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 BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut 

Bogdan dan Biklen 1982 (Sugiyono, 2014: 9) mengemukakan bahwa 

“penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk 

kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka”. Oleh karena 

itu, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif agar dapat menjelaskan dan 

menggambarkan fenomena tentang penggunaan Line sebagai media 

komunikasi bagi pengurus Kine Klub UMM.  

Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian deskriptif. 

Dimana menurut Sukmadinata (Muslimin, 2016: 136) penelitian deskriptif 

adalah “suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau lampau”. Disini 

peneliti telah mendapatkan data apa adanya kemudian menggambarkan 

(mendeskripsikan) apa adanya. Adapun peneliti disini menggambarkan serta 

menjelaskan tentang kegunaan Line sebagai media komunikasi bagi pengurus 

Kine Klub UMM. Dengan begitu, peneliti menjelaskan secara menyeluruh 

serta detail tentang penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

3.2 Fokus Penelitian 

Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. 

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah penelitian agar tidak melebar maka 

dibutuhkan sebuah fokus dalam penelitian ini. Spradley (Sugiyono, 2014: 35) 

mengemukakan bahwa “menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk 

pengembangan iptek”. Dalam penelitian ini terfokus pada penggunaan fitur 

LINE sebagai media komunikasi bagi pengurus inti Kine Klub UMM. Fitur 

yang dimaksud adalah fitur group discussion yang terdapat dalam fasilitas 
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LINE. Fitur ini dimanfaatkan sebagai media komunikasi antar pengurus Kine 

Klub UMM. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian menurut Idrus (2006: 91) adalah “individu, benda, 

atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian”. Subjek penelitian ini adalah pengurus inti Kine 

Klub UMM periode 2017/2018 yang tergabung dalam group Line 

kepengurusan. Peneliti menggunakan teknik purposive sampling. Menurut 

Sugiyono (2014: 53-54) purpossive sampling adalah “teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu”. Pertimbangan tertentu 

ini, adalah mereka yang dianggap paling tahu apa yang peneliti harapkan, dan 

mungkin dia juga sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. 

Subjek dalam penelitian ini adalah pengurus Kine Klub UMM. Hal ini 

dipilih untuk mempermudah peneliti untuk menjelajahi obyek/situasi sosial 

yang diteliti. Pemilihan beberapa pengurus dalam organisasi Kine Klub UMM 

menjadi pertimbangan memberikan data yang diperlukan. Adapun kriteria 

subjek adalah sebagai berikut :  

a. Tergabung dalam grup LINE pengurus Kine Klub UMM 

2017/2018. 

b. Berasal dari divisi yang berbeda.  

c. Pengurus inti (formatur) dan ketua divisi Kine Klub UMM 

2017/2018. 

Dari kriteria yang telah ditetapkan, peneliti menetapkan 8 anggota 

yang memenuhi kriteria yaitu Ketua umum, Sekretaris umum, Bendahara 

umum, ketua divisi Humas, ketua divisi DEFA, ketua divisi Diklat, ketua 

divisi Produksi dan ketua divisi Database periode 2017/2018. 
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3.4 Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Universitas 

Muhammadiyah Malang, yang beralamat di Jl. Raya Tlogomas, no 246, 

Malang. Lokasi ini merupakan basecamp atau tempat berkumpul anggota 

Kine Klub UMM. Dimana, peneliti melakukan dua kali penelitian yang 

pertama pada tanggal 10-25 Januari 2018 yang bertempat di gedung student 

center lantai 3, dan kantin Asri UMM. Kemudian, peneliti melakukan  

penelitian yang kedua pada 02-05 Juni 2018 yang bertempat di gedung 

student center lantai 3, perpustakaan pusat UMM, warung Waba dan taman 

student center.  

3.5 Teknik pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan data primer. Data primer ialah sumber 

data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai 

berikut : 

3.5.1 Observasi partisipatif pasif 

Susan Stainback (Sugiyono, 2014: 65) mengatakan bahwa 

“partisipatif pasif mengemukakan bahwa dalam hal ini peneliti datang 

di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam 

kegiatan tersebut”. Disini peneliti datang ke tempat penelitian dengan 

cara melihat dan menganalisis grup Line pengurus tersebut, namun 

peneliti tidak ikut tergabung dalam grup tersebut. Peneliti melakukan 

observasi partisipatif pasif pertama pada tanggal 10-25 Januari 2018 di 

gedung student center lantai 3 dan kantin Asri UMM. Sedangkan 

observasi partisipatif pasif kedua pada tanggal 02-05 Juni 2018 di 

gedung student center lantai 3, perpustakaan pusat UMM, warung 

waba dan taman student center. 
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3.5.2 Wawancara 

Esterberg (Sugiyono, 2014: 72) mendefinisikan wawancara 

merupakan “pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam 

suatu topik tertentu”. Wawancara disini dilakukan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali informasi atau data 

untuk mengemukakan pengetahuan subjek tentang kegunaan line 

dalam pengurus inti Kine Klub UMM. 

Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara semi 

terstruktur sebagai pengumpulan data. Wawancara ini termasuk dalam 

kategori in-dept interview atau wawancara mendalam. Dimana peneliti 

lebih bebas dalam pelaksanaannya. Tujuan dari wawancara ini adalah 

untuk menemukan permasalahan secara terbuka. Peneliti pun telah 

meminta pendapat dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti disini sudah menyiapkan alat bantu seperti alat perekam, 

kamera, dan material lain untuk mendukung pelaksanaan wawancara 

menjadi lancar. 

3.5.3 Dokumen 

Dokumen menurut Sugiyono (2014: 82) adalah “catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang”. Dokumen 

disini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menampilkan 

setiap hal yang dapat menjadi bukti dokumen. Dokumen tersebut 

berupa catatan peneliti, gambar atau capture grup line, dan lain-lain. 

3.6 Analisis Data 

Menurut Lincoln & Guba (Hamidi, 2004: 80) menjelaskan bahwa 

“data disajikan dalam bentuk seperti yang ada, yaitu dalam bahasa yang tidak 

formal, dalam susunan kalimat sehari-hari dan pilihan kata atau konsep asli 
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responden, cukup rinci serta tanpa ada interpretasi dan evaluasi dari peneliti”. 

kemudian berdasarkan cerita dengan bahasa dan ungkapan asli responden atau 

informan tersebut mulai dikemukakan temuan penelitian yang didiskusikan 

atau dijelaskan dengan perspektif atau teori-teori yang telah dipilih seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis media siber. Rulli Nasrullah (2014: 203-209) menawarkan metode 

dalam empat level yaitu ruang media, dokumen media, objek media, dan 

pengalaman. Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

1. Ruang media (media space) 

Di level ini, peneliti pada intinya menguraikan dari sisi 

teknologi bagaimana perangkat media siber itu berlaku dan memiliki 

aturan. Peneliti memulai dari bagaimana prosedur membuat suatu 

akun, bagaimana ia terhubung dengan suatu jaringan, bagaimana 

komunikasi itu bisa terjadi, dan prosedur apa saja yang ada di media 

siber itu. 

2. Dokumen media (media archive). 

Level dokumen media ini ialah untuk melihat bagaimana isi–

sebagai suatu teks dan makna yang terkandung di dalamnya–

dipublikasikan melalui media siber. Jika secara mikro di tahap ruang 

media peneliti melihat bagaimana suatu teks di produksi sesuai 

prosedur, maka level ini teks yang di publikasikan itulah yang menjadi 

pusat perhatian; terfokus pada teks, baik itu berupa kalimat, foto, 

maupun perwakilan visual lainnya. 

3. Objek media (media object) 

Tahap berikutnya adalah level objek media. Tahap ini 

merupakan unit yang spesifik karena peneliti bisa melihat bagaimana 

aktivitas dan interaksi pengguna maupun antar-pengguna, baik dalam 

unit mikro mapun unit makro. Pada level ini peneliti ibarat 
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menggunakan teknik pengumpulan data sebagaimana praktik etnografi 

komunikasi dimana peneliti memfokuskan pada riset di lapangan, 

melakukan observasi, mengajukan pertanyaan kepada subjek, 

berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, dan atau melakukan 

pengujian atas bagaimana persepsi atau intuisi warga setempat, hanya 

saja terjadi di media siber. Tahap ini pula peneliti mengalihkan pada 

bagaimana teks itu ditanggapi atau berinteraksi dengan pengguna siber 

lainnya. 

4. Pengalaman (experiental stories) 

Pengalaman media, level ini menjembatani antara dunia virtual 

dan dunia nyata. Terutama untuk mengungkap bagaimana motif yang 

melandasi pengguna dalam memanfaatkan media siber serta untuk 

melihat apakah yang terjadi di dalam jaringan (online), juga 

memberikan pengaruh pada dunia nyata (offline). Pada level ini, 

peneliti mencari bagaimana motif atau landasan bagaimana teks itu 

diproduksi dan memberikan dampak. Pada level terakhir inilah peneliti 

melakukan interpretasi terhadap realitas atau fenomena yang dijumpai 

setelah melalui level sebelumnya. 

3.7 Keabsahan Data 

Peneliti selalu berupaya menjaga kredibilitas hasil penelitian yang 

dilakukan. Dalam penelitian ini, temuan atau data dinyatakan valid apabila 

tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang 

sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti. Cara peneliti untuk menjaga 

kredibilitas hasil penelitian tersebut ialah dengan melakukan aktivitas validasi 

kepada subjek yang diteliti. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik Triangulasi sebagai teknik keabsahan datanya. 

Triangulasi menurut Wiliam Wiersma (Sugiyono, 2014: 125) diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan 

berbagai waktu. Teknik triangulasi dalam penelitian ini ialah dengan 
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triangulasi teknik pengumpulan data. Triangulasi teknik pengumpulan data 

untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini, data diperoleh 

dengan observasi, dan dokumen grup chat, lalu dicek dengan wawancara. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengecekan lagi terhadap grup pengurus 

inti kine tersebut, dan memasukkan dokumen yang ada. Intinya, peneliti 

melakukan pengecekan kembali dari tiap-tiap teknik pengumpulan data yang 

telah dipakai.  
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