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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Ditinjau dari pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif . Adapun yang dimaksud penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami 

sikap,pandangan,perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. 

(Moleong, 2007:5).Sedangkan, ditinjau dari jenis penelitian, penelitian ini 

menggunakan deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, bukan 

angka dan kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut dan 

dianalisis sesuai bentuk aslinya.(Moleong, 2007:11) 

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan pada penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan perilaku  mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UMM 2013 dalam menyikapi pemberitaan hoax terkait isu 

corporate.  

 

B. Sumber Data 

B.1. Data Primer 

Data ini diperoleh melalui informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013 yang menerima pemberitaan 

hoax terkait isu corporate. 
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 B.2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang mendukung, menjelaskan, serta mempunyai 

hubungan yang erat dengan bahan primer, dalam penelitian ini digunakan data 

sekunder berupa dokumentasi hasil track record Facebook 

 

C. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah pihak yang akan memberikan informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian. Dalam menentukan subyek penelitian, 

peneliti menggunakan teknik purpossive sampling yakni teknik penentuan sampel 

dengan melakukan pertimbangan tertentu (Ardial, 2014:347). Dalam hal ini 

peneliti memilih Mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2013 dengan  kriteria 

subyek sebagai berikut : 

a. Memiliki kecenderungan membaca berita secara online  (kriteria ini dipilih 

karena berita hoax menyebar secara online atau melalui internet, sehingga 

masyarakat kebanyakan mengetahui hoax jika membaca berita di media online 

maupun media sosial) 

b. Memiliki akun dan aktif dalam media sosial facebook (kriteria ini dipilih 

karena penelitian ini membahas berita hoax di facebook, maka subyek nya juga 

dipilih yang aktif di facebook) 

c. Aktivitas dalam bermedia sosial yang sering dilakukan adalah update dan 

sharing  informasi  di media sosial (kriteria ini dipilih karena orang yang sering 

melakukan update dan sharing informasi, mereka lebih mengetahui berita-

berita terbaru termasuk adanya info hoax) 
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d. Pernah menerima berita hoax di Facebook (kriteria ini dipilih karena media 

sosial yang dimiliki masyarakat itu bermacam-macam. Sumber informasi yang 

mereka dapatkan tidak hanya berasal dari satu media.Sedangkan dalam 

penelitian ini membahas tentang facebook, sehingga dipilih subyek yang 

pernah menerima hoax dari facebook. 

e. Pernah mengetahui berita hoax terkait isu corporate (kriteria ini dipilih karena 

penelitian ini berfokus pada pemberitaan hoax terkait isu corporate nasional, di 

sisi lain tidak semua orang yang pernah menerima berita hoax itu pasti 

meengetahui berita hoax terkait isu corporate) 

f. pengalaman kerja/magang selama kuliah (kriteria ini dipilih karena objek 

penelitian ini adalah pemberitaan hoax terkait isu corporate, maka mahasiswa 

yang memiliki pengalaman kerja atau magang, mereka jauh lebih paham 

dengan kondisi nyata di dunia kerja termasuk aturan dan larangan di 

perusahaan, tak terkecuali dalam menyikapi berita hoax,  dibandingkan dengan 

mahasiswa yang belum pernah bekerja ) 

g. mengetahui berita hoax corporate periode Desember 2016-Februari 2017 

(kriteria ini dipilih karena sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini 

yang mengarah pada berita hoax terkait isu corporate periode Desember 2016-

Februari 2017 sedangkan berita hoax yang diketahui mahasiswa tidak hanya 

pada periode itu saja) 

Kriteria subyek dalam penelitian ini bertujuan untuk  memudahkan 

peneliti dalam menyeleksi dan  menemukan subyek penelitian yang benar-benar 

mengetahui dan bisa memberikan informasi sesuai dengan rumusan masalah 

penelitian ini.  
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 Pemilihan subyek yang sesuai kriteria di atas diperoleh hasil angket pra-

survey tentang penggunaan media sosial yang disebarkan kepada  mahasiswa Ilmu 

Komunikasi UMM angkatan 2013  melalui “Grup IKOM UMM 2013” di akun 

Line dengan anggota sebanyak 371 , telah diterima jawaban angket sebanyak 208 

responden, Adapun  hasil seleksi subyek  didapatkan  data sebagai berikut : 

a. Dari 208 responden ada 200 mahasiswa yang sesuai dengan kriteria 

memiliki kecenderungan membaca berita secara online 

b. Dari 200 yang sesuai dengan kriteria pertama, ada 125 mahasiswa yang 

sesuai dengan kriteria kedua  yakni memiliki akun dan aktif dalam media 

sosial facebook 

c. Dari 125 yang sesuai dengan kriteria dua, ada 65 yang sesuai dengan kriteria 

ketiga yaitu aktivitas bermedia sosial yang sering dilakukan adalah update 

dan sharing informasi 

d. Dari 65 yang sesuai dengan kriteria ketiga ada 45 yang sesuai dengan 

kriteria keempat yaitu pernah menerima berita hoax di facebook 

e. Dari 45 yang sesuai dengan kriteria keempat , ada 33  yang sesuai dengan 

kriteria kelima yakni pernah menerima berita hoax terkait isu corporate 

nasional  

f. Dari 33 yang sesuai dengan kriteria kelima, ada 21 mahasiswa yang 

memiliki pengalaman kerja/magang selama kuliah 

g. Dari 21 yang sesuai kriteria keenam, ada 12 yang mengetahui berita hoax 

terkait isu corporate periode Desember 2016-Februari 2017 

Dengan demikian dalam penelitian ini, telah ditetapkan sebanyak 12 mahasiswa 

Ilmu Komunikasi UMM angkatan 2013 menjadi subyek penelitian ini. 
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D.  Lokasi dan Waktu Penelitian 

D.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampus III Universitas Muhammadiyah 

Malang, Jl Raya Tlogomas No.246 Malang 

 D.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 13-27 Maret 2017 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan 

jenis penelitian yang diambil kualitatif deskriptif, di antaranya: 

a. Angket  

Dalam penelitian ini  dilakukan pada pra-penelitian untuk menentukan siapa 

saja subyek penelitian dan melengkapi data deskripsi wilayah penelitian 

b. Wawancara  

Teknik wawancara pada penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur atau 

terbuka, dalam wawancara tidak terstruktur peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang diperoleh sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa 

yang diceritakan oleh responden (Ardial,H:2014: 377-378). Wawancara ini 

bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2013 dalam 

menyikapi pemberitaan hoax terkait isu corporate nasional.  

c. Dokumentasi 
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Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa track record aktivitas 

media sosial  Facebook yang dilakukan oleh subyek penelitian dalam 

mengomentari, menyukai , menyimpan, meneruskan kembali, atau 

membagikan fakta terkait pemberitaan hoax isu corporate yang beredar selama 

periode Desember 2016-Februari 2017. Selain itu juga untuk mengumpulkan 

data-data yang digunakan untuk mengumpulkan data-data sebagai pelengkap 

kebutuhan penelitian ini. 

 

F.  Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis data yang dilakukan peneliti menggunakan model analisa 

interaktif. Model analisa interaktif dari Miles dan Huberman dikutip oleh Pawito 

(2008:104-106) tediri dari empat komponen, yaitu  (1)Pengumpulan Data 

(2)Reduksi data, (3) Sajian data, dan (4) Penarikan kesimpulan.  

 

Gambar I: 
Analisa Data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

 Parwito (2008:105) 
 

a. Pengumpulan data 
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Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dengan 

melakukan wawancara dan dokumentasi track record Facebook subyek 

penelitian 

b. Reduksi Data  

Reduksi data merupakan upaya yang dilakukan peneliti selama analisis 

data dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan dari analisis data. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, meliputi 

editing, pengelompokkan, dan meringkas data. Pada tahapan kedua, peneliti 

menyusun kode-kode  dan catatan-catatan memo mengenai berbagai hal, 

termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti 

dapat menemukan tema-tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. 

(Parwito, 2008: 104) 

Dalam penelitian ini reduksi data yang dimaksudkan adalah data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan 12 subyek kemudian ditranskip 

selanjutnya dipilah-pilah dan dikelompokkan sesuai indikator dan sub-sub 

indikator yang sudah dibuat guna memudahkan penyajian data 

c. Penyajian  Data 

Penyajian data melibatkan langkah-langkah mengorganisasikan data yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan  (kelompok) data yang lain  

sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar dilibatkan dalam satu 

kesatuan. (Parwito, 2008:106) 

Dalam penelitian ini data-data yang sudah direduksi ke dalam beberapa 

kelompok indikator tersebut disajikan dalam bentuk uraian yang saling 
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dikaitkan antara data yang didapat dari subyek satu dengan subyek lainnya 

yang juga didukung dengan dokumen  track record facebook  dari 12 subyek.  

d. Penarikan Kesimpulan 

Pada penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti pada dasarnya 

mengimplementasikan prinsip induktif, mempertimbangkan pola-pola data 

yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat . Peneliti 

dalam  kaitan ini masih harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin 

merevisi kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat untuk sampai pada 

kesimpulan final berupa proposisi-proposisi ilmiah mengenai gejala atau 

realitas yang diteliti (Parwito, 2008:106). 

Dalam penelitian ini setelah data-data tersebut disajikan ke dalam 

beberapa uraian, maka selanjutnya akan ditarik kesimpulannya.Melalui 

penarikan kesimpulan ini, peneliti akan mendapatkan deskripsi dan gambaran 

perilaku dari masing-masing subyek dalam menyikapi pemberitaan hoax isu 

corporate.  

 

G. Uji Keabsahan Data 

Keabsahan data yang dimaksudkan adalah sebagai pembuktian bahwa data 

yang diperoleh peneliti sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Untuk 

menguji data yang telah terkumpul, peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Teknik 

triangulasi yang digunakan adalah triangulasi metode. Menurut Patton yang 

dikutip oleh Moleong,(2016:332), Triangulasi metode terdapat dua strategi yaitu 
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(1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dari beberapa 

teknik pengumpulan data, (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama. 

Pada penelitian ini, peneliti akan mengambil jalan yang pertama, yaitu 

pengecekan derajat kepercayaan hasil penelitian dari beberapa teknik 

pengumpulan data dengan membandingkan antara  hasil wawancara dan 

dokumentasi track record facebook subyek penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


