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BAB III
METODE PENELITIAN

Alur Penelitian
Karakteristik Individu: 
usia, asal daerah, pendidikan, pendidikan dan pekerjaan orang tua, tempat tinggal dan pekerjaan sambilan, alasan 
Konsep Diri
Sosialisasi
Perilaku Seks Aman:
Mencegah Kehamilan  
	Mencegah IMS (Infeksi Menular Seksual)  dan HIV& AIDS)


	Skrip Seksual:
Skrip Budaya

	Skrip Interpersonal
	Skrip Intrapsikis
Arti Bahasa/Istilah
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Gambar 3.1
Alur Penelitian



Pengertian 
“Ayam Kampus”
Adalah mahasiswi perguruan tinggi yang masih aktif dan mempunyai profesi menjual jasa pelayanan seksual. 
Mahasiswi yang menjadi responden (“ayam kampus”) didasarkan pada pernyataan dan referensi dari informan (responden) sebelumnya.
	Karakteristik Individu

Adalah segala sesuatu yang menjadi ciri-ciri khusus responden, meliputi: usia, asal daerah, pendidikan, pendidikan dan pekerjaan orang tua, tempat tinggal dan pekerjaan sambilan serta alasan menjadi “ayam kampus”
	Konsep Diri

Adalah bagaimana ‘ayam kampus’ menilai dirinya sendiri dan memiliki dorongan internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi sikap, kepercayaan dan keputusan mereka dalam membentuk aktivitas seksualnya.
	Arti Bahasa/Istilah “Ayam Kampus”

Adalah pendapat responden tentang sebutan “ayam kampus”
	Sosialisasi 

Adalah aktivitas sosial yang dilakukan responden sehingga pemahaman, sikap, nilai dan normanya
	
Skrip Seksual

Adalah bagaimana responden menjaga image dalam interaksi sosial serta hal-hal yang berhubungan pemilihan pasangan, tempat dan waktu yang sesuai dalam interaksi seksualnya.
	Skrip Budaya

Adalah pemahaman responden terhadap norma budaya yang mempengaruhi perilakunya terhadap dengan siapa dia berinteraksi, dimana dan kapan interaksi seksual dilakukan.
	Skrip Intrapsikis

Adalah segala hal yang ada dalam pikiran/kepala responden ketika berinteraksi dengan klien, apa yang akan dilakukan, perilaku seks aman yang dilakukan 
Skrip Interpersonal
Adalah bagaimana skrip yang terbentuk antara responden dengan klien
Perilaku Seks Aman
Adalah bagaimana responden melaukan perilaku seks aman selama interaksi seksual.. 
 

Desain Penelitian
Metode penelitian yang digunakan adalah metode qualitative exploration dengan desain studi kasus. Metode kualitatif digunakan dengan pertimbangan:
	Studi dalam situasi alamiah dalam arti peneliti tidak berusaha untuk memanipulasi setting penelitian melainkan melakukan studi terhadap suatu fenomena yang ada.(26)
Analisis induktif karena peneliti tidak memaksa diri untuk membatasi penelitian hanya pada upaya untuk menerima atau menolak dugaan-dugaan melainkan mencoba memahami situasi (make sense of the situation) sesuai dengan bagaimana situasi tersebut menampilkan diri.(26)
	Kontak personal langsung dengan yang diteliti, agar peneliti memperoleh pemahaman jelas tentang realitas dan kondisi nyata kehidupan sehari-hari.(26)
Perspektif holistik, yaitu berusaha memahami secara menyeluruh terhadap fenomena yang diteliti.(27)
Emic Dimension, yaitu pembentukan struktur informasi berdasarkan keterangan yang dibentuk dan diberikan menurut persepsi responden.(27)

Subyek Penelitian/Responden
Dalam penelitian kualitatif, mempunyai tujuan bukan untuk membuat suatu sampel yang representatif bagi suatu populasi, tetapi untuk mengenali kelompok orang tertentu yang memiliki karakteristik atau yang berada dalam situasi yang relevan dengan fenomena sosial yang diteliti. Dengan demikian keterwakilan secara statistik bukan merupakan syarat utama jika tujuannya adalah memahami proses-proses sosial.(28)
	Populasi Sasaran
Populasi sasaran adalah mahasiswa perempuan/mahasiswi yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Semarang.
	Populasi Sampel

Populasi sampel adalah mahasiswi yang berprofesi sebagai ‘ayam kampus’. 
	Unit Sampel

Unit sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswi perguruan tinggi di Kota Semarang dengan kriteria:
	Mahasiswi yang sedang menempuh studi belajar di salah satu perguruan tinggi di Semarang
	Berusia 18-24 tahun

Mempunyai profesi sebagai ‘ayam kampus’
Bersedia memberikan keterangan saat diwawancarai
	Pemilihan Sampel

Cara pemilihan sampel/responden menggunakan metode snowball chain sampling (sampel bola salju) yaitu pengambilan responden dilakukan secara berantai dengan meminta informasi pada orang yang telah diwawancarai/dihubungi sebelumnya dan seterusnya.  Penarikan sampel pola ini, diawali dengan penentuan sampel pertama. Sampel berikutnya ditentukan berdasarkan informasi dari sampel pertama dan seterusnya. (28)
Pengumpulan data penelitian akan dilakukan oleh peneliti sendiri. Pengambilan data dari responden diawali dari satu ‘ayam kampus’ yang telah dikenal baik dengan peneliti kemudian dilanjutkan dengan teman dari responden yang pertama dan seterusnya serta dari contact person yang mempunyai informasi tentang profesi ”ayam kampus”
Responden pertama inilah yang nantinya akan membantu pelaksanaan penelitian, sehingga akses informasi tentang ‘ayam kampus’ dapat diperoleh dengan mudah.
Hal yang perlu diperhatikan dalam sampling pada penelitian kualitatif adalah pemilihan sampel awal, apakah itu merupakan informan kunci atau suatu situasi sosial. Ketepatan pemilihan sampel awal ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan sampling dan kelancaran pengumpulan informasi, yang pada gilirannya akan menentukan efisiensi dan efektifitas penelitian.(29)  
Dalam menetapkan sampel informasi awal, perlu diperhatikan:
	subyek cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi informasi, melainkan juga menghayati secara sungguh-sungguh sebagai akibat dari keterlibatannya yang cukup lama dengan lingkungan atau kegiatan yang bersangkutan.

subyek masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti
subyek mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai
subyek dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu
	Besar Sampel	

	Berkenaan dengan tujuan dari penelitian kualitatif, maka dalam prosedur sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informasi kunci (key informan) atau situasi sosial tertentu yang sarat dengan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Teknik pengambilan sampel secara acak (seperti yang sering digunakan pada penelitian kuantitatif), dengan sendirinya tidak relevan. Selanjutnya, bilamana dalam proses pengumpulan data sudah tidak lagi ditemukan variasi, maka peneliti tidak perlu lagi mencari informasi baru, proses pengumpulan informasi dianggap selesai. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah sampel. Dalam hal ini, jumlah informan sedikit atau banyak tergantung dari tepat tidaknya pemilihan informan kunci dan kompleksitas serta keragaman fenomena sosial yang diteliti.(29)


Pengumpulan Data
Jenis dan Sumber Data
	Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis data:
	Data Primer

	Data primer adalah data yang diperoleh  melalui wawancara mendalam (in depth interview) pada responden, yaitu mahasiswi yang berprofesi sebagai ‘ayam kampus’. Wawancara mendalam mempunyai tujuan untuk menggali lebih dalam kebiasaan umum kelompok yang menjadi target penelitian berikut alasan-alasan yang melatarbelakanginya.(30)
	Data Sekunder

	Data sekunder merupakan data pendukung yang berguna sebagai penunjang dan pelengkap data primer dan masih berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dikumpulkan adalah gambaran umum tentang Kota Semarang.
	Teknik Pengumpulan Data

	Wawancara Mendalam 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Maksud wawancara, antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, peranan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan sebagai kejadian yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai sesuatu yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun kejadian-kejadian sosial (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota. (29)
	Sedangkan yang dimaksud dengan wawancara mendalam (in depth interview) berarti menggali informasi atau data sebanyak-banyaknya dari responden atau informan. Agar informasi yang detail diperoleh, peneliti hendaknya berusaha mengetahui dan menguasai sebelumnya tentang topik penelitiannya. (30)
	Wawancara mendalam dilakukan kepada key informan (responden) dan informan pendukung yaitu sopir taxi, clubber dan  bell boy.
	Diskusi Kelompok Terarah

	Adalah suatu diskusi yang terencana dengan baik, yang dirancang untuk memperoleh persepsi dalam bidang tertentu dalam lingkungan yang permisif dan tidak bersifat mengancam. 
	Tujuan dari DKT adalah untuk memperoleh informasi yang bersifat kualitatif dari orang-orang yang sudah ditentukan jumlahnya dan jumlahnya terbatas, antara 6 sampai 12 orang.(31)
	

Diskusi kelompok terarah dilakukan terhadap mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi di Kota Semarang, dengan kriteria:
	mahasiswa aktif salah satu perguruan tinggi di Kota Semarang

bersedia terlibat dalam diskusi kelompok terarah
3.	Alat Pengumpul Data 
	Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yang berisi pertanyaan-pertanyaan terbuka.

Alat bantu lain yang mendukung adalah tape recorder dan buku catatan lapangan. Pemakaian tape recorder atas ijin dari responden, bila responden keberatan maka cukup menggunakan catatan lapangan.

Analisa Data
Analisa data dilakukan secara kualitatif yang bersifat terbuka yaitu dengan menggunakan proses berpikir induktif, dimana dalam pengujiannya bertitik tolak dari data yang terkumpul kemudian disimpulkan hanya untuk fenomena ini dan tidak untuk digeneralisasikan.
Data kualitatif diolah berdasarkan karakteristik pada penelitian ini dengan metode analisa thematic, yaitu metode yang berusaha mengidentifikasi, menganalisa dan melaporkan pola-pola yang ada berdasarkan data yang terkumpul. Ada 5 tahap yang dilakukan, yaitu(32):
	Mendalami data, dengan menyalin data, membaca ulang data dan mencatat ide-ide yang muncul.

Melakukan generalisasi terhadap kode-kode yang muncul. Gambaran kode-kode yang sesuai dalam bentuk yang sistematis terkait dengan data yang diperoleh, membandingkan data yang berhubungan dengan kode-kode.
Mencari tema-tema yang sesuai. Membandingkan data terhadap tema-tema yang mungkin muncul, mengumpulkan semua data yang sesuai dengan masing-masing tema.
	Melakukan review terhadap tema-tema tersebut. Melakukan pengecekan jika tema-tema berhubungan dengan kode-kode yang ada.
	Mendefiniskan dan memberi nama tema-tema. Melakukan analisis dalam menyempurnakan masing-masing tema dan semua informasi yang akan diceritakan, melakukan generalisasi definisi secara jelas dan memberi nama pada masing-masing tema.
	Menghasilkan laporan.

Validitas dan Reabilitas
Dalam penelitian kualitatif ini, dilakukan validitas data internal; sumber dan metode. Dimana dalam penelitian ini dapat dicapai dengan membandingkan informasi dari ‘ayam kampus’ dengan mahasiswa dari beberapa perguruan tinggi d Kota Semarang melalui diskusi kelompok terarah (DKT). Selain itu juga dilakukan indepth interview kepada informan cross check, yaitu sopir taxi, clubber (seseorang yang menyukai dunia malam/club), dan bell boy.
Untuk mendukung realibilitas data, dapat dicapai dengan meneliti kedalaman informasi yang diungkapkan informan dengan memberi umpan balik pada informan sehingga bisa dilihat apakah mereka menganggap penemuan riset tersebut merupakan laporan yang sesuai dengan pengalaman mereka. (28)

Tahapan Lapangan
Tahap Pra Lapangan
Tahap persiapan dimulai dengan melakukan kegiatan:
	Menyusun proposal penelitian dan konsultasi

Melakukan perijinan penelitian
Melaksanakan pengumpulan data
	Tahap Pekerjaan Lapangan

Tahap ini dilaksanakan pada bulan Juni 2008 Dalam hal ini, peneliti dibantu oleh beberapa contact person untuk mendapatkan responden dan  dua asisten yang  membantu dalam wawancara mendalam dengan responden dan diskusi kelompok terarah dengan teman sebaya responden.
Kegiatan yang dilakukan:
	Menemui contact person
Membuat jadwal pelaksanaan

	
Pelaksanaan pengumpulan data
Kegiatan wawancara mendalam dengan responden
Tabel 3.1
Kegiatan Wawancara Mendalam dengan Responden

Kode Responden
Waktu
Tempat
Lama Wawancara
DS
13 Juli 2008
RM Mbah Jingkrak
3 jam
LV
Rabu, 6 Agustus 2008
Warung Schol Sumur Boto
2 jam
VL
Selasa, 5 Oktober 2008
Kamar Kost contact person
3 jam
NV
Rabu, 13 Oktober 2008
R.Diskusi salah satu PTS
3,5 jam
JS
Rabu, 20 Oktober 2008
Tempat kost responden
2 jam
TN
Rabu, 29 Oktober 2008
RM Lombok Ijo
3 jam

Dalam pemilihan waktu dan tempat wawancara mendalam,  didasarkan pada kesepakatan dengan responden terlebih dahulu dengan mempertimbangkan kenyamanan tempat bagi responden dalam menjawab pertanyaan selama wawancara mendalam.   

	Kegiatan Diskusi Kelompok Terarah

Dilakukan pada tanggal 3 November 2008 di salah satu perguruan tinggi swasta, dihadiri oleh 13 mahasiswa dari lima perguruan tinggi besar di Kota Semarang. Kegiatan diskusi kelompok terarah ini berlangsung selama 2 jam.
	Kegiatan wawancara mendalam dengan informan pendukung

Tabel 3.2
Kegiatan Wawancara Mendalam dengan Informan Pendukung

Kode Responden
Waktu
Tempat
Lama Wawancara
Clubber
22 Oktober 2008
Salah satu LSM Anak Jalanan 
2 jam
Bell boy
24 Oktober 2008
RM Pizza Hut Mall Matahari
2 jam
Sopir taxi
10 November 2008
Selama menumpang dalam taxi
45 menit

Tahap Analisa Data
Melakukan analisa data dengan tahapan analisa thematic.
	Mengenal data yang diperoleh dengan membaca berulang-ulang data yang ada.

Menghasilkan kode-kode
	Menganalisa lima tema besar, yaitu Konsep Diri, Arti Bahasa/Istilah, Sosialisasi, Skrip Seksual dan Perilaku Seks Aman.


