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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Data yang hendak dikumpulkan oleh peneliti dalam hal ini adalah 

bagaimana individu membangun suatu hubungan dengan individu lainnya dalam 

kelompok melalui media sosial. Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif menurut (Kriyantono 2006:58) menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang lebih 

kepada kualitas bukan kuantitas data. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan. Sedangkan Kirk dan 

Miller (1986:9) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang 

tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya. 

Pendeketan kualitatif bertujuan untuk meningkatkan berbagai situasi atau 

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek 

penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, 

karakter, sifat model, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena 

tertentu (Bungin,2007 : 68). 

Untuk jenis penelitian, peneliti meggunakan jenis penelitian studi kasus. 

Studi kasus meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada dalam 

masyarakat yang dilakukan secara medalam untuk mempelajari latar belakang, 

keadaan, dan interaksi yang terjadi dalam kasus tersebut. Studi kasus tidak hanya 
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dapat dilakukan pada individu tetapi juga pada kelompok dalam waktu tertentu. 

(Creswell, 2007).  

 

3.2 Obyek Penelitian 

Burhan Bungin (2010:76) dalam bukunya yang berjudul “Penelitian 

Kaualitif” menyebutkan bahwa obyek penelitian tidak tergantung pada judul dan 

topik penelitian tetapi secara jelas tergambarkan dalam rumusan masalah 

penelitian. Maka dari itu, obyek penelitian penulis adalah grup LINE KKN 52 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.3 Informan Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan informan sebagai sumber 

pendukung untuk memperoleh data. Pemilihan informan didasarkan pada subyek yang 

mempunyai banyak informasi tentang permasalahan yang diteliti dan bersedia untuk 

memberikan informasi atau dikenal dengan cara purposive sampling.  Teknik 

purposive sampling adalah menentukan subjek sesuai tujuan. Meneliti dengan 

pendekatan kualitatif biasanya sudah ditetapkan tempat yang dituju. Dengan 

menggunakan pertimbangan pribadi yang sesuai dengan topik penelitian, peneliti 

memilih subjek sebagai unit analisis, unit analisis disini memilih informan yang 

cocok yaitu dengan informan.  

Cara mendapatkan informan melalui teknik purposif sampling yaitu, 

peneliti memilih orang tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data 

yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang diperoleh dari 
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sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 

dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. 

Teknik puposive sampling ini akan menunjukkan informan yang dipilih 

oleh penulis. Informan tersebut diharuskan memenuhi kriteria berikut : 

1. Laki-laki atau perempuan 

2. Anggota KKN 52 Madiun 

3. Bergabung dalam group LINE anggota KKN 52 

4. Informan yang terlibat secara penuh dan aktif dalam kegiatan KKN selama 

satu bulan penuh di Madiun. 

5. Informan aktif dalam percakapan dalam grup Line KKN 52 

6. Informan yang mempunyai waktu atau kesempatan dan bersedia untuk 

diwawancarai. 

 

3.4 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Malang. Peneliti 

memilih lokasi tersebut karena informan penelitian adalah mahasiswa/i 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

3.5 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan yaitu 

dilaksanakan pada pertengahan bulan September 2017. 
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3.6 Fokus Penelitian 

Fokus Penelitian Fokus penelitian dalam sebuah penelitian dimaksudkan untuk 

membatasi studi, sehingga dengan pembatasan studi tersebut akan mempermudah 

penelitian dan pengolahan data yang kemudian akan menjadi kesimpulan. 

Sesuai dengan permasalahan yang di rumuskan, maka penelitian ini 

difokuskan kepada interaksi antar pribadi dalam sebuah group. Penulis mengambil 

anggota kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) dimana pembentukan kelompok 

KKN didasarkan media elektronik (media sosial) dan interaksi pertama mereka 

berdasarakan pada media sosial yang dibentuk untuk memfasilitasi mereka untuk 

saling berhubungan. Kelompok KKN sendiri terbentuk dari mahasiswa/i yang 

saling tidak mengenal satu sama lain namun dituntut untuk melaksanakan 

program kerja bersama selama satu bulan penuh. 

Penulis mengumpulkan data terkait percakapan di grup KKN 52 periode 

01 Mei - 30 Juli 2017 dikarenakan pada bulan tersebut kelompok tersebut 

mengalami interaksi pertama pada satu sama lain. 

 

3.7 Metode Pengumpulan Data 

Menurut Creswell, dalam penelitian yang menggunakan pendekatan jenis 

studi kasus, pengumpulan data biasanya berdasarkan berbagai macam sumber, 

seperti wawancara, dokumen sampai dengan bahan rekaman suara. Untuk peneliti 

mengumpulkan data dengan : 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu 

individu atau perseorangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
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rekaman dari wawancara yang dilakukan dengan informan dan kemudian 

diolah menjadi transkrip wawancara. Data tersebut diperoleh dari : 

1. Wawancara 

Wawancara atau interview merupakan alat pengumpulan data yang 

sangat penting dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai 

subyek sehubungan dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk 

diteliti (Pawito, 2007:132).  

Dalam penelitian ini, peneliti menguunakan teknik wawancara 

terstruktur dimana pewawancara menetapkan pertanyaan-pertanyaan 

yang akan diajukan. Hal ini akan mengurangi kemungkinan informan 

berdusta atas jawaban yang akan diberikan karena pertanyaan 

berdasarakan pokok permasalahan dan sudah disiapkan secara 

berurutan dan terstruktur. 

2. Observasi 

Dalam hal ini, penulis melakukan observasi pada saat peneliti 

melakukan wawancara dengan informan. Peneliti akan 

mengintepretasikan bagaimana informan menjawab pertanyaan untuk 

mencapai sebuah kesimpulan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang mendukung atau pelengkap dari data 

primer yang didapatkan oleh peneliti. Data sekunder diperoleh dari : 
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1. Dokumentasi 

Dokumen dan record digunakan untuk keperluan peneltian, menurut 

Guba dan Lincoln (1981:232-235), karena alasan-alasan yang dapat 

dipertanggung jawabkan seperti berikut : 

a. Dokumen dan record digunakan karena merupakan sumber 

yang stabil, kaya dan mendorong. 

b. Berguna sebagai ‘bukti’ untuk suatu pengujian. 

c. Keduanya berguna untuk dan sesuai dengan penelitian kualitatif 

karena sifatnya yang ilmiah, sesuai dengan konteks, lahir dan 

berada dalam konteks. 

d. Record relatif murah dan tidak sukar diperoleh 

e. Keduanya tidak reaktif sehingga tidak sukar ditemukan dengan 

teknik kajian isi 

f. Hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih 

memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang 

diselidiki. (as cited in Moloeng, 1994) 

 Dokumentasi yang dimaksud adalah rekam jejak dari percakapan 

anggota kelompok grup LINE KKN 52.  

2. Referensi 

Sumber data referensi yang digunakan peneliti merupakan data 

pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti, 

dokumentasi, buku, penelitian terdahulu, e-book, internet, foto, video 

dan lain sebagainya. 
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3.8  Metode Analisis Data 

Teknik analisis menggunakan teknik analisis Miles dan Hubberman 

(Sugiyono,2009 : 246). Analisis telah dijalankan sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus 

sampai penelitian hasil akhir. Model tersebut dintaranya sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan data, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara 

sedemikian rupa hingga kesimpulan dan verifikasi. Dalam hal ini, peneliti 

akan mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara, 

observasi sampai dengan mengupulkan referensi yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti dan akan memilih informasi yang dibutuhkan. 

2. Penyajian Data 

Dalam penyajian data, seluruh data di lapangan yang berupa hasil 

dokumentasi maupun wawancara akan dianalisis sesuai dengan teori-teori 

yang dipaparkan sebelumnya. Peneliti menajikan hasil wawancara dengan 

informan sehingga dapat memunculkan gambaran tentang penerapan teori 

social information processing pada kelompok KKN 52 Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah penggambaran secara utuh dari obyek yang 

diteliti. Proses penarikan kesimpulan berdasarkan penggabungan informasi 

yang telah disusun dalam penyajian data. Melalui informasi tersebut, 

peneliti dapat memaparkan kesimpulan dari sudut pandang peneliti. 
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3.9 Metode Keabsahan Data  

Terdapat beberapa cara dalam menguji validitas atau keabsahan suatu data, 

salah satunya adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya 

dengan data empiris atau sumber data lain yang tersedia (Kriyantono, 2006:72).  

Dalam penelitian ini, peneliti penggunakan teknik triangulasi sebagai 

metode keabsahan data. Moloeng (1994:178) dalam “Metodologi Penelitian 

Kualitatif” menyebutkan,“Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.” 

Dalam penelitian ini triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah 

triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif (Patton 1987:331, as cited in 

Moloeng,1994). 

 Hal ini dilakukan dengan pengujian data yang diperoleh dari satu sumber 

(untuk dibandingkan) dengan data sumber lain. Tringulasi sumber data juga 

memberikan kesempatan untuk : 

a. Membandingkan hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 
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d. Mebandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi data yang saling berkaitan

Peneliti nantinya akan memperoleh data yang konsisten, tidak konsisten, 

atau justru berlawanan.  Dengan cara demikian, peneliti dapat mengungkapkan 

gambaran dengan beragam perspektif tentang gejala yang diteliti. Ditambah pula 

bahwa triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang dikatakan 

pribadi. Serta membandingkan sumber satu dengan sumber lain. Adapun langkah 

yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan pada anggota kelompok KKN 52 

adalah membandingkan data hasil dokumentasi dengan hasil wawancara, 

membandingkan hasil wawancara individu satu dengan individu lainnya, serta 

membandingkan hasil dokumentasi dengan isi suatu buku yang berkaitan dengan 

tema penelitian. 


