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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif.  Menurut 

moleong (2005) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Secara holistik dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, metode 

deskriptif merupakan metode yang meneliti kelompok manusia, suatu objek, 

kondisi, suatu penelitian atau kelas pemikiran pada masa sekarang.Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode yang di maksudkan untuk eksplorasi dan 

klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan 

mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang 

diteliti. Sedangkan menurut sumanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

berkaitan dengan pengumpulan data untuk memberikan gambaran atau penegasan 

suatu konsep atau gejala, juga menjawab pertanyaan sehubungan dengan status 

subjek penelitian pada saat ini, misalnya sikap atau pendapat terhadap individu, 

organisasi dan sebagainya. Data deskriptif pada umumnya dikumpulkan melalui 

suatu survey angket, wawancara, atau observasi. Karena peneliti pada umumnya 

membuat pertanyaan untuk keperluan yang tertentu maka instrumen harus dibuat 

untuk setiap penyelidikan, sesuai dengan hipotesisnya. 
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3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian 

untuk memperoleh informasi dan data sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

peneliti. Dengan adanya lokasi penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

dukungan yang optimal dalam pengumpulan data. Maka penelitian akan dilakukan 

selama 2 minggu pada bulan april, lokasi bertempat di universitas Muhammadiyah 

Malang. 

Tabel 3.1 : kegiatan Penelitian 

NO Tahapan kegiatan Minggu 1 Minggu 2 

1 Persiapan, penentuan subjek penelitian     

2 Dokumentasi    

3 Wawancara     

4 Konsultasi    

 

3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa UMM 

yang menjadi member dari group facebook Ende Flores_NTT. Peneliti telah 

melakukan pra-survey dengan cara bertanya kepada mahasiswa tersebut apakah 

mereka mengetahui kredibilitas pesan dari informasi yang diposting dalam grup. Dari 

keseluruhan mahasiswa, tidak semua mahasiswa anggota grup mau diberi pertanyaan, 

akhirnya peneliti menggunakan purposive sample, penggunaan sampel ini 

mempunyai suatu tujuan atau dilakukan dengan sengaja, cara penggunaan sampel ini 

diantara populasi sehingga sampel tersebut dapat mewakili karateristik populasi yang 

telah dikenal sebelumnya. 



25 
 

 

purposive sampling digunakan, jika peneliti mempunyai jugment pribadi dalam 

memilih individu-individu yang disampel. Ia memandang bahwa individu-individu 

tertentu saja yang dapat mewakili (representive), karena menurut pendapat peneliti 

individu yang dipilih itu mengerti tentang populasinya.  Adapun kriteria subjek 

penelitian ini adalah antara lain : 

1. Mahasiswa universitas Muhammadiyah Malang asal Kota Ende yang menjadi 

member grup yang dipilih adalah 10 orang. 

2. Aktif dalam mengikuti grup facebook dari 10 orang yang dipilih, minimal 

1 kali dalam seminggu 

3. Sering menanggapi informasi yang diposting, minimal dalam satu minggu 

ada tanggapan yang diberikan pada informasi yang diposting dalam grup 

dari 10 orang yang dipilih dan mengerti tentang informasi yang posting 

oleh admin grup. 

4. Menanggapi informasi yang di posting dalam grup dalam bentuk komentar 

tertulis dari 10 orang untuk memastikan kenaran informasi yang diposting 

oleh admin grop.   

Berdasarkan kriteria diatas maka peneliti mengambil 10 orang sebagai subjek 

penelitian dari Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang asal Kota Ende 

yang menjadi member grup. Alasan peneliti memilih 10 subjek penelitian sebagai 

perwakilan dari member grup yang berjumlah kurang lebih dari 74.000 anggota 

karena mereka berada di Kota Malang dan sebagai Mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang serta mereka mau berpartisipasi pada kegiatan 
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selanjutnya yang akan dilakukan sebagai pemenuhan informasi peneliti dan 

pengumpulan data penelitian.   

3.5 Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh atau 

mengumpulakan data sebaik-baiknya dan diolah serta di analisa sesuai dengan 

kerangka Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang 

digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan dokumentasi. Adapun metode 

pengumpulan data yang peneliti gunakan untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan pokok masalah yang sedang dibahas yaitu sebagai berikut : 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya.Wawancara ini digunakan bila 

ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah 

responden sedikit. (Riduwan, 2006 : 74) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara terstruktur, yaitu wawancara 

disusun secara terperinci atau jelasnya menggunakan draf pertanyaan dengan pihak-

pihak yang dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan penelitian yang akan di 

teliti. Dengan maksud wawancara yang dilakukan peneliti ini akan tetap dalam 

lingkup peneliti, dan tidak meluas pada masalah-masalah lain. 

Dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih 

mendalam tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi, di mana hal ini tidak bias ditemukan melalui observasi. 
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Dalam pelaksanaanya penyusun melakukan wawancara secara terstruktur dan 

dilakukan dalam wawancara tatap muka (face to face interview) dengan obyek yang 

diteliti. 

3.5.2 Dokumentasi 

Menurut Suharsimi Arikonto, Bahwa yang di maksud dengan dokumentasi 

adalah:” Suatu teknik pengumpulan data dengan menyelidiki benda-benda tertulis 

seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan notulen rapat”. 

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data, Dalam hal ini peneliti mencari dan 

mengumpulkan data dengan melihat group facebook ende flores_NTT yang menjadi 

media sosial yang digunakan dalam penyampain informasi. 

3.6 Teknik analisa data 

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data dapat dilakuakn dalam dua 

cara, yaitu teknik manual dan tenik dengan bantuan peranti lunak (software) 

analisis data. Proses analisis data kualitatif idealnya sudah dimulai dan dilakukan 

keika awal penelitian dilakukan (ketika studi pre-eliminary) hingga akhir 

penelitian. Creswell mengemukakan beberapa poin penting berkaitan dengan 

analisis data kualitatif, yaitu analisis data kualitatif dapat dilakukan secara 

simultan dengan proses pengumpulan data, interpretasi data, dan penulisan naratif 

lainnya; memastikan bahwa proses analisis data kualitatif yang telah dilakukan 

berdasarkan pada proses reduksi data (data reduction) dan interpretasi 

(interpretation); mengubah data hasil reduksi kedalam bentuk matriks; 

mengindentifikasikan prosedur pengodean (coding) digunakan dalam mereduksi 

informasi kedalam tema-temaatau kategori-kategori yang ada; hasil analisis data 
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yang telah melewati prosedur reduksi telah diubah menjadi bentuk matriks yang 

telah diberi kode, selanjutnya disesuaikan dengan model kualitatif yang dipilih. 

Teknik analisis data model interaktif menurut Miles & Huberman terdiri atas 

empat tahapan yang harus dilakukan. Tahapan pertama adalah tahap pengumpulan 

data; kedua adalah tahap reduksi data; ketiga adalah tahap display data; keempat 

adalah tahap penarikan kesimpulan dan/ atau tahap verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 : komponen-komponen Analisis data model interaktif Miles and 

Huberman 

 

3.6.1 Pengumpulan data 

Pada penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan sebelum 

penelitian, pada saat penelitian, dan bahkan di akhir penelitian. Idealnya, proses 

pengumpulan data sudah dilakukan ketika penelitian masih berupa konsep atau 

draft. Bahkan, Creswell (2008) menyarankan bahwa peneliti kualitatif sebaiknya 
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sudah berpikir dan melakukan analisis ketika penelitian kualitatif baru dimulai. 

Maksudnya adalah peneliti telah melakukan analisis tema dan melakukan 

pemilihan tema (kategorisasi) pada awal penelitian. Intinya adalah proses 

pengumpulan data pada penelitian kualitatif tidak memiliki segmen atau waktu 

tersendiri, melainkan sepanjang penelitian yang dilakukan proses pengumpulan 

data dapat dilakukan. 

3.6.2 Reduksi data 

Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala 

bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tulisan (script) yang akan 

dianalisis. Hasil dari wawancara, hasil observasi, hasil studi dokumentasi dan/atau 

hasil dari FGD diubah menjadi bentuk tulisan (script) sesuai dengan 

formatnyamasing-masing. Hasil dari rekaman wawancara akan diformat menjadi 

bentuk verbatim wawancara. Hasil observasi dan temuan lapangan diformat 

menjadi tabel observasi disesuaikan dengan metode observasi yang digunakan, 

hasil studi dokumentasi diformat menjadi skrip analisis dokumen. 

3.6.3 Penyajian data  

Setelah semua data telah diformat berdasarkan instrumen pengumpulan data 

dan telah berbentuk tulisan (script), langkah selanjutnya adalah melakukan 

display data. Apa yang dilakukan yang diproses dan apa yang dihasilkan dalam 

tahap display data akan dijelaskan berikut ini. Pada prinsipnya, display data 

adalah mengolah setengah jadi yang sudah seragam dalam bentuk tulisan dan 

sudah memiliki alur tema yang jelas (yang sudah disusun alurnya dalam tabel 

akumulasi tema) ke dalam suatu matriks kategorisasi sesuai tema-tema yang 

sudah dikelompokan dan dikategorikan, serta akan memecah tema-tema tersebut 
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ke dalam bentuk yang lebih konkret dan sederhana yang disebut dengan subtema 

yang diakhiri dengan memberikan kode (coding) dari subtema tersebut sesuai 

dengan verbatim wawancara yang sebelumnya telah dilakukan. Jadi, secara urutan 

akan terdapat tiga tahapan dalam display data, yaitu kategori tema, subkategori 

tema, dan proses pengodean. Ketiga ketiga tahapan tersebut saling terkait satu 

sama lain.  

3.6.4 Penarikan kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan/verifikasi merupakan tahap terakhir dalam rangkaian analisis data 

kualitatif menurut model interaktif yang dikemukan oleh Miles & Huberman 

(1984). Sebenarnya, hampir semua teknik analisis data kualitatif maupun analisis 

kuantitatif selalu diakhiri dengan kesimpulan, tetapi yang membedakan adalah 

dalam analisis data kualitatif. Kesimpulannya menjurus kepada jawaban dari 

pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “what” dan 

“how” dari temuan penelitian tersebut, sedangkan kesimpulan dalam analisis data 

kuantitatif lebih mengarah kepada pembuktian hipotesis yang diajukan serta 

mengungkap “Why” dari temuan penelitian tersebut (Herdiansyah, 2009). 

Kesimpulan dalam rangkaian analisis data kualitatif menurut model interaktif 

yang dikemukakan oleh Milles & Huberman (1984) secara esensial berisi tentang 

uraian dari seluruh subkategorisasi tema yang tercantum pada tabel kategorisasi 

dan pengodean yang sudah terselesaikan disertai dengan quote verbatim 

wawancaranya 

3.7 Keabsahan data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi 

sumber yaitu menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai sumber 
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memperoleh data. Dalam triangulasi dengan sumber yang terpenting adalah 

mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan tersebut. 

Sebuah strategi kunci harus menggolongkan masing-masing kelompok, bahwa 

peneliti sedang “mengevaluasi”. Kemudian yakin pada sejumlah orang yang 

dibandingkan dari masing-masing kelompok dalam evaluasi tersebut. Dengan 

demikian, triangulasi sumber berarti membandingkan (mencek ulang) informasi 

yang diperoleh melalui sumber yang berbeda.  

Misalnya, membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, 

membanding apa yang dikatakan umum, dengan yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. Penelitan selain 

melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa menggunakan pengamatan 

berperan serta (participant obsevation), dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, 

catatan resmi, catatan atau tulisan ,dan gambar atau foto. Hal ini dipertegas oleh 

Rahardgo (2007), yang menyatakan bahwa masing-masing cara tersebut tentunya 

akan menghasilkan bukti atau data, yang selanjutnya akan memberikan pandangan 

(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasaan pengetahu untuk memperoleh 

kebenaran handal.  


