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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti,

maka pendekatan penelitian yang paling sesuai adalah kualitatif. Herbert

Blumer mengatakan bahwa penelitian kualitatif mendekati subyek penelitian

dengan humanis untuk mendapatkan insights mengenai bagaimana subyek

melakukan aktivitas pada kesehariannya dan bagaimana subyek penelitian

memanfaatkan sesuatu yang ada di sekitar mereka untuk melakukan proses

komunikasi dengan orang lain19. Penelitian kualitatif lebih humanis karena

menghasilkan data yang eksplanatif dan dapat menggambarkan dengan detail

mengenai sequence of activities pada kehidupan subyek.

Tipe penelitian yang digunakan adalah interpretif. Penelitian

interpretif berfokus pada eksplorasi pengalaman individu (experiences).

Penelitian dengan tipe interpretif akan mengungkap serta mengeksplorasi apa

alasan individu melakukan pola dan perilaku komunikasi tertentu dan

bagaimana interaksi yang terjadi pada proses komunikasi tersebut20. Hal ini

sesuai dengan keinginan peneliti untuk menjelaskan dan mengeksplorasi

19 Steven J. Taylor, et al., Introduction to Qualitative Research Methods (New Jersey: John Wiley &
Sons, 2016)
20 John W Creswell. Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches.
(California: SAGE Publications, 2007)
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bagaimana perilaku komunikasi bermedia di media sosial yang dilakukan oleh

Special Agents Batch 2 Do Something Indonesia.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan adalah netnografi. Netnografi

adalah analisis mendalam dari suatu kelompok sosial. Netnografi bertujuan

untuk memberikan pemahaman global mengenai pandangan dan nilai-nilai

masyarakat sebagai cara untuk menjelaskan sikap dan perilaku anggota

masyarakat itu sendiri21. Penelitian netnografi yang dilakukan akan

berlangusng pada lapangan daring.Netnografi adalah metodologi yang

digunakan untuk menyelidiki internet dan melakukan eksplorasi terhadap

entitas (users) saat menggunakan internet. Netnografi juga dilakukan untuk

merefleksikan implikasi dari komunikasi yang termediasi di internet.

Pada penelitian ini, penelitian netnografi akan dilakukan peneliti

secara daring dengan menggunakan subyek penelitian Special Agents Batch 2

Do Something Indonesia untuk mengetahui bagaimana perilaku mereka dalam

bermedia sosial.

3.3 Subyek Penelitian

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah anggota dari Special

Agents Batch 2 Do Something Indonesia. Jumlah dari Special Agents Batch 2

Do Something Indonesia adalah 17 orang yang berasal dari 10 kota besar di

Indonesia. Dari 17 orang tersebut, peneliti akan memberlakukan teknik

21 Engkus Kuswarno. Etnografi Komunikasi: Suatu Pengantar dan Contoh Penelitiannya. (Bandung:
Widya Padjajaran, 2008)
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purposive sampling untuk menentukan subyek penelitian dengan kriteria

sebagai berikut :

1. Memiliki akun media sosial yang terdaftar pada platform yang

digunakan (primary account)

2. Tidak sedang melakukan social media detox/diet dan deactivating

account

3. Aktif menggunakan platform media sosial dalam 3 bulan terakhir dan

masih menggunakan hingga penelitian berlangsung (terhitung sejak

bulan April 2018)

4. Intensitas penggunaan media sosial harian > 3 jam

Berdasarkan kriteria tersebut maka terpilih 5 subyek penelitian yang

sesuai dari keseluruhan anggota Special Agents Batch 2 Do Something

Indonesia yang merupakan representatif dari kota Malang, Balikpapan,

Semarang, Denpasar dan Makassar.

3.4 Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah hasil wawancara online yang

akan peneliti lakukan via Skype/LINE/Whatsapp Messenger (tergantung pada

preferensi subyek) serta hasil dari observasi yang dilakukan pada subyek

penelitian. Sumber lain dapat berupa dokumentasi dari setiap akun media

sosial tiap-tiap subyek penelitian yang dapat didokumentasikan dengan cara

mengumpulkan tangkapan layar dari masing-masing akun.

3.5 Waktu dan Lokasi Penelitian
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Waktu penelitian akan diproyeksikan untuk dilakukan pada awal bulan

Juni hingga akhir bulan Juni 2018. Karena ini adalah penelitian netnografi,

penelitian akan dilakukan secara daring/virtual dengan mengakses data-data

media sosial dari tiap subyek penelitian.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Wawancara

Wawancara dalam penelitian netnografi adalah wawancara

yang tidak memiliki alternatif respon yang ditentukan sebelumnya atau

lebih dikenal dengan wawancara tidak berstruktur. Wawancara etnografi

dapat berlangsung selama peneliti melakukan observasi partisipan.

Wawancara bergantung kepada kebutuhan peneliti akan data lapangan,

yang jelas, wawancara yang terbaik adalah dalam setting observasi

partisipan dengan level spontanitas yang tinggi.

Metode wawancara memerlukan kemampuan mendengar yang

baik, akurat dan tepat agar apa yang didengar dapat dimanfaatkan

sebagai informasi penelitian. Selain itu metode wawancara memiliki

kemampuan yang menguntungkan. Keunikan tersebut adalah bahwa

wawancara tidak akan menghasilkan kesimpulan tetapi memerlukan

keberlanjutan. Catatan wawancara pun perlu dibuat, selain penggunaan

alat bantu seperti audio dan video recorder. Pada proses wawancara,

data yang akan dihasilkan adalah pendapat personal dari para Special

Agents tentang experience yang mereka dapatkan dan apa yang mereka

lakukan di media sosial.
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3.6.2 Observasi

Observasi adalah metode yang akan berguna sebagai sarana

peneliti untuk masuk ke dalam kehidupan subyek penelitiannya. Peneliti

akan berusaha untuk menemukan artefak budaya dan memhami pola

perilaku subyek serta nilai-nilai yang terjadi pada kelompoknya. Peneliti

sendiri telah intens melakukan komunikasi dengan subyek penelitiannya

sejak awal tahun 2017 dan masih berlanjut hingga saat ini, sehingga

peneliti yakin untuk melakukan teknik penelitian observasi partisipan

karena telah memiliki gambaran mengenai pola serta nilai dalam

kelompok yang akan diteliti.

Karena peneliti akan melakukan penelitian netnografi, maka

observasi pun dapat dilakukan dengan termediasi oleh teknologi. Data

yang akan didapatkan dari observasi adalah melihat apa saja konten

yang diproduksi pada akun media sosial dari masing-masing subyek

serta melihat hal-hal lain terkait dengan konten tersebut.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis Media Siber (AMS) merupakan perpaduan dan sekaligus

menjadi panduan untuk proses analisis netnografi (atau etnografi yang

bertempat di lokasi virtual). Metode AMS mengkolaborasikan sisi offline dan

online dalam proses penelitian. Setiap level analisis dalam AMS akan

memberikan bagaimana kondisi komunitas virtual yang ada di internet.
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Seperti dijelaskan Nasrullah saat menganalisis budaya di internet diperlukan

unit analisis baik pada level mikro maupun makro22.

Pada AMS, dua unit analisis ini dapat disederhanakan dalam teks dan

konteks. Di level mikro peneliti akan menguraikan bagaimana perangkat

internet, tautan yang ada hingga hal-hal lain yang bisa dilihat di permukaan.

Sementara di level makro, peneliti melihat konteks yang ada dan

menyebabkan teks itu muncul serta alasan yang mendorong kemunculan teks

tersebut. Level mikro-makro pada praktiknya terbagi menjadi empat level,

yakni ruang media (media space), dokumen media (media archive), objek

media (media object) dan pengalaman (experiential stories) sebagaimana

dijelaskan pada gambar diagram berikut :

Setiap level memiliki keterkaitan dan apa yang tampak dalam konteks

pada dasarnya berasal dari teks dan teks itu diolah terlebih dahulu melalui

22 Rulli Nasrullah. Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia). (Jakarta: Prenada Media, 2016)

Gambar 3.1 : Diagram Analisis Media Siber

Tabel 3.1 : Level Analisis Media Siber

Sumber: Nasrullah, Rulli. 2016. Teori dan Riset Media Siber
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prosedur teknologi di media siber. Secara garis besar, level-level dalam

Analisis Media Siber dapat dilihat di bawah ini :

3.7.1 Level Ruang Media (Media Space)

Level ini dapat mengungkap bagaimana struktur yang ada dari

medium di internet. Medium ini merupakan lokasi atau tempat budaya

terjadi dan komunitas berinteraksi. Peneliti akan menguraikan dari sisi

teknologi bagaimana perangkat medium di internet berlaku dan

memiliki aturan. Pada level analisis ruang media, teknologi dalam

media tidak sekadar terminologi untuk menggambarkan alat/sesuatu

(things), aksi (actions), proses, metode ataupun sistem semata.

Teknologi dilihat sebagai struktur yang terdiri atas artefak (the

artefact), melekat dalam aktivitas manusia (surrounding human activity)

dan pengetahuan (human knowledge).

3.7.2 Level Dokumen Media (Media Archive)

Level dokumen media digunakan untuk melihat bagaimana isi

atau konten –sebagai sebuah teks dan makna yang terkandung di
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dalamnya- diproduksi dan disebarkan melalui internet. Level ini pada

dasarnya menjawab faktor apa (what) yang menjadi artefak budaya.

Teks yang dibangun oleh pengguna (encoding) menjadi sorotan

penting dalam level ini untuk diterjemahkan (decoding). Di level ini

peneliti dapat mengeksplorasi artefak budaya serta bagaimana entitas

itu memproduksi sebagai bagian dari interaksi dalam komunitas virtual.

Karena teks yang diproduksi menjadi bukti adanya konteks, situasi

atau pertukaran nilai-nilai di tengah komunitas di internet.

3.7.3 Level Objek Media (Media Object)

Pada level ini objek media merupakan unit yang spesifik

karena peneliti bisa melihat bagaimana aktivitas dan interaksi

pengguna atau antarpengguna, baik dalam unit mikro maupun unit

makro. Dalam level ini data penelitian dapat berasal dari teks yang ada

di media siber maupun konteks yang berada di sekitar teks tersebut.

Jika pada level dokumen media peneliti hanya memfokuskan pada teks

dari produser, pada level ini peneliti akan mengalihkan pada

bagaimana teks itu ditanggapi atau berinteraksi dengan pengguna siber

lainnya.

3.7.4 Level Pengalaman (Experiential Stories)

Level pengalaman merupakan gambaran secara makro

bagaimana anggota komunitas hidup di dunia offline. Ini dimaksudkan

bahwa apa yang muncul di realitas online memiliki relasi dengan dunia
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nyata. Pada level ini, etnografer mengungkap realitas di balik teks

yang diunggah atau dikreasikan. Di level ini peneliti bisa

menghubungkan realitas yang terjadi di dunia virtual dengan realitas

yang ada di dunia nyata. Level ini merupakan konsepsi bahwa internet

hanyalah salah satu medium yang digunakan oleh entitas untuk

melakukan interaksi.

3.8 Uji Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, salah satu cara yang bisa dilakukan

dalam penelitian netnografi adalah menghubungi subyek, memberikan hasil

wawancara serta hasil observasi yang selama penelitian telah dilakukan oleh

peneliti. Melibatkan mereka dalam konteks ini adalah untuk memastikan

bahwa yang didapat oleh etnografer merupakan intisari dari budaya yang

diteliti23. Selain itu peneliti pun melakukan perpanjangan keikutsertaan yang

berguna untuk mencegah terjadinya distorsi data. Pengecekan data pun dapat

dilakukan secara berulang dengan mengecek ulang seluruh hasil analisis data

yang telah didapatkan24.

Peneliti juga akan melakukan teknik triangulasi data. Triangulasi

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang

lain. Terdapat 4 macam teknik triangulasi, yaitu memanfaatkan penggunaan

sumber, metode, penyidik, dan teori. Dari keempat teknik triangulasi, peneliti

akan melakukan triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk

23 Rulli Nasrullah. Etnografi Virtual (Bandung: Simbiosa Rekatama, 2017) Hal. 104
24 Engkus Kuswarno. Etnografi Komunikasi (Bandung: Widya Padjajaran, 2008) Hal. 64



27

menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.


