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ABSTRAK 
 Ainun Najib, 16250069, Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Bima di 
Yogyakarta Selama Pandemi Corona. Skripsi: Program Studi Ilmu 
Kesejahteraan Sosial, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 
 Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi bertahan 
hidup Mahasiswa Bima yang sedang menempuh pendidikan kuliah di 
Yogyakarta. Adanya penelitian ini berangkat dari permasalahn yang terjadi 
akibat adanya wabah virus corona yang muncul di Indonesia semenjak Maret 
2020 sampai 2021. Adanya virus corona membuat kehidupan Mahasiswa Bima 
berubah secara perekonomi. Virus corona ini membuat sempitnya ruang gerak 
masyarakat maupun Mahasiswa Bima dengan adanya aturan yang diberlakukan 
seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Lockdown bahkan 
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat. Aturan tersebut diterapkan 
guna untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Akan tetapi aturan 
tersebut membuat Mahasiswa Bima mulai bergerak untuk bisa bertahan hidup 
selama masa pandemi corona ini. 
 Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori dampak dan juga 
teori Srategi Bertahan Hidup menurut Suharto. Teori dampak membahas 
dampak yang dirasakan oleh Mahasiswa Bima selama masa pandemi corona 
berlangsung. Sedangkan teori strategi bertahan hidup membahas strategi 
bertahan hidup Mahasiswa Bima dengan tiga ketegori yaitu strategi aktif, 
strategi pasif dan juga strategi jaringan. Teknik yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu Teknik Purposive sampling dalam pemilihan subjek yakni 4 
Mahasiswa Bima yang tergolong memiliki ekonomi menengah ke bawah dan 
bertahan hidup selama masa pendemi corona di Yogyakarta. Sedangkan metode 
yang di gunakan penulis yakni Metode deskriptif kualitatif dan mengumpulkan 
data dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara. Untuk menguji 
keabsahan data digunakan tringulasi sumber. Sedangkan Teknik analisa data 
dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.  
 Dari penelitian ini, ditemukan hasil bahwasanya adanya virus corona atau 
corona virus disease (Covid-19) membuat perubahan pada kehidupan 
Mahasiswa Bima di Yogyakarta yang mengakibatkan dampak negatif maupun 
positif. Adanya dampak tersebut membuat Mahasiswa Bima harus bisa bertahan 
hidup selama pancemi corona dengan cara strategi aktif (bekerja), strategi pasif 
(menghemat pengeluaran) dan juga strategi jaringan (meminta bantuan kepada 
teman). Akan tetapi selama pandemi corona berlangsung, Mahasiswa Bima 
mendapat kesulitan untuk bisa bertahan hidup dan menjadikan itu tantangan 
yang harus mereka hadapi.  
Kata Kunci: Strategi bertahan hidup Mahasiswa Bima selama pandemi corona. 
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BAB I    

PENDAHULUAN   

A. Latar Belakang  

   Yogyakarta terkenal sebagai kota pelajar atau kota pendidikan 

terkait dengan sejarah dan peran kota Yogyakarta dalam dunia pendidikan. 

Yogyakarta sebagai kota pendidikan di perkuat dalam peraturan pemerintah 

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 : Tentang rencana 

strategis Daerah DIY 2004-2008 Dalam visi dan misi Kota Yogyakarta 

tersirat terwujudnya pembangunan regional sebagai wahana menuju pada 

kondisi DIY pada tahun 2020 sebagai pusat pendidikan, pusat budaya dan 

daerah tujuan pariwisata terkemuka.1 Julukan sebagai kota pendidikan tidak 

terlepas dari berdirinya perguruan tinggi negeri maupun swasta, di 

Yogyakarta terdapat 106 perguruan tinggi baik negeri maupun swasta dari 

berbagai jenis ilmu pendidikan dan jenjang studi yang masih aktif.2   

Perguruan tinggi Negeri maupun Swasta mempunyai pengaruh 

penting bagi Mahasiswa yang sedang menempuh dunia pendidikan. 

Menurut UU Sidiknas Nomor 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar 

dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

                                                             
 1 Sugianto dan Yeni, Strategi Komunikasi Kos Criss Center Terhadap Anak Kos dan 
Induk Semang Dalam Berkontribusi Mempertahankan Predikat Yogyakarta Sebagai Kota 
Pendidikan, Artikel Jurusan Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” Yogyakarta, Vol. 17  No. 2 
Agustus 2013, hal. 9. 
 2 https://eprints.akakom.ac.id/786/9/10%29%20115610133_BAB%20I.pdf di akses pada 
tanggal 18 November 2020 pukul 11:30 Wib. 
 

https://eprints.akakom.ac.id/786/9/10%29%20115610133_BAB%20I.pdf
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agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan Negara.3 Dalam hal ini, pembelajaran yang di 

laksanakan oleh Mahasiswa di bangku perkuliahan sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi pada dirinya. Akan tetapi selama pembelajaran 

berlangsung Mahasiswa mengalami kesulitan untuk menempuh pendidikan 

dikarenakan adanya wabah virus corona yang sehingga membuat 

Mahasiswa menerima dampaknya.  

Virus Corona atau severe acute respiratory sydtome coronavirus 2 

(SARS-COV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit 

karena infeksi virus ini disebut Covid-19.4 Diketahui, asal mula virus ini 

berasal dari Wuhan, Tiongkok dan ditemukan pada akhir Desember 2019 

sampai saat ini sudah terdapat 65 Negara yang telah terjangkit virus. (Data 

WHO, 1 Maret 2020).5 Seiring berjalannya waktu penyebaran virus corona 

sangat cepat bahkan sampai menyebar ke Indonesia. Di Indonesia kasus ini 

pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret 

2020 lalu.6 Adanya wabah ini memberikan pengaruh besar terhadap aspek 

                                                             
 3 Ahmad Suriansyah, Landasan Pendidikan, (Banjarmasin: COMDES, 2011), hal. 1. 
 4 https://www.alodokter.com/virus-corona di akses pada tanggal 19 November 2020 pukul 
 13:25 Wib. 
 5 Yuliana, “ Corona Virus Diseases (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur”. Welnness 
and Healthy Magazine. Vol. 2 No. 1, February 2020, hal. 187. 

 6 https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus- 
corona-di-indonesia di akses pada tanggal 20 November 2020 pukul 07:15  

https://www.alodokter.com/virus-corona
https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-%20corona-di-indonesia
https://news.detik.com/berita/d-4956764/penyebab-asal-mula-dan-pencegahan-virus-%20corona-di-indonesia
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ekonomi, social, budaya, bahkan pendidikan.7  Aspek-aspek tersebut 

membuat Mahasiswa mengalami kesusahan terutama dalam dunia 

pendidikan.  Pengaruh dalam dunia pendidikan bagi mahasiswa yakni 

diberlakukannya kuliah daring atau pembelajaran daring.    

Menurut Moore, Dickson-Deane, & Galyen (2011) Pembelajaran 

daring merupakan pembelajaran yang menggunakan jaringan internet 

dengan aksebilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk 

memunculkan berbagai jenis interaksi pembelajaran.8 Berdasarkan aturan 

pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 

36962/MPK.A/HK/2020 tertanggal 17 Maret 2020 tentang pembelajaran 

secara daring dan bekerja dari rumah dalam rangka pencegahan penyebaran 

Corona Virus Disease (COVID-19).9  Pembelajaran secara daring 

dilaksanakan sebagai langkah strategis untuk terus melanjutkan proses 

pendidikan di jenjang perkuliahan. Mahasiswa yang mengikuti proses 

pembelajaran secara daring di luar daerah terpaksa harus pulang ke 

kampung halamannya masing-masing. Namun ada juga sebagian dari 

Mahasiswa yang tidak pulang ke kampung halamannya dan lebih memilih 

                                                             
 7 Sari Yustiana, “Menumbuhkan Kemandirian Siswa Selama Pembelajaran Daring 

Sebagai Dampak Covid-I9 di SD”, JRPD (Jurnal Riset Pendidikan Dasar). Vol. 1 No 1, Maret 
2020, hal. 8. 
 8 Ali Sadikin dan Afreni Hamidah, “Pembelajaran Daring di Tengah Wabah Covid-19”, 

BIODIK: Jurnal Pendidikan Biologi. Vol. 6 No. 02, Tahun 2020, hal. 215-216. 
 9 Niken Bayu Argaheni, “Sistematik Review: Dampak Perkuliahan Daring Saat Pandemi 

Covid Terhadap Mahasiswa Indonesia”, Jurnal Ilmiah dan Aplikasinya, Vol.8 No. 2, Tahun  
2020, hal. 100. 
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bertahan hidup di daerah perantauan salah satunya daerah Istimewa 

Yogyakarta.  

Mahasiswa yang memlilih dan menetap di daerah Istimewa 

Yogyakarta di masa pandemi corona salah satunya adalah Mahasiswa yang 

berasal dari daerah Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan ketua  pelajar Mahasiswa Bima (KEPMABI) jumlah 

Mahasiswa Bima yang menetap di Yoyakarata selama masa pandemi corona 

kurang lebih 900 orang.10 Mahasiswa yang bertahan hidup dan memilih 

untuk menetap mempunyai alasan tertentu, yakni kekhawatirkan bahwa 

mereka akan menjadi carrier atau pembawa virus yang membahayakan 

keluarga di rumah.11 Kondisi tersebut membuat sebagian Mahasiswa Bima 

harus bisa beradaptasi di masa pandemi corona. Adaptasi adalah suatu 

penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti 

mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti 

mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi.12 Adaptasi 

dilakukan sebagai proses bertahan hidup dalam lingkungan hidupnya.        

Dalam bertahan hidup, Mahasiswa Bima harus bisa memenuhi 

kebutuhan hidupnya agar tercapainya kehidupan yang diinginkan. 

Kebutuhan hidup adalah seluruh barang atau jasa yang dibutuhkan manusia 

                                                             
 10 Wawancara pra-penelitian dengan Muh. Akhier selaku ketua (KEPMA) Bima, pada 
hari selasa tanggal 10 November 2020. 
 11 https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/073200265/kisah-dari-rantau--
mahasiswa-yang-bertahan-di-perantauan-saat-wabah-covid?page=all di akses pada tanggal 21 
November 2020 pukul 09:40 Wib. 
 12 Pin Pin, Peranan Keluarga Tjong yang Hian Terhadap Pembangunan Indonesia, 
(Malang: Literasi Nusantara,  2020), hal. 145. 

https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/073200265/kisah-dari-rantau--mahasiswa-yang-bertahan-di-perantauan-saat-wabah-covid?page=all
https://www.kompas.com/tren/read/2020/04/19/073200265/kisah-dari-rantau--mahasiswa-yang-bertahan-di-perantauan-saat-wabah-covid?page=all
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untuk menunjang segala aktifitas dalam kehidupan keseharian manusia.13 

Dalam hal ini, Mahasiswa Bima harus memenuhi kebutuhan hidup untuk 

bisa mencukupi kehidupan mereka. Kebutuhan hidup yang diinginkan 

merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh masing-masing 

individu. Kebutuhan yang harus dipenuhi yaitu kebutuhan primer 

mencangkupi kebutuhan sandang (Pakaian), pangan (Makanan) dan papan 

(Tempat tinggal).14 Pemenuhan kebutuhan menjadi peran penting dalam 

taraf hidup seseorang. Jika tidak tercapainya pemenuhan kebutuhan 

mengakibatkan tekanan atau stres.15  Stres bisa terjadi di kalangan 

Mahasiswa Bima apabila menghadapi berbagai macam tekananseperti 

permasalahan dengan perkuliahan, masalah keuangan, permasalahan 

dengan kerabat atau keluarga. Semenjak adanya wabah virus corona 

masalah yang dialami Mahasiswa berdampak pada perekonomian.16   

Mahasiswa Bima yang terkena dampak virus corona sebisa mungkin 

mengelola perekonomian dengan cara menghemat pengeluaran. 

Berdasarkan wawancara dengan Mahasiswa Bima menjelaskan bahwa 

keadaan ekonomi yang semakin sulit untuk bertahan hidup dimasa 

                                                             
 13 https://www.harmony.co.id/blog/perbedaan-kebutuhan-dan-keinginan-yang-harus-
anda-tahu di akses pada tanggal 18 November 2020 pukul 13:15 
 14 Eeng  Ahman, Membina Kompetensi Ekonomi, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 
2007), hal. 3. 
 15 https://health.detik.com/kejiwaan/d-343890/stres di akses pada tanggal 19 November 
2020 pukul 10:25 
 16 Zuly Daina Ulfa dan Ujen Zenal Mikkdar, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap 
Peilaku Belajar,Interaksi Sosial dan Kesehatan Bagi Mahasiswa FKIP Universitas Palangka 
Raya”, JOSSAE (Journal of Sport Science and Education), Vol 5 No. 2, Tahun 2020, hal. 126. 

https://www.harmony.co.id/blog/perbedaan-kebutuhan-dan-keinginan-yang-harus-anda-tahu
https://www.harmony.co.id/blog/perbedaan-kebutuhan-dan-keinginan-yang-harus-anda-tahu
https://health.detik.com/kejiwaan/d-343890/stres
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pandemi.17 Kondisi seperti ini yang membuat Mahasiswa Bima harus bisa 

bertahan hidup dalam keadaan sulit di masa pandemi corona. Cara yang 

digunakan untuk bisa bertahan dalam keadaan sulit yaitu dengan strategi 

bertahan hidup. Menurut Edi Suharto seorang pengamat kemiskinan 

menyatakan bahwa strategi bertahan hidup adalah “Kemampuan seseorang 

dalam menerapkan seperangkat cara untuk mengatasi berbagai 

permasalahan yang melingkupi kehidupannya”.18  Hal tersebut yang 

menjadikan penulis ingin meneliti bagaimana strategi bertahan hidup 

Mahasiswa Bima. Sehingga penulis ingin mengambil judul tentang 

“Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Bima di Yogyakarta Selama 

Masa Pandemi Corona”. Dari judul ini agar diperoleh bagaimana 

kehidupan yang dialami Mahasiswa Bima di Yogyakarta selama masa 

pandemi corona dengan cara strategi bertahan hidup.   

B. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana dampak yang dirasakan Mahasiswa Bima pada masa 

pandemi corona.   

2. Bagaimana strategi bertahan hidup mahasiswa bima di yogyakarta 

selama masa pandemi corona?  

 

                                                             
 17 Wawancara pra-penelitian dengan salah satu Mahasiswa Bima bernama Suryadin, pada 
hari selasa tanggal 14 November 2020. 
 18 Dwi Nurul Hardiani, ADAPTATION STRATEGY OF SINGLE PARENTS-MOTHERS- 
IN FULFILLMENT OF FAMILY REQUIREMENTS (CASE STUDY IN VUKIT GAJAH VILLAGE 
DISTRICT OF UKUI PELAYANAN REGENCY, JOM FISIP Vol. 5 No. 1- April 2018, Hal. 10. 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas, maka tujuan 

dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui dampak  Mahasiswa Bima 

saat pandemi corona di Yogyakarta. 

2. Ingin mengetahui bagaimana strategi bertahan hidup Mahasiswa 

Bima di Yogyakarta selama masa pandemi corona. 

D. Manfaat Penelitian 

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi para 

pembaca dan menjadi acuan untuk dijadikan bahan referensi baik secara 

teoritis maupun praktisi. 

1. Secara Teoritis 

a. Diharapkan dapat memberikan sumbangsi keilmuan bagi para 

pembaca tentang strategi bertahan hidup Mahasiswa Bima di 

Yogyakarta selama masa pandemi corona. 

b. Penelitian ini mampu memberikan informasi untuk menjadi acuan 

bagi peneliti yang dengan tema strategi bertahan hidup. 

2. Secara Praktis  

 Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pelajaran bagi penulis 

bagaimana bertahan hidup dalam keadaan sulit dan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar. 
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E. Kajian Pustaka 

Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis meninjau beberapa 

referensi yang sesuai dan relevan, yang digunakan sebagai rujukan dalam 

pelaksanaan penelitian. Tujuan dari kajian pustaka ini agar tidak terjadi 

duplikasi atau agar peneliti tidak meneliti sesuatu yang sudah diteliti. 

Sehingga, pada bagian peneliti meninjau dan menjelaskan penelitian atau 

karya ilmiah terdahulu.  

  Dari banyaknya penelitian atau karya ilmiah yang telah ditinjau, 

peneliti mengambil beberapa sumber, yang Pertama yaitu Skripsi yang 

ditulis oleh Emira Yikwa, “Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Asal 

Papua di Perantuan (Studi Kasus Pada Mahasiswa Yang Berasal Dari 

Papua di Univesitas lampung). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

strategi bertahan hidup mahasiswa papua perantauan di Universitas 

Lampung. Pendekatan penelitian yang dilakukan adalah penelitian  

kualitatif yang mengkaji perspektif partisipan dengan stratrgi-strategi yang 

bersifat interaktif dan fleksibel. Teknik penentuan informan dalam penelitin 

ini menggunakan teknik sampling purposive (purposive sampling) yakni 

teknik ini mengcangkup orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteria-

kriteria tertentu yang dibuat periset berdasarkan tujuan riset. Besdaraskan 

hasil penelitian diketahui bahwa, beberapa informan Mahasiswa perantau 

asal Papua yang kulian di Universitas Lampung mengatakan bahwa mereka 

memiliki strategi bertahan hidup yang masing-masing informan dapat 

mencukupi kebutuhan hidupnya dari behasiswa yang diterimanya, dengan 
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strategi aktif dimana mereka memnggunakan segala potensi yang 

dimilikinya untuk bertahan hidup, dan strategi pasif dengan meminimalisir 

pengeluaran biaya agar tercukupi semua kebutuhannya, serta strategi 

jaringan yang mereka gunakan untuk menjalin hubungan yang baik dengan 

masyarakat sekitarnya agar mereka dengan menjalin hubungan yang baik, 

Mahasiswa asal Papua yaang kuliah di Universitas Lmapung dapat 

bersosialisasi dengan baik. Sehingga. Mahasiswa perantau asal Papua tetap 

menyelesaikan studinya dengan tepat wakt, sehinggga dapat kembali 

membangun daerahnya masing-masing.  

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh Winin Maulidya Saffanah dan Faizal 

Kurniawan dengan Judul “ Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Budi 

Utomo Malang Dengan  Menjadi Buruh Bangunan”.  Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi. 

Pemilihan penggunaan pendekatan ini adalah untuk melihat secara jelas dan 

memaparkan strategi bertahan hidup yang dilakukan oleh mahasiswa IKIP 

Budi Utomo Malang yang bekerja sebagai buruh bangunan. Dalam 

penelitian ini, peneliti ingin mencoba menangkap secara natural fenomena 

yang terjadi di lingkungan hidup keseharian.  

Pada mahasiswa ini, penerapan strategi bertahap hidup merupakan 

hal yang perlu mereka lakukan karena himpitan ekonomi. Diketahui bahwa 

terdapat sejumlah mahasiswa IKIP Budi Utomo yang memilih pekerjaan 

menjadi buruh bangunan ini. Bagi mereka, pilihan pekerjaan menjadi buruh 

bangunan dilakukan secara sadar atas kebutuhan ekonomi. Bahkan mereka 
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tak segan-segan juga untuk melakukan pekerjaan ini diluar kota yaitu di 

Surabaya dan Denpasar. Pilihan pekerjaan menjadiburuh bangunan ini 

menjadi sebuah hal yang mungkin karena modal sosial yang mereka miliki. 

Pemanfaatan modal sosial berupa jaringan pekerja bangunan baik yang 

mahasiswa atau tidak dengan daerah asal yang sama dengan mahasiswa 

menjadi salah satu penyebab mungkinnya pilihan buruh bangunan ini.  

  Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dibahas di atas, 

yang membedakan dengan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang akan penulis kaji adalah  subjek maupun objek yang akan diteliti yaitu 

strategi bertahan hidup Mahasiswa Bima di Yogyakarta selama masa 

pandemi. Dalam penelitian ini juga akan mengulas persoalan yang tengah 

dihadapi oleh Mahasiswa dan solusi untuk menyelesaikan permasalahan 

yang dialami.  
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F. Kerangka Teori  

1. Teori Dampak 

a. Pengertian  Dampak 

  Dampak menurut kamus Besar  Bahasa Indonesia adalah 

benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif 

maupun positif) atau benturan yang cukup hebat dan terjadi dalam 

waktu yang singkat antara dua benda sehingga menyebabkan 

perubahan yang berarti dalam momentum sistem yang mengalami 

benturan itu.19 

  Dampak menurut Waralah Rd Cristo adalah suatu yang 

diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif atau negatif 

atau berpengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif 

maupun positif.20 Menurut Hikmah Arif pengertian dampak secara 

umum dalam hal ini adalah segala sesuatu yang ditimbulkan akibat 

adanya sesuatu. Dampak itu sendiri juga bisa berat, konsekuensi 

sebelum dan sesudah adanya sesuatu.21    

 

 

 

 

                                                             
 19 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Basaha Indonesia, (Jakarta: 
Pusat Bahasa, 2008), Hal. 313 
 20 Sinta Hariyati, PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN JEMBATAN 
MAHKOTA II DI KOTA SAMARINDA, ejournal Ilmu Pemerintahan, 3(2) 2015, Hal. 6. 
 21 Ibid,. Hal. 6. 
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2. Teori Strategi Bertahan Hidup 

a. Pengertian Strategi  

  Ada dua pengertian mengenai strategi, yakni yang pertama, 

strategi yaitu tata cara yang merupakan alternatif untuk berbagai 

langkah perundingan, yang bertujuan untuk mengubah batas-batas 

kekuatan, kerangka teori dan teknik yang memungkinkan ilmu 

pengetahuan dapat memecahkan persoalan.22 Kedua, strategi 

merupakan rencana, metode atau serangkaian manuver, atau siasat 

untuk mencapai tujuan atau hasil tertentu, atau strategi adalah cara 

terbaik untuk mencapai beberapa sasaran.23    

b. Strategi Bertahan Hidup  

  Menurut Steefland, strategi biasanya digunakan oleh 

masyarakat sebagai respon terhadap kondisi sulit atau problem 

kehidupan.24 Kondisi sulit tersebut dapat diakibatkan oleh faktor 

alam atau struktur ekonomi yang tidak menguntungkan.25 Dalam 

menerapkan strategi Bertahan hidup, setiap manusia mempunyai 

respon yang berbeda, mereka melakukan tindakan rasional yang 

diperhidungkan untuk memperbesar kesenangan dan menghindari 

                                                             
 22 Mares Ersan, Strategi Bertahan Hidup Petani Penggarap Pasca Penggusuran (Studi 
Pada Lokasi Pembangunan Kota Baru Lampung, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lmpung 
Selatan). Jurnal Sociologie, Vol. 1, No. 3, Maret 2018, hal. 179. 
 23 Ibid,. hal. 179. 
 24 Weka Wirdayati, Ekologi Mmanusia: Konsep, Implementasi, dan Pengembangannya, 
(Unhas Press: Kendari, 2011), hal. 84. 
 25 Yuni Aster Juanda, Strategi Bertahan Hidup Buruh Tani di Kecamatan Danau Kembar 
Alahan Panjang, Artikel Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Jispo 
Vol.9 No. 2 Edisi: Juli-Desember Tahun 2009, hal. 518. 
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penderitaan.26 Menurut penulis strategi bertahan hidup merupakan 

cara mempertahankan diri agar individu dapat melangsungkan 

kehidupannya dan bisa mengatasi kesulitan dengan potensi yang ada 

dalam diri individu.  

  Menurut Suharto strategi bertahan hidup dalam mengatasi 

goncangan dan tekanan ekonomi dapat dilakukan dengan berbagai 

strategi. Strategi bertahan hidup dapat digolongkan menjadi 3 

kategori yaitu strategi aktif, strategi pasif dan strategi jaringan. 27 

Berikut akan diperjelaskan secara lebih rinci strategi-strategi 

bertahan hidup yang umumnya digunakan yaitu:   

1. Strategi aktif      

        Strategi aktif merupakan startegi bertahan hidup yang 

dilakukan dengan cara memanfaatkan segala potensi yang 

dimiliki. Menurut suharto strategi aktif merupakan strategi yang 

dilakukan individu dengan cara mengoptimalkan segala potensi 

yang ada, misalnya (melakukan aktivitasnya sendiri, 

memperpanjang jam kerja dan melakukan apapun demi 

menambah penghasilannya). Strategi aktif yang biasa dilakukan 

individu adalah dengan diversifikasi penghasilan atau mencari 

penghasilan tambahan dengan cara melakukan pekerjaan 

sampingan. 

                                                             
 26 Ibid,. hal. 158. 
 27 Ibid,. hal. 158. 
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2. Strategi Pasif  

 Strategi pasif merupakan strategi bertahan hidup yang 

dilakukan dengan cara meminimalisisr pengeluaran, 

sebagaimana pendapat suharto yang menyatakan bahwa startegi 

pasif adalah startegi bertahan hidup dengan cara mengurangi 

pengeluaran (misalnya biaya untuk sandang, pangan, 

pendidikan, dan sebgainya).  

3. Srategi Jaringan 

 Strategi jaringan adalah strategi yang dilakukan dengan cara 

memanfaatkan jaringan sosial. Menurut Suharto strategi 

jaringan merupakan strategi bertahan hidup yang dilakukan 

dengan cara menjalin relasi, baik formal maupun dengan 

lingkungan sosialnya. (misalnya meminjam uang kepada teman 

dan kerabat).    

 Berdasarkan penjelasan diatas strategi bertahan hidup 

menggunakan tiga cara yaitu dengan strategi aktif, strategi pasif 

dan strategi jaringan. Ke tiga cara tersebut digunakan untuk bisa 

bertahan dalam keadaan sulit dan penuh dengan goncangan atau 

permasalahan yang di alami. Pada penelitian ini peneliti akan 

membahas cara bertahan hidup yang dilakukan Mahasiswa 

Bima di Yogyakarta selama masa pandemi corona. 
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G. Metode Penelitian  

 Metode penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan 

ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu 

pemahaman dan pengertian atas topik, gejala atau isu tertentu.28 Sedangkan 

penelitian merupakan terjemahan reserch yang mempunyai arti mencari.29 

Penelitian Merupakan sebuah cara untuk melakukan penelitian dan 

penelitian ini ditentukan oleh sebuah pardigma penelitian yang dipilih.30 

1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian terdapat 2 jenis penelitian yaitu, kuantitatif, 

kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada 

suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel 

sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal, teknik 

pengumpulan data tringgulasi (gabungan), analisa data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan 

makna dari pada generalisasi.31    

                                                             
 28 J. R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”, 
(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 2. 
 29 Soepratno, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2011), hlm. 13. 
 30 Anis Fuad, Panduan Praktis Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2014), 
hlm. 53. 
 31 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 
2018), hlm. 8. 
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Penelitian kulaitatif  sering disebut juga: Metode alternatif 

(alternative method), penelitian lapangan (field research), penelitian 

interpretatif (interpretative), pencarian alamiah (naturalistic inquiry), 

dan kontruktivisme (constructivesm).32 Secara mendasar penelitian 

kualitatif memiliki dua tujuan, yaitu: 1. Menggambarkan dan 

mengungkapkan (to describe and explore) dan 2. Menggambarkan dan 

menjelaskan (to dascribe and explain).33 Dalam hal ini peneliti 

melakukan proses penelitian untuk mengetahui strategi bertahan hidup 

Mahasiswa Bima di Yogyakarta selama masa pandemi corona.  

2. Lokasi Penelitian    

  Penelitian ini dilakukan di sekitaran daerah Istimewa Yogyakarta 

salah satunya asrama Bima yang berada di Jl. Gondosuli GK IV No. 

155 Rt. 49/ Rw. 13 Kel. Baciro, Kec. Gondokusuman Yogyakarta. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

a. Subjek Penelitian 

        Subjek dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose 

sampling. Purpose sampling merupakan teknik untuk menentukan 

sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang 

bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih 

                                                             
 32 J. R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif,,,,,,.hlm. 9. 
 33 Albi Anggito dan Johan Setiawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jawa Barat: CV Jejak, 
2018), hlm.14.  



17 
 

 

representatif.34 Contohnya seorang individu dianggap sangat 

mengerti terkait sesuatu yang penulis inginkan, sehingga bisa 

mempermudah peneliti dalam menjelajahi situasi sosial yang 

diteliti.35 Subjek dalam penelitian ini yaitu lima Mahasiswa Bima 

yang bekerja sebagai, Pengamen, pedagang sayur dan juga penjual 

makanan siap saji. 

b. Objek Penelitian  

       Objek dalam penelitian yaitu strategi bertahan hidup Mahasiswa 

Bima di Yogyakarta selama masa pandemi corona. 

4. Metode Pengumpulan  Data  

  Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam suatu penelitian, karena dalam sebuah proses pengumpulan data 

tujuannya yaitu mengumpulkan atau mendapatkan data.36 Dalam proses 

kajian lapangan, pengumpulan data akan dilakukan dengan 

menggunakan beberapa cara yaitu:   

a. Wawancara  

       Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 2 orang, 

melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari 

seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, 

                                                             
 34 https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html di 
akses pada tanggal 15 Januari 2021 Pukul 19.25 Wib. 
 35 Bambang Rustanto, Penelitian Kualitatif Pekerjaan Sosial (Bandung: Remaja 
Rosdakarya, 2015, hlm. 57. 
 36 Sugiono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: ALFABETA, 2018) hlm. 104. 

https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling.html
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berdasarkan tujuan tertentu.37 Wawancara secara garis besar terbagi 

menjadi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara 

terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut 

wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif 

dan wawancara terbuka (open ended intersview), wawancara 

etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut 

wawancara buku (standardiez interview), yang susunan 

pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) 

dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga disediakan. Wawancara 

(interview) juga dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak 

dapat diperoleh melalui observasi atau kuisuioer.38 

       Dalam wawancara, peneliti bukan hanya mengajukan 

pertanyaan, tetapi mendapatkan pengertian tentang pengalaman 

hidup orang lain. Dengan  wawancara yang mandalam peneliti akan 

manangkap arti yang diberikan partisipasan pada pengalamannya. 

Pengalaman dan pendapat inilah yang menjadi bahan dasar data 

yang nantinya akan di analisis. 

b. Observasi 

       Metode pengumpulan data kulaitatif lainnya yang sangat sering 

digunakan adalah observasi. Observasi menurut Creswell 

merupakan sebuah penggalian data yang dilakukan langsung oleh 

                                                             
 37 Dedi Mulyana, Metodelogi Penelitian Kualitatif “ Paradigma Baru Ilmu Komunikasi 

dan Ilmu Sosial Lainnya”, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2010) hlm. 180. 
 38 J. R. Raco, “Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya”, 
(Jakarta: PT. Grasindo, 2010), hlm. 116. 
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peneliti (bukan oleh asisten peneliti atau oleh orang lain) dengan 

cara melakukan pengamatan mendetail terhadap manusia sebagai 

objek observasi dan lingkungannya dalam kancah riset.39 Sedangkan 

menurut Cartwright mendefinisikan observasi sebagai suatu proses 

melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku 

secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu.40  

       Dalam observasi seaharusnya melibatkan 2 (dua) komponen 

yaitu pelaku observasi yang dikenal sebagai observer dan objek 

yang diobservasi yang dikenal sebagai observee.41 Observasi dalam 

penelitian ini partisipasi obeservasi bebas atau peneliti hanya 

sebagai pengamat, tidak berfungsi sebagai bagian anggota kelompok 

yang diteliti. Peneliti mengamati kehidupan Mahasiswa  Bima yang 

berada di daerah Yogyakarta untuk mengetahui cara atau strategi 

bertahan hidup selama pandemi Corona.  

c. Dokumentasi 

       Dokumen atau studi dokumen, ialah sebagai cara pengumpulan 

data yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan tertulis 

sebagai dokumen dan bentuk lainnya seperti buku-buku, koran, 

majalah dan sejenisnya.42 Dokumentasi yang akan dikumpulkan 

                                                             
 39 Haris Hendriansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Psikologi, (Jakarta: 
Salemba Humanika, 2015) hal. 215. 
 40 Ibid,. hal. 131.  
 41 Sukandarrumudi, Meode Penelitian, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006), 
hal. 69-70. 
 42 Hadari dan Martin Nawawi, Instrumen dan Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: 
Gajah Mada University Press, 1992), hlm. 69. 
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dalam penelitian ini yakni berupa foto dan rekaman yang dilakukan 

oleh beberapa Mahasiswa Bima yang berada di daerah Yogyakarta.  

5. Teknik Keabsahan Data 

 Untuk mengukur tingkat keabsahan data dalam penelitian ini maka 

perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk melakukan uji keabsahan 

data, maka perlu dilakukan teknik triangulasi. Teknik triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber 

data yang telah ada.43 Data yang digunakan peneliti yakni hasil 

observasi partisipatif, wawancara tak tersruktur, dan dokumentasi. 

 Terdapat tiga model triangulasi diantaranya: triangulasi sumber, 

triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini peneliti 

menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi sumber. 

Triangulasi sumber yakni peneliti mewawancarai beberapa Mahasiswa 

Bima yang tinggal di asrama Bima di daerah Yogyakarta. Mahasiswa 

Bima yang sebagian menyesuaikan dirinya dengan bertahan hidup di 

tengah pandemi corona. 

6. Teknik Analisis Data 

  Analisis data yaitu kumpulan kegiatan yang dilakukan bertujuan 

untuk mengubah data yang didapat dari penelitian menjadi informasi 

                                                             
 43 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
2016), hal. 241. 
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yang dapat diambil kesimpulan.44 Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.45  

  Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sebelum 

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan. 

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu:   

a. Reduksi Data 

       Reduksi data merupakan peoses pemilihan, pemusatan 

perthatian terhadap penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi 

data kasar yang didapatkan ketika penelitian di lapangan.46 Proses 

reduksi data bertujuan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, mencoret data yang tidak diperlukan, dan 

mengorganisasi data tersebut sehingga memudahkan untuk 

dilakukannya penarikan kesimpulan yang kemudian dilanjutkan 

dengan proses verivikasi.47 

 

 

                                                             
 44 Usman Abdi, “ Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Aplikasi”, 
(Bandung: CV Alfabeta, 2008), hlm. 14. 
 45 Sugiono, Metode Penelitian, kualitatif, Kuantitatif....., hlm. 9. 
 46 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif dan 
Kuantitatif, (Yogyakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hal. 91. 
 47 Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian sosial, (YOGYAKARTA: PENERBIT 
TIARA WACANA, 2006), hlm. 22. 
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b. Penyajian Data 

       Penyajian Data adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan untuk peneliti melakukan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.48 Maka, hal ini akan membuat seorang 

peneliti lebih meudah untuk mencerna apa yang sedang terjadi dan 

tindakan apa yang harus dilakukannya terhadapa penelitian 

tersebut.49 

c. Kesimpulan 

       Kesimpulan adalah bagian dari konfigurasi yang utuh. Mulai 

dari pengumpulan data, seseorang penganalisis akan mulai mencari 

arti benda-benda, penjelasan konfigurasi, alur sebab akibat, 

proporsi.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 48 Agus Salim, Teori & Paradigma Penelitian Sosial....., hlm. 23. 
 49 Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu...., hlm. 151. 
 50 Soekidjo, Metodologi Penelitian Kesehatan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.164. 
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H. Sistematika Pembahasan 

   Untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami 

penelitian ini maka peneliti menyusun beberapa sistematika pembahasan 

dimulai dari Bab 1 sampai Bab terakhir penelitian ini. Berikut sistematika 

pembahasannya: 

 BAB 1, menjadi awal mula di mulainya sebuah penelitian karena pada Bab 

1 ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi Latar Belakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, 

Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan 

Penelitian. 

 BAB II, menjelaskan lebih mendalam mengenai gambaran umum yang 

berkaitan dengan lokasi penelitian di antaranya letak geografi, kondisi alam, 

kondisi sosial, kondisi ekonomi. 

 BAB III, menjelaskan tentang jawaban yang didapat setelah melakukan 

penelitian mengenai pertanyaan pada rumusan masalah sekaligus 

membahas mengenai kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis 

strategi bertahan hidup Mahasiswa Bima di Yogyakarta selama masa 

pandemi corona. 

 BAB IV merupakan penutup, menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil 

penelitian setelah dikerjakan atau setelah diolah sedemikian rupa dan saran 

dari penelitian, sekaligus membuat lampiran-lampiran yang diperlukan.     
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BAB IV 

PENUTUP 

A.   Kesimpulan   

  Pada Bab ini akan membahas kesimpulan dari hasil penelitian yang 

diteliti tentang Strategi Bertahan Hidup Mahasiswa Bima di Yogyakarta 

Selama Masa Pandemi Corona. dalam bertahan hidup Mahasiswa Bima 

mempunyai Strategi dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Strategi 

Bertahan hidup dilakukan oleh ke 4 Subjek penelitian yang tergolong 

mempunyai ekonomi menengah ke bawah. Dalam memenuhi kebutuhan 

hidup, mereka mempunyai macam-macam strategi bertahan hidup di 

tengah pandemi corona. Strategi yang dimaksud yaitu strategi aktif, 

strategi pasif dan juga strategi jaringan. Strategi aktif yang Mahasiswa 

Bima lakukan yakni salah satunya mengandalkan kemampuan diri mereka 

dengan bekerja. Dengan bekerja Mahasiswa Bima bisa memenuhi 

kebutuhan hidup selama pandemi corona di Yogyakarta. Selanjutnya 

strategi pasif yang dilakukan oleh Mahasiswa Bima yakni dengan 

menghemat pengeluaran belanja dengan cara membeli makanan murah, 

memasak masakan khas Bima di Asrama Bima dan juga menghemat 

pengeluaran belanja lainnya. Sedangkan strategi jaringan yang dilakukan 

oleh Mahasiswa Bima yakni dengan meminta bantuan kepada teman 

berupa pinjaman uang dan juga mengandalkan bantuan yang diberikan 

oleh pihak kampus.  
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  Selama pandemi corona berlangsung, Mahasiswa Bima merasakan 

dampak secara negatif maupun positif. Dampak secara negatif yang 

dirasakan bukan saja berkaitan dengan permasalahan ekonominya 

melainkan tantangan yang harus mereka hadapai untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. Sedangkan dampak secara ekonomi yang dirasakan oleh 

Mahasiswa Bima yakni adanya bantuan yang diberikan oleh pihak kampus 

masing-masing. Dari dampak yang dirasakan oleh Mahasiswa Bima, Maka 

timbullah keinginan untuk melakukan strategi bertahan hidup guna untuk 

menunjang kehidupan mereka selama pandemi corona di Yogyakartya.  
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B. Saran    

1. Dalam memenuhi kebutuhan hidup Mahasiswa Bima harus pintar-pintar 

mengelola pengeluaran belanja mereka agara kebutuahn yang lainnya 

bisa tercukupi.  

2. Pihak kampus harus memberikan keringan kuliah yang lebih kepada 

Mahasiswa Bima karena dirasa kuliah daring tidak terlalu menghabiskan 

anggaran kampus. 

3. Walaupun ada pekerjaan untuk bertahan hidup, Mahasiswa Bima harus 

terus belajar gara dapat nilai yang memuaskan.  
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