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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian tentang komunikasi antar pribadi dalam transaksi prostitusi online 

melalui media WeChat, peneliti mengjaki penelitian ini dengan menggunakan metode 

penelitian yang terkait dalam penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Adapan yang 

terkait dengan metode yang akan dikaji untuk penelitian adalah ; jenis dan pendekatan 

penelitian, focus penelitian, subjek penelitian, jenis sumber data, teknik pengumpulan 

data, analisis data dan uji validitas data.  

 

A. Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendeketan kualitatif dengan 

tipe deskriptif. Jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian untuk 

meneliti pada kondisi objek yang alamiah.37 Dengan pendekatan deskriptif maka 

hasil penelitian dideskripsikan dengan menggunakan kalimat yang terperinci 

sehingga mudah untuk dipahami. Sugiyono mengungkapkan bahwa jenis 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan kondisi objek yang 

alamiah, objek alamiah adalah objek yang apa adanya, tidak ada unsur 

manipulasi oleh peneliti.38 Data yang dipaparkan adalah hasil dari observasi, 

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan pada saat melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini peneliti mengungkpakan riwayat dari penjaja seks 

online melalui media WeChat selama mereka berkecimpung di dunia prostitusi. 

                                                             
37 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2002) 
38 Sugiyono, 2012: 54 
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Pelanggan dan pelaku penjaja seks online ini berkomunikasi langsung, yakni 

pelanggan menghubungi penjaja seks untuk bertransaksi. Peneliti melibatkan 

tiga orang pelaku penjaja seks online yang menggunakan media WeChat untuk 

pemasarannya. Ketiga orang pelaku penjaja seks online ini tidak bias 

diungkapkan peneliti mengenai jati diri mereka sebenarnya dikarenakan privasi 

dari pelaku. Maka dari itu, peneliti mengungkapkan riwayat pelaku melalu data 

profile di pembahasan selanjutnya dengan identitas yang disamarkan. 

B. Fokus Penelitian 

Prostitusi online yang marak terjadi belakangan ini menjadikan profesi 

ini banyak dilakoni oleh orang-orang yang ingin menajdi bagian darinya. 

Disebabkan mudah dan gampangnya akses untuk terlibat dalam kegiatan 

prostitusi online ini, hanya diperlukan modal fisik yang siap untuk dierjual 

belikan serta piranti media elektronik internet yang mendukung untuk 

berkecimpung didunia yang mudah mendatngkan kenikmatan dan pundi-pundi 

uang. 

Penelitian ini berusaha memahami aspek komunikasi antar pribadi dalam 

transaksi prostitusi online media online saja, yang hal ini dibatasi dalam aplikasi 

instans messenger WeChat. Beberapa pertanyaan yang akan coba dijawab dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah transaksi prostitusi online media WeChat ini memenuhi dari 

pengertian dan kriteria dari komunikasi antar pribadi? 

2. Bagaimana cara transaksi dari pelanggan menemukan pelaku prostitusi 

online sampai tejadi kesepakatan dikedua belah pihak? 
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3. Berkaitan dengan teori, analisis dilakukan dengan teori pertukaran social, 

teori kebutuhan antar pribadi (FIRO) dan teori jendela Johari. 

C. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah tiga orang PSK jasa prostitusi online. 

Pemilihan ketiga PSK ini menggunakan purposive sampling. Menurut Sugiyono, 

purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang 

diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajahi obyek atau situasi 

sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel 

penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman 

variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data.39 

PSK jasa prostitusi online yang digunakan dalam penelitian ini 

difokuskan pada laki-laki. Terdapat tiga orang yang akan menjadi subyek 

penelitian ini. Tiga orang ini berada di Kota Malang. Dalam penelitian ini nama 

PSK pada jasa prostitusi online ini disamarkan. Hal ini dilakukan untuk 

menghargai privasi subyek penelitian. Hanya saja setiap PSK ini memiliki 

postur tubuh yang baik dan selalu merawat diri. 

D. Jenis Sumber Data 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan atas data primer dan data 

sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber 

utama, sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber dari perusahaan 

atau dokumen produksi. 

                                                             
39 Sugiyono, 2008 : 218 
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a. Sumber Data Primer 

Menurut Sugiyono sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.40 Pada penelitian ini 

yang menjadi sumber data utama adalah tiga subyek penelitian yang telah 

ditetapkan. 

b. Sumber Data Sekunder 

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.41 

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa hasil capture chatting 

antara pengguna dan pelanggan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian tentang pola 

komunikasi prostitusi online melalui media online WeChat adalah : 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

semistruktur. Esterberg dalam Sugiyono, wawancara merupakan pertemuan 

dua orang atau lebih untuk memperoleh data-data penelitian melalui proses 

tanya jawab anatara narasumber dan peneliti.42 Wawancara merupakan 

teknik pengumpulan data melalui komunikasi dua arah terhadap 

obyek/responden yang diteliti. Selain itu wawancara biasanya digunakan di 

dalam memperkuat hasil penelitian melalui bukti langsung dari sumber yang 

diteliti. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
                                                             
40 Sugiyono, 2012: 62 
41 Sugiyono, 2012: 54 
42 Esterberg, dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta. 2012), 317 
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adalah wawancara semistruktur. Dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas 

bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara semiterstruktur dilakukan dengan 

pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaku dan penjual jasa prostitusi online. 

Dalam penelitian ini teknik wawancara mendalam (in-depth interview) 

dengan orang-orang yang terlibat dalam jasa prostitusi online. Alat-alat yang 

digunakan pada saat wawancara adalah panduan wawancara berisi daftar 

pertanyaan, buku catatan, bolpoin dan alat perekam. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

aktivitas pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diamati. Menurut 

Sutrisno Hadi yang dikutip oleh Sugiyono, observasi merupakan suatu 

proses yang komplek, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis.43 Observasi dilakukan secara sistematis terancang, 

terarah dengan tujuan mengamati suatu fenomena dan mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan penelitian. Observasi ini dilakukan dengan cara 

terlibat secara langsung dengan pergaulan para PSK, karena penulis 

memiliki kedekatan secara personal dengan tiga subyek penelitian ini. 

 

3. Dokumentasi 

                                                             
43 Sugiyono, 2012: 203 
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Selain melalui wawancara dan observasi, data juga diperoleh dengan 

dokumentasi. Dokumentasi pada penelitian ini adalah hasil capture 

percakapan antara PSK dan pelanggan. 

F. Analisis Data 

Miles dan Huberman dalam Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang didapatnya lengkap dan valid. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, sajian data, penarikan 

kesimpulan, dan verifikasi.44 Setelah semua data terkumpul berupa hasil 

wawancara dan observasi, tahap selanjutnya adalah reduksi data, sajian data, 

penarikan kesimpulan, dan verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya.45 Pada saat observasi, didapatkan banyak data tentang prostitusi 

online. Data yang telah diperoleh kemudian difokuskan pada pola 

komunikasi prostitusi online melalui media sosial WeChat. 

2. Sajian Data 

Miles dan Huberman dalam bukunya Sugiyono, menyatakan bahwa yang 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

                                                             
44 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2011), 246 
45 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif. (Jakarta: Alfabeta, 2012), 95 
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adalah dengan teks yang bersifat naratif.46 Proses penyajian data dalam 

penelitia n ini adalah hasil dari reduksi data yang kemudian disajikan. Data 

disajikan secara detail mengenai pola komunikasi dalam transaksi prostitusi 

online melalui media sosial WeChat. Sajian data ini dilengkapi dengan 

kuitipan wawancara. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Dari data yang telah dianalisis dan disajikan secara deskriptif, 

selanjutnya ditarik kesimpulan dan dirumuskan saran yang diperlukan. 

Kesimpulan disususn dari hasil pembahasan mengenai pola komunikasi 

dalam transaksi prostitusi online melalui media sosial WeChat. Pada tahap 

ini, penarikan kesimpulan perlu diverifikasi agar dalam hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan. Verifikasi dilakukan dengan mencermati kembali 

rumusan masalah, tujuan, metode penelitian, data hasil penelitian kemudian 

dicocokkan dengan kesimpulan yang telah dirumuskan. 

G. Uji Validitas Data 

Sugiyono menjelaskan bahwa peneliti menggunakan Trianggulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.47 Data yang 

diperoleh dari satu sumber dibandingkan dengan data dari sumber yang berbeda. 

Dalam penelitian ini, memakai informan dari pelaku prostitusi online. Selain itu 

data-data berupa capture chat digunakan untuk membandingkan data yang 

diperoleh dari narasumber tersebut. Data yang diperoleh berdasarkan hasil 

                                                             
46 Sugiyono, 2012 : 92  
47 Sugiyono, 2012 : 83 
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observasi diuji kevaliditasannya dengan cara melakukan wawancara dengan 

narasumber terkait. 


