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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Pendidikan merupakan salah satu hal penting dalam suatu negara. Dikatakan 

penting untuk negara karena melalui pendidikan negara dapat mensosialisasikan dan 

mentransformasikan nilai dan norma yang ada dalam masyarakat dari generasi ke 

generasi. Pentingnya pendidikan dalam suatu negara membuat pemerintah terus 

berupaya agar masyarakatanya dapat mengenyam pendidikan secara menyeluruh. 

Upaya untuk melaksanakan pemerataan pendidikan ini juga tengah dilakukan 

Negara Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Indonesia untuk menjamin 

pendidikan untuk setiap masyarakatnya dapat dilihatdari pasal 31 ayat 1 Undang-

Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan yang layak. Selain itu untuk mendukung usaha peningkatan 

pendidikan, pemerintah juga merancang program wajib belajar enam tahun yang 

dilaksanakan sejak tahun 1994.1Kemudian program tersebut berkembang menjadi 

program wajib belaja dua belas tahun yang disebut juga Program Menengah 

Universal (PMU) yang diresmikan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

pada tahun 2013. 

Usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan yang 

tertuang dalam undang-undang dan melaksanakan program-program pendidikan 

secara tidak langsung membuat masyarakat sadar akan pentingnya pendidikan, maka 

masyarakat akan turut serta berpartisipasi dalam menempuh pendidikan. Dilihat dari 
                                                             
1 Biro Pusat Statistik, 1997:39 dalam Budirahayu 1999:10 
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Angka Partisipasi Sekolah (APS) sekolah yang semakin meningkat setiap tahunnya 

telah membuktikan bahwa masyarakat sudah berpartisipasi dan perduli terhadap 

pendidikan. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) merupakan salah satu 

kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) diseluruh Indonesia yang 

secara rutin dilaksanakan setiap tahun untuk menghasilkan berbagai data yang 

berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, termasuk di dalamnya adalah data pendidikan. 

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Jatim pada tahun 2013 sebesar 105,86 persen, 

meningkat sebesar 3,48 persen disbanding tahun 2012. Nilai APK SD yang diatas 

seratus pesen disebbakan karena terdapat penduduk yang berusia di luar usia jenjang 

pendidikan SD (7-12 tahun) sedang bersekolah di SD. APK SD pada penduduk laki-

laki maupun perempuan di tahun 2013 lebih tinggi disbanding tahun 2012, yang 

masing-masing terpaut 3,27 persen dan 3,71 persen. Berbeda dengan APK SD, APK 

SLTP di Jawa Timur tahun 2013 lebih rendah 3,37 persen, dari 93,68 menjadi 90,31 

di tahun 2013.  Identik dengan APK SLTP, APK SLTA di Jawa Timur tahun 2013 

terpaut 4,42 persen. Pendidikan tertingi yang ditamatkan penduduk usia 10 tahun ke 

atas di Jawa timur tahun 2013 dan 2012 sebagian masih sama yaitu masih taat 

SD/sederajat. Terjadi penurunan penduduk usia 10 tahunke atsa yang tidak atau 

belum pernah sekolah serta tidak atau belum tamat SD. Sementara untuk penduduk 

yang memiliki ujazah tertinggi SD/sederajat dan SLTP/sederajat relative lebih rendah 

dibandingkan tahun 2012. Untuk penduduk yang memiliki ijazah SMA/sederajat 

meningkat sebesar 0,96 persen poin dibandingkan tahun 2012. Kondisi ini kurang 

lebih serupa bila dilihat antara pemduduk laki-laki dan perempuan kecuali pada 

tingkat pendidikn yang tertinggi yang ditamatkan pada perguruan tinggi, penduduk 
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perempuan mengalami peningkatan presentase jika dibandingkan kondisi tahun 

2012.2 

Dilihat dari data tersebut, maka telah tergambarkan bagaimana partisipasi 

masyarakan dalam pendidikan. Tidak dipungkiri peran pendidikan sangat penting, 

terlebih lagi dalam menghadapi era global yang menuntut luasnya pengetahuan.Untuk 

itu masyarakat juga lebih partisipatif lagi dalam menempuh pendidikan.Tidak hanya 

berpartisipasi dalam menempuh jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) tetapi juga 

berpartisipasi dalam menempuh Pergeuruan Tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat akan pendidikan tinggi, telah banyak tersedia Perguruan Tinggi baik 

Perguruan Tinggi Negeri maupun Perguruan Tinggi Swasta. 

Banyaknya jumlah Perguruan Tinggi di Indonesia tentunya akan membuat 

para siswa Sekolah Menengah Atas harus lebih selektif lagi dalam menentukan 

Perguruan Tinggi tujuan mereka. Namun untuk bisa masuk dalam Perguruan Tinggi 

tidaklah mudah, mereka harus bersaing dengan ribuan siswa Sekolah Menengah Atas 

lainnya yang sama-sama berkeinginan untuk melanjutkan belajar mereka di 

Perguruan Tinggi. Selain itu dengan adanya keterbatasan daya tampung di setiap 

Perguruan Tinggi membuat para siswa Seokolah Menengha Atas yang duduk di 

bangku kelas XII harus melewati persaingan ketat dalam proses seleksi. Dari hasil 

pendaftaran jalur SNMPTN dan SBMPTN di Universitas Airlangga tahun 2014/2015 

menyatakan bahwa jumlah pendaftar SNMPTN dengan pilihan pertama sebanyak 

25.828 siswadan jumlah pendaftar SBMPTN dengan pilihan kedua sebanyak 18.689 

                                                             
2 Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No.49/07/35/Th.XII, 18 Juli 2014 diakses melalui 
www.jatim.bps.go.id 
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siswa. Sehingga jika ditotal jumlah peminat Universitas Airlangga tahun 2014/2015 

jalur SNMPTN sebanyak 44.517 siswa dengan jumlah mahasiswa yang diterima 

sebanyak 2505 yang tersebar dalam 35 Prodi.  3 

Banyaknya siswa SMA yang berlomba untuk masuk Perguruan Tinggi diduga 

dipengaruhi oleh adanya aspirasi dari para siswa tersebut. Dari penelitian sebelumnya 

yang dilakukan oleh Wahyu Nur Ismiati mahasiswa Universitas Ailangga, 

menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting, salah satunya 

yaitu sebagai sarana sosialisasi norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Karena 

pentingnya peran pendidikan tersebut, pemerintah dalam suatu negara termasuk 

Indonesia melakukan berbagai upaya agar seluruh masyarakatnya dapat mengenyam 

pendidikan. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah tersebut, secara tidak 

langsung memunculkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan yang 

salah satunya terlihat dari banyaknya siswa yang berminat untuk melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi.Banyaknya siswa yang ingin melanjutkan pendidikan 

ke perguruan tinggi ini, diduga karena adanya aspirasi dan eksplorasi siswa terhadap 

pekerjaan.Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara 

aspirasi dan eksplorasi siswa terhadap pekerjaan kaitannya dengan minat siswa 

masuk perguruan tinggi. 

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nur Ismiati ini mengambil lokasi di 

SMA Negeri 5 Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian 

kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanatif, serta menggunakan teknik pengambilan 

sampel berupa cluster random sampling. Sampel yang diambil sebanyak 44 
                                                             
3 www.ppmb.unair.ac.id/id/site/snmptn 
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responden.Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori fungsi teknis 

pendidikan dari Randall Collins, teori modal manusiawi dari Davis dan Moore, teori 

mobilitas sosial dari Philip Robinson, serta konsep eksplorasi dari Marcia.Hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini yaitu semakin tinggi aspirasi siswa terhadap pekerjaan, 

maka semakin dalam atau semakin luas eksplorasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh siswa, sehingga hal tersebut membuat minat siswa untuk masuk perguruan tinggi 

menjadi semakin tinggi.4 

Yang menjadi menarik dalam penelitian ini adalah jika dalam penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa semakin tinggi aspirasi siswa terhadap pekerjaan, 

maka semakin dalam atau semakin luas eksplorasi terhadap pekerjaan yang dilakukan 

oleh siswa, sehingga hal tersebut membuat minat siswa untuk masuk perguruan tinggi 

menjadi semakin tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa alasan pekerjaanlah yang 

mendasari mereka untuk melanjutkan belajar di Perguruan Tinggi, apakah tujuan 

utama pendidikan untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan benar-benar 

menjadi tujuan utama atau ada tujuan lain dibalik pencerdasan yaitu pengejaran status 

Sarjana sebagai usaha agar diterima di persaingan dunia kerja?  

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2003 yang 

menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Nasional adalah berupaya mngembangkan 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun dalam 

                                                             
4 Nur, Wahyu. 2014. ‘Aspirasi dan Eksplorasi Siswa terhadap Pekerjaan Kaitannya dengan Minat 
Siswa Masuk Perguruan Tinggi’, Skripsi Universitas Airlangga, Surabaya. 
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tujuan pendidikan nasional tersebut belum tercantumkan beberapa poin tujuan yang 

ada dalam tujuan Pendidikan Tinggi seperti kemampuan menemukan, 

mengembangkan dan menerapkan ilmu, teknologi dan seni. Poin ini tidak dituliskan 

dalam poin Tujuan Pendidikan Nasional namun hanya dituliskan dalam poin Tujuan 

Pendidikan Tinggi dengan asumsi Tujuan Pendidikan Nasional berlaku secara umum 

di setiap jenjang pendidikan sedangkan Tujuan Pendidikan Tinggi dituliskan dengan 

harapan atau dengan asumsi lulusan-luluasn pendidikan tinggi mampu melaksanakan 

tugasnya sebagai ilmuwan.5 

Dengan berbagai Jurusan atau Program Studi yang ditawarkan oleh Perguruan 

Tinggi yang memberikan pilihan kepada para calon mahasiswa untuk menentukan 

fokus pembelajaran mana yang dapat menunjang persiapan memasuki dunia kerja 

nanti. Dari pengambilan program studi tersebut diharapkan mahasiswa pada nantinya 

bisa menerapkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku perkuliahan. Namun 

dalam kenyataannya banyak Sarjana yang dalam dunia kerja bekerja di luar bidang 

studinya selama di perkuliahan.Apa yang membuat ini terjadi? Apakah ini termasuk 

dalam hegemoni yang dibangun oleh kaum intelektual untuk mensosialisasikan 

kebiasaan, nilai dan norma yang dimiliki kaum intelektual agar banyak yang menjadi 

seperti mereka.  

Menurut Gramsci, hegemoni terjadi dimana filsafat dan praktek sosial 

masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi meupakan konsep dari 

realitas yang menyebar melalui orangan.Pengaruh dari „spirit‟ ini berbentuk 

                                                             
5 Pidarta, Made. 2007. ‘Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak 
Indonesia’.Rineka Cipta, Jakarta. 
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moralitas, adat, religi, prinsip-prinsip politik dan semua relasi sosial terutama dari 

intelektual.Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuataan negara 

sebagai klas dictator.6 Melalui teori Hegemoni yang dikemukakan oleh Antonio 

Gramsci tersebut, penelitian ini mencoba menguraikan proses Hegemoni Status 

Kesarjanaan di kalangan mahasiswa Universitas Airlangga. 

 

1.2. Fokus Penelitian 

Universitas Airlangga merupakan salah satu universitas yang termasuk dalam 

200 universitas terbaik Asia yang menduduki peringkat 127. Universitas Airlangga 

menduduki peringkat sembilan terbaik di Indonesia dengan perolehan skor 1508, satu 

tingkat lebih tinggi dari Universitas Gunadarma.7 Dengan posisi yang cukup 

membanggakan tersebut membuat Universitas Airlangga menjadi tujuan para calon 

mahasiswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. 

Selain itu, lulusan Universitas Airlangga juga banyak dipertimbangkan di 

dunia kerja.Hal ini bisa jadi dilatarbelakangi dengan kualitas pendidikan yang ada di 

Universitas Airlangga sudah diakui di masyarakat. Dengan demikian penelitian ini 

difokuskan pada bagaimana proses hegemoni status kesarjanaan yang terjadi di 

kalangan mahasiswa dan lulusan program sarjana Universitas Airlangga? 

 

 

 

                                                             
6Nezar Patria dan Andi Arief. 1999. ‘Antonio Gramsci, Nrgara & Hegemoni’. Pustaka Pelajar, 
Yogyakarta. 
7 Menurut Webgeometric yang diambil dari www.m.sindonews,com 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengatahui proses hegemoni status 

kesarjanaan yang terjadi di kalangan mahasiswa dan lulusan program sarjana 

Universitas Airlangga. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan 

penelitian yang sejenis dimasa yang akan datang. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Membantu memberikan informasi terhadap fenomena-fenomena yang 

sejenis di masa yang akan datang dan siapa saja yang akan membacanya. 

 

1.5 Kerangka Teori 

1.5.1 Konseptualisasi konsep Hegemoni oleh Antonio Gramsci 

Pada penelitian ini, juga digunakan teori tentang hegemoni yang digagas 

oleh Antonio Gramsci. Teori ini digunakan untuk menganalisis adanya 

hegemoni di kalangan Mahasiswa dan Lulusan S1 Universitas Airlangga. 

Maksud dari hegemoni ini adalah, bagaimana status Sarjana menguasai 

mahasiswa dan lulusan program sarjana di Universitas Airlangga mulai dari 

awal masuk Universitas Airlangga sampai dengan dinyatakan lulus dari 

Universitas Airlangga. 
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Hegemoni dalam bahasa Yunani kuno disebut „eugemonia‟ 

sebagaimana dikemukakan Encyclopedia Britanica dalam prakteknya di 

Yunani, diterapkan untuk menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh 

negara-negara kota (polis atau citystates) secara individual, misalnya yang 

dilakukan oleh negara kota Athena dan Sparta, terhadap negara-negara lain 

yang sejajar8 

Dalam pengertian di jaman ini, hegemoni menunjukkan sebuah 

kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota 

terhadap negara-negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara 

ketat terintegrasi dalam negara “pemimpin”. Dalam konteks politik 

internasional, misalnya pada periode perang dingin, pertarungan pengaruh 

antara negara adi kuasa seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada masa 

perang dingin, biasanya disebut sebagai perang untuk menjadi kekuatan 

hegemonic dunia. Konsep hegemoni Gramsci sebenarnya dapat dielaborasi 

melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi klas. 

Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai 

“dominasi” dan sebagai „kepemimpinan intelektual dan moral‟. Dan disatu 

pihak, sebuah kelompok social mendominasi kelompok-kelompok oposisi 

untuk “menghancurkan” atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan 

menggunakan kekuatan bersenjata; dilain pihak, kelompok sosial memimpin 

kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat 

                                                             
8 Hendarto, 1993:73 dalam Nezar Patria & Andi Arief, Antonio Gramsci : Negara dan Hegemoni, hal 
115 
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dan bahkan harus sudah menerapkan”kepemimpinan” sebelum memenangkan 

kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut merupakan salah satu dari 

syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok 

social tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan 

kekuasaan, tapi bahkan dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, dia 

masih harus “memimpin” juga.9 

Kutipan itu jelas menunjukkan suatu totalitas yang didukung oleh 

kesatuan dua konsep: kepemimpinan (direction) dan dominasi (dominance). 

Hubungan antara dua konsep ini menyiratkan tiga hal.Pertama dominasi 

dijalankan atas seluruh musuh, dan kepimimpinan dilakukan kepada segenap 

sekutu-sekutu.Kedua, kepemimpinan adalah suatu prakondisi untuk 

menaklukkkan apparatus Negara atau dalam artian sempit kekuasaan 

pemerintahan.Dan ketiga, sekali kekuasaan negara dapat dicapai, dua aspek klas 

ini, baik pengarahan ataupun dominasi, terus berlanjut.10 

Antonio Gramsci adalah seorang intelektual Partai Komunis Italia yang 

dipenjara pada masa rezim fasis Mussolini.Dia adalah tokoh penting dalam 

sejarah teori Marxis.Karl Marx dan Friedrich Engels memberikan analisis 

menyeluruh tentang kapital di tingkat sosial dan ekonomi khususnya 

menunjukkan bagaimana kapital mengantagoniskan kelas pekerja dan 

menyebabkan krisis - Gramsci melengkapi ini dengan suatu teori canggih 

                                                             
9Nezar Patria & Andi Arief.1999, “Antonio Gramsci Negara & Hegemoni”. Pustaka Pelajar. 
Yogjakarta 
10 Antonio Gramsci (1891-1937) (dalam Jones, 2006)  
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tentang ranah politik dan bagaimana itu secara organik/dialektik berhubungan 

dengan kondisikondisi sosial dan ekonomi. 

Menurut Gramsci, unsur esensial filsafat paling modern tentang praksis 

(menggabungkan pemikiran dan tindakan) adalah konsep filsafat sejarah 

tentang hegemoni. Gramsci sendiri mendefinisikan hegemoni sebagai 

kepemimpinan kultural yang dilaksanakan oleh kelas penguasa.Ia membedakan 

hegemoni dari penggunaan paksaan melalui intervensi kebijakan. Meski 

ekonom Marxis cenderung menekankan aspek ekonomi dan aspek penggunaan 

kekuasaan dominasi negara, Gramsci menekankan pada hegemoni dan 

kepemimpinan cultural.11 

Pada penelitian ini, teori ini menjelaskan bagaimana gelar kesarjanaan 

menghegemoni para mahasiswa dan lulusan program Sarjana. Bentuk hegemoni 

yang berupa gelar Sarjana, yang secara tidak langsung membuat para 

mahasiswa dan para lulusan lebih selektif lagi dalam memilih pekerjaan..Hal ini 

seperti yang digambarkan oleh Gramsci. 

 

1.5.2 Pengertian Status dan Peran  

Membicarakan status akan tidak lepas dengan peranan yang harus 

dijalankan dalam status tersebut. Sebelum masuk dalam hubungan status dan 

peran, terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pengertian status dan peran 

itu sendiri. Selo Soemardajan dan Soemardi (1964:256) mengatakan bahwa 

unsur dari system stratifikasi adalah kedudukan (status) dan peranan (role). 
                                                             
11 Gramsci, 1932/ 1975: 235 
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Roucek dan Warren (1962: 60) mengartikan kedudukan (status) 

sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.Sednagkan 

kedudukan sosial adalah tempat seseorng secara umum dalam masyarakatnya 

yaitu lingkungn pergaulannya, prestisenya dan hak-hak serta kewajiban-

kewajibannya. 

Soekanto (2002: 240) membedakan kedudukan (status) dalam 

masyarakat menjadi dua yaitu Ascribed Statusdan  Achieved Status. Ascribed 

Status adalah kedudukan seseorang karena kelahirannya (disebabkan 

kedudukan orang tuanya), tanpa membedakan rohaniah maupun 

kemampuannya.Kedudukan jenis ini diperoleh tanpa usaha jadi langsung 

melekat saat seseorang itu dilahirkan.Achieved Status adalah kedudukan 

seseorang yang diperoleh melalui usaha-usaha yang disengaja. Sedangkan 

Polak (1966: 198) menambahkan Assigned Status yaitu ekdudukan yang 

diberikan oleh orang lain. Kedudukan ini biasanya diberiak oleh masyarakat 

karena orang tersebut telah berjasa kepada masyarakat.12 

Namun bukan hanya status yang ada di masyarakat, keberadaan 

peranan selalu melekat dengan adanya kedudukan.Artinya tak aka nada 

peranan tanpa adanya kedudukan atau tidak ada kedudukan talnpa adanya 

peranan. Peranan akan mengatur perilaku seseorang, juga menyebabkan 

seseorang dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain dalam batas-

batas tertentu, sehingga orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan 

perilakunya dengan perilaku orang-orang yang ada dalam kelompoknya.  
                                                             
12 Dr. H. Muhammad Basrowi, H. Soeyono, SH., MSI, Memahami Sosiologi, hal 78-79 
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Levinson (1964: 204) mengatakan bahwa peranan paling sedikit harus 

mencakup tiga hal yaitu : 

1. Peranan meliputi norma-norma yang berhubungan denga posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Dalam hal ini peranan merupakan 

rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam 

kehidupan masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat diakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi 

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.13 

 

1.6 Metode dan Prosedur Penelitian 

1.6.1 Paradigma 

Fokus permasalahan dalam penilitian ini yaitu untuk mengetahui 

bagaimana proses hegemoni status kesarjanaan yang sedang di kejar oleh 

mahasiswa maupun yang sudah disandang oleh lulusan program sarjana dari 

Universitas Airlangga jika dijelaskan dengan menggunakan teori hegemoni, 

dan apakah fenomena ini merupakan hasil dari hegemoni yang muncul dari 

adanya status sarjana tersebut seperti yang dijelaskan oleh Gramsci. 

Berdasarkan fokus permasalahan tersebut peneliti menggunakan paradigma 

definisi sosial, dimana perhatian utama pengamat tertuju pada proses 

                                                             
13 Dr. H. Muhammad Basrowi, H. Soeyono, SH., MSI, Memahami Sosiologi, hal 79-80 
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hegemoni status kesarjanaan yang sedang dijalani oleh mahasiswa maupun 

lulusan dari Universitas Airlangga. 

Paradigma ini digunakan peneliti untuk membantu menjawab 

researchquestion peneliti yaitu bagaimana proses hegemoni yang terjadi 

dikalangan mahasiswa maupun lulusan program sarjana Universitas Airlangga 

jika dijelaskan dengan teori hegemoni dan fokusnya adalah alur hegemoni 

mulai mempengaruhi mahasiswa atau lulusan program Universitas Airlangga. 

 

1.6.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penelitian yaitu penelitian 

deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi 

tentang fenonema yang diteliti. Dalam penelitian akan menggambarkan 

bagaimana hegemoni menguasai para mahasiswa dan lulusan S1 dengan 

status sarjana yang sedang dikejar atau yang sudah menyandang status 

tersebut. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dengan tipe penelitian diskriptif untuk menjelaskan bagaimana mahasiswa dan  

lulusan program sarjana Universitas Airlangga terhegemoni oleh status 

sarjana. 

 

1.6.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang diginakan dalam penelitian ini akan menggunakan 

pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang lebih menfokuskan mengungkap 
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realitas lebih dalam dimana peneliti sendiri merupakan instrumen penelitian. 

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif dimana peneliti 

merupakan instrumen penting dalam mengumpulkan data dari para informan 

baik dari observasi maupun wawancara mendalam.Hal ini karena peneliti 

menganggap dirinya dapat mendekati sudut pandang pelaku melalui wawancara 

dan observasi terinci.Selain itu peneliti memilih metode kualitatif karena ingin 

mengupayakan deskripsi yang beragam karena penelitian kualitatif percaya 

bahwa deskripsi yang kaya tentang dunia sosial sungguh tak ternilai.Denzim 

dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.14 

Penelitian ini akan menggunakan penekatan kualitatif, oleh krena itu 

peneliti akan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah 

fenomenologi karena peneliti ingin mengetahui bagaimana mahasiswa dan  

lulusan S1 Universitas Airlangga terhegemoni oleh status sarjana 

 

1.6.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah Universitas Airlangga 

khususnya Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Perikanan dan Kelautan 

Universitas Airlangga. Alasan pengambilan lokasi di Fakultas Ilmu Budaya 

adalah karena Fakultas Ilmu Budaya merupakan fakultas dengan peminat 

yang rendah dibandingkan dengan fakultas-fakultas ilmu sosial yang lain yang 
                                                             
14  Denzim&Lincoln, 2009 
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ada di Universitas Airlangga. Sedangkan penentuan Fakultas Perikanan dan 

Kelautan digunakan sebagai pembanding dari penelitian yang dilakukan. 

Selain itu, Universitas Airlangga adalah universitas yang dinilai telah 

melahirkan lulusan yang cukup dipertimbangkan di kancah dunia kerja dan 

dengan jumlah yang tidak sedikit pula. 

 

1.6.5 Teknik Penentuan Informan 

1. Teknik Penentuan Informan 

Teknik yang akan digunakan dalam menentukan informan yaitu teknik 

Purposive, dimana informan diperoleh dari kriteria tertentu yang ditentukan 

oleh peneliti. Alasan penggunaan teknik purposive yaitu karena peneliti tidak 

memeiliki informasi yang cukup dari para subyek peneliti, maka dari itu 

menggunakan teknik purposive dengan cara yaitu mencari informan yang 

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh peneliti pada saat penelitian 

dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap telah 

merepresentasikan berbagai informasi yang diperlukan. 

2. Informan 

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah lulusan dari 

Universitas Airlangga yang sudah menyandang status sarjana baik yang sudah 

mendapat pekerjaan maupun yang masih mencari pekerjaan. Alasan 

penentuan informan ini karena informan yang sudah lulus dari Universitas 

Airlangga dianggap sudah pernah mengalami hegemoni status sarjana mulai 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HEGEMONI STATUS KESARJANAAN.... SEPTINA BULANNE



17 
 

dari awal memasuki Universitas Airlangga sampai dengan dinyatakan lulus 

dari Universitas Airlangga. 

Yang menjadi informan berikutnya adalah mahasiswa dari Universitas 

Airlangga. Alasan pemilihan informan dari kalangan mahasiswa adalah 

karena mahasiswa masih merasakan proses hegemoni status kesarjanaan 

meskipun belum sampai tahap menjadi sarjana.  

Dalam penelitian ini terdapat 3 informan lulusan program sarjana 

Universitas Airlangga yang terdiri dari 2 lulusan dari Jurusan Ilmu Sejarah 

dan 1 lulusan dari Jurusan Budidaya Perairan. Selain itu juga didapatkan 

informan dari 2 mahasiswa Ilmu Sejarah yang terdiri dari mahasiswa semester 

2 dan mahasiswa semester 8. 

 

1.6.6 Instrument Pengumpulan data 

a. Wawancara Mendalam 

Untuk mengetahui dan mendapatkan informasi yang lebih dalam dan 

fokus, maka digunakan metode wawancara mendalam.Wawancara mendalam 

sangat relevan dan sangat menunjang untuk digunakan dalam penelitian ini, 

karena dengan metode ini peneliti bisa berhubungan secara langsung dengan 

informan.Selain itu peneliti bisa melihat keadaan informan, baik dari 

perilakunya, ekspresi saat diwawancara, lingkungan sekitar informan, dan siapa 

saja yang bersama informan. 
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1.6.7 Teknik Analisa Data 

Pada tahap pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan 

dengan cara mengklasifikasikan dan mengkategorikan data berdasarkan 

beberapa tema sesuai fokus penelitiannya.(Suyanto&Sutinah, 2010: 173).  

a. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman  

Huberman dan Miles mengajukan model analisis data yang disebutnya 

sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu: 

(1) reduksi data; (2) penyajian data; dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat 

sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar 

untuk membangun wawsan umum yang disebut analisis (Miles dan 

Huberman, 1992 dalam Idrus, 2009:148). Berikut proses analisa data 

interaktif: 

1. Tahap pengumpulan data 

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan yang pertama adalah 

proses pengumpulan data. Harap diingat bahwa kebanyakan data kualitatif 

adalah data berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap, dan perilaku keseharian 

yang diperoleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan 

beberpa teknik seperti observasi, wawancara, dokumentasi, dan dengan 

menggunakan alat bantu yang berupa kamera handphone. 

2. Tahap reduksi data 

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar 
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yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus sejalan pelaksanaan penelitian 

berlangsung. Tahapan reduksi data merupakan bagian kegiatan analisis 

sehingga pilihan-pilihan peneliti tentang bagian data mana yang dikode, 

dibuang, pola-pola mana yang meringks sejumlah bagian yang tersebut, 

cerita-cerita apa yang berkembang, merupakan pilihan-pilihan analitis. 

Dengan begitu, proses reduksi data dimaksudkan untuk lebih menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang bagian data yang tidak 

diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga memudahkan untuk 

dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan 

proses verifikasi. 

 

3. Display data 

Langkah berikutnya setelah proses reduksi data berlangsung adalah 

penyajian data, yang dimaknai oleh Miles dan Huberman (1992) sebagai 

sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati 

penyajian data ini, peneliti akan lebih mudah memahami apa yang sedang 

terjadi dan apa yang harus dilakukan. 

 

4. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir proses pengumpulan data adalah verifikasi dan 

penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai penarikan arti data yang telah 

ADLN-PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI HEGEMONI STATUS KESARJANAAN.... SEPTINA BULANNE



20 
 

ditampilkan. Pemberian makna ini tentu saja sejauh pemahaman peneliti dan 

interpretasi yang dibuatnya. Beberapa cara yang dapat dilakukan dalam 

proses ini adalah melakukan pencatatan untuk pola-pola dan tema yang 

sama, pengelompokan, dan pencarian kasus-kasus negatif (kasus khas, 

berbeda, mungkin pula menyimpang dari kebiasaan yang ada di masyarakat). 

(Idrus, 2009:148-151) 

Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan 

model analisis interaktif dari Miles dan Huberman untuk mengkategorikan 

data yang telah dikumpulkan melalui indepth interview. Kategorisasi data 

dilakukan agar peneliti dapat membahas permasalahan sesuai dengan issue-

issue penelitian yang telah disusun sebelumnya. 
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