .  

3.5. Sumber Data  

 Berdasarkan sumbernya, sumber data terdiri dari: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang didapat dari sumber pertama atau data yang diperoleh 

secara langsung dari hasil wawancara dengan informan. 



2. Data Sekunder  

Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain secara tidak langsung guna 

mendukung penelitian. Data sekunder bisa berupa literatur maupun karya 

ilmiah orang lain.  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini 

menggunakan studi lapangan dan juga studi literatur, keduanya dikombinasi untuk 

bisa saling melengkapi, yaitu sebagai berikut: 

1. Pengamatan berperan-serta 

Dikatakan Paul Rock (dalam Mulyana, 2003, 165) bahwa pengamatan 

dalam metode ini memungkinkan peneliti menggunakan “diri” (self)-nya 

untuk menjelajahi proses sosial. Metode ini mengarahkan peneliti untuk 

menempatkan dirinya dalam situasi yang ia ingin analisis, yang 

menuntutnya mengamati dan berpertisipasi pada saat yang sama. Dalam 

metode ini dilakukan pula analisis catatan dan dokumen yang terkait 

dengan penelitian ini. 

2. Wawancara mendalam (in depth interviewing)/ tak terstruktur 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan 

seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seorang lainnya dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 

2003, 180). Wawancara tak terstruktur merupakan bagian dari jenis 

wawancara. Dimana menurut Mulyana (2003, 181), wawancara tak 

terstruktur ini bersifat luwes, susunan pertanyaannya dan susunan kata-



kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, 

disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk 

karakteristik sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, 

pekerjaan, dan sebagainya) responden. Denzin dalam Mulyana (2003, 181) 

mengemukakan beberapa hal terkait dengan wawancara tak terstruktur 

atau wawancara terbuka ini antara lain:  

a. Wawancara terbuka memungkinkan responden menggunakan cara-

cara unik mendefinisikan dunia 

b. Wawancara terbuka mengasumsikan bahwa tidak ada urutan tetap 

pertanyaan yang sesuai untuk semua responden 

c. Wawancara terbuka memungkinkan responden membicarakan isu-

isu penting yang tidak terjadwal 

3. Dokumentasi kepustakaan 

Penelaahan sumber data yang berasal dari sumber-sumber tertulis, yaitu 

buku, skripsi, disertasi, tesis, jurnal, makalah, serta rujukan tertulis lain 

yang mendukung penelitian ini.   

 

3.7. Informan 

 Dalam penelitian ini peneliti tidak menggunakan sampel dalam 

pengambilan data, sebagaimana dalam metode kuantitatif, akan tetapi 

menggunakan informan sebagai sumber data. Informan sebagaimana diartikan 

oleh Webster’s New Collegiate Dictionary (Spradley, 1997:35), adalah seorang 

pembicara asli yang berbicara dengan mengulang kata-kata, frasa, dan kalimat 



dalam bahasa atau dialeknya sebagai model imitasi dan sumber informasi. Dan 

dalam penelitian ini wawancara mendalam dilakukan terhadap tujuh informan. 

Informan dalam penelitian ini  kesemuanya adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. Ketujuh informan tersebut antara lain:  

1. Mukid, berasal dari Malang, mahasiswa FE-UB jurusan Akuntansi 

angkatan 2000, pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi. 

Saat ini sedang menyelesaikan skripsinya. 

2. Edo, berasal dari Surabaya, mahasiswa FE-UB jurusan Manajemen 

angkatan 1999, pernah menjadi aktifis di intra kampus. Antara lain aktif 

di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajeman, kepanitiaan ospek. Saat ini 

lebih suka aktif di aktifitas enterpreneurship. 

3. Ken, berasal dari Malang, mahasiswa FE-UB jurusan Manajemen Reguler 

B angkatan 2001, selama ini mengaku lebih berkonsentrasi pada studinya 

dibandingkan mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Saat ini sedang 

menunggu ujian skripsinya. 

4. Mirna, berasal dari Surabaya, mahasiswa FE-UB jurusan Akuntansi 

angkatan 2003, memakai jilbab, pernah aktif di LSME dan hingga saat ini 

masih sering mengikuti lomba-lomba karya tulis ilmiah. Aktif juga 

mengikuti kursus-kursus, baik komputer maupun bahasa Inggris dan 

Jepang. 

5. Kembang, berasal dari Surabaya, mahasiswa FE-UB program studi 

Diploma Akuntansi angkatan 2002, memakai jilbab, pernah aktif di 



Himpunan Mahasiswa Diploma Akuntansi, saat ini sedang menyelesaikan 

Tugas Akhir (TA).     

6. Gama, berasal dari Mojokerto, mahasiswa FE-UB jurusan Manajemen 

Reguler B angkatan 2002, memakai jilbab. Selama ini lebih aktif di salah 

satu organisasi ekstra kampus dibandingkan di intra kampus.  

7. Feni, berasal dari Probolinggo, mahasiswa FE-UB jurusan Manajemen 

angkatan 2001, pernah memakai jilbab namun kemudian dilepasnya. 

Pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen. Saat ini 

sedang menyelesaikan skripsinya. 

 

3.8. Metode Analisis Data 

Interaksionisme simbolik merupakan bagian dari paradigma interpretif, 

sehingga dalam menganalisis data dalam peneliti ini adalah dengan pendekatan 

interpretif. Menurut Ritzer dan Goodman (2003;266), ada tiga hal yang penting 

bagi interaksionisme simbolik: (1) memusatkan perhatian pada interaksi antara 

aktor dan dunia nyata; (2) memandang baik aktor maupun dunia nyata sebagai 

proses dinamis dan bukan sebagai struktur yang statis; (3) dan arti penting yang 

dihubungkan kepada kemampuan aktor untuk menafsirkan kehidupan sosial. 

Dikatakan Poloma (2003; 269) interaksionisme simbolik lebih menekankan proses 

interpretif interaksi ketimbang produk dari kelompok-kelompok sosial.  

Makna bukan berasal dari proses mental yang menyendiri, tetapi berasal 

dari interaksi. Pemusatan perhatian ini berasal dari pragmatisme Mead. Ia 

memusatkan perhatian pada tindakan dan interaksi manusia, bukan pada proses 



mental terisolasi. Perhatian utama bukan tertuju pada bagaimana cara mental 

manusia menciptakan arti dan simbol, tetapi bagaimana cara mereka 

mempelajarinya selama interaksi pada umumnya dan selama proses sosialisasi 

pada khususnya. (Ritzer dan Goodman,  2004, 291) 

Serta dikatakan Blumer (1969), ”dengan demikian interaksi manusia 

dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian 

makna dari tindakan-tindakan orang lain. Dalam kasus manusia, mediasi ini sama 

dengan penyisipan suatu proses penafsiran diantara stimulus dan respon”. 

Penafsiran menyediakan respon, berupa respon untuk ”bertindak yang 

berdasarkan simbol-simbol”.  

Dari uraian tersebut maka penelitian ini dalam melakukan analisis data 

menggunakan tiga premis dasar yang menjadi tumpuan dalam interaksionis 

simbolik, sebagaimana dikemukakan oleh Blumer (1969), yaitu: 

1. Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang dimiliki 

sesuatu itu bagi mereka. 

2. Makna sesuatu seperti itu berasal atau muncul dari interaksi sosial yang 

dilakukan seseorang dengan orang lainnya. 

3. Makna ini ditangani dalam atau dimodifikasi melalui sesuatu proses 

interpretif yang digunakan seseorang dalam berhadapan dengan sesuatu 

yang ditemuinya. 
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