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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

yaitu untuk mendeskripsikan peristiwa-peristiwa sebagaimana secara alami,

melalui pengumpulan data dan latar belakang alami. Dalam penelitian ini, peneliti

atau guru sudah melakukan sesuatu.1 Penelitian yang digunakan untuk memahami

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.2

Jenis penelitian kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti

masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam, seperti permasalahan

tingkah laku konsumen semua produk, masalah efek media terhadap pandangan

pemirsa suatu tayangan media, permasalahan implementasi kebijakan publik di

masyarakat dan sekitarnya.3 Selain studi mendalam deskriptif juga bertujuan

untuk membuat deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta

dan sifat populasi atau objek tertentu. Tipe penelitian ini membantu peneliti

1Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.Jakarta: RinekaCipta.2008.
Hal 119
2Moleong, J Lexy.Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2006. Hal 6
3Bungin, M. Burhan.Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi,Kebijakan Publik, & Ilmu Sosial
lainnya. Jakarta: Kencana.2008. Hal 50
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menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar

variabel.4

Dalam penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Kampanye Sosial

di Media Sosial”, data yang ada dipaparkan dan diklasifikasikan untuk menjawab

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini tanpa menggunakan angka

statistik. Setelah proses tersebut kemudian disinkronisasikan dengan teori

komunikasi yang ada.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan Juni 2016 dari laporan ini dibuat

sampai dengan bulan Oktober 2016 hingga laporan ini selesai. Tempat penelitian

di Malang dan juga mengamati akun-akun media sosial mereka.

3.3 Sumber Data

Data dalam penelitian kualitatif merupakan data yang berbentuk kata-kata,

kalimat-kalimat, narasi-narasi. Data ini berwujud pernyataan maupun pertanyaan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

a. Data Primer

Untuk data primer, data diperoleh dari hasil wawancara terhadap informan

penelitian. Informan penelitian merupakan subjek yang memahami informasi

penelitian. Yaitu anggota komunitas @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG di

Malang. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang diperoleh oleh peneliti

adalah: hasil wawancara dengan 6 informan yaitu 3 informan @ogeSkatoK

dan 3 informan @berbaginasiMLG.

4Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi, Jakarta: Penerbit Kencana. 2006. Hal 69
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b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu

observasi biasanya berupa dokumen-dokumen maupun foto-foto saat

melakukan penelitian. Karena fungsi data sekunderhanya untuk melengkapi

data primer maka peneliti dituntut untuk bersifat hati-hati dalam memilih dan

tambahan. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari overloaded-nya data

yang ada. Selain itu data sekunder juga membuat membantu peneliti untuk

mendapatkan sumber data primer yang sulit diperoleh. Sumber data sekunder

yang diperoleh peneliti adalah data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak

yang berkaitan berupa foto-foto hasil wawancara, transkip twitter dan

instagram, transkip hasil wawancara dengan 6 informan.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Teknik penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik

purposive sample. Purposive sample dilakukan dengan cara mengambil subjek

bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya

tujuan tertentu.5 Adapun pemilihan informan didasarkan pada kriteria sebagai

berikut:

1. Merupakan pengurus aktif dan founder komunitas.

2. Ikut serta melaksanakan kegiatan dengan aktif.

3. Ikut mengkampanyekan kegiatan sosial serta mengajak orang lain untuk

bergabung.

5Ibid. Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian.....Hal 140
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Pemilihan informan secara purposive sample dengan berdasarkan kriteria

di atas dipilih 6 (enam) orang informan dengan pembagian dari dua komunitas

tersebut yakni dari @ogeSkatok sebanyak 3orang dan dari @berbaginasiMLG

juga sebanyak 3 orang.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data pada penelitian kualitatif membutuhkan teknik yang

biasanya terdiri dari observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.6

Teknik tersebut dapat ditentukan setelah peneliti berada di lokasi penelitian saat

pengambilan data berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik:

1. Wawancara (interview)

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara guna memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap

muka antara peneliti dengan informan dan dengan atau tanpa pedoman (guide)

wawancara. Peneliti juga bertindak sebagai pemimpin dalam proses wawancara

tersebut.7 Dengan adanya pedoman wawancara maka wawancara yang

dilakukan akan terstruktur dimana peneliti telah menetapkan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan.

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan

secara lisan dan langsung (bertatap muka). Untuk menjamin kelengkapan dan

kebenaran data yang diperoleh melalui teknik ini maka penelit imenggunakan

alat pencatat dan perekam.

6Ibid. Bungin, M. Burhan.Penelitian Kualitatif....... Hal 139
7Ibid. Bungin, M. Burhan.Penelitian Kualitatif....... Hal 108
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2. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan melalui panca indera karena itu

observasi adalah kemampuan peneliti untuk menggunakan pengamatan melalui

hasil kerja panca inderanya. Dalam hal ini peneliti mengamati langsung

kegiatan yang dijalankan oleh informan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data yang digunakan peneliti

untuk mendukung informasi dari informan penelitian. Dokumentasi tersebut

diperoleh peneliti dari informan berupa data-data khusus hal-hal yang

berhubungan dengan informasi yang disampaikan seperti contoh publikasi, foto

kegiatan, kliping koran, dan matrik kegiatan.

3.6 Kerangka Konseptual

Keberadaan komunitas sosial sangatlah penting guna mengurangi

banyaknya permasalahan sosial yang ada di Indonesia khususnya di Malang.

Perubahan sosial yang semakin cepat menambah jumlah permasalahan sosial di

Malang semakin banyak dan memunculkan berbagai macam deviasi dan patologi,

yaitu dengan banyaknya orang yang kelaparan. Hal ini membuat beberapa orang

membuat akun sosial media yang khusus membantu pada permasalahan kelaparan

ini, maka perlu adanya komunikasi yang baik dari semua pihak yang berperan

didalamnya. Khususnya peran komunitas serta anggota yang menjadi komponen

utama kegiatan di @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG. Dalam komunikasi ini

yang terpenting adalah bagaimana strategi komunikasi yang didukung oleh

berbagai macam komponen serta unsur komunikasi organisasi yang dilakukan
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oleh komunitas @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG dalam meningkatkan

gerakan berbagi nasi dengan sebanyak-banyaknya dan menyeluruh.

Penelitian ini memfokuskan pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh

komunitas @ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG dalam meningkatkan gerakan

berbagi nasi dengan sebanyak-banyaknya dan menyeluruh. Di bawah ini adalah

bagan kerangka pikir untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan yang

diteliti.

Gambar 3.1 Kerangka Konseptual Penelitian

Gambar kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwasannya penelitian

ini dimulai dari sosial media yakni akun instagram dan twitter dari komunitas

@ogeSkatoK dan @berbaginasiMLG kemudian dipaparkan strategi komunikasi

dari perencanaan dan pelaksanaannya sehingga dua komunitas ini dapat

Faktor penghambat

Akun instagram dan
twitter

Strategi komunikasi:
Perencanaan dan pelaksanaan

Faktor pendukung

Penyebarluasan kegiatan sosial
untuk penyadaran masyarakat
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berkembang dengan baik dilihat dari eksisnya komunitas ini dalam

menyebarluaskan kegiatan sosial ini dengan tujuan penyadaran masyarakat

walaupun terdapat pula faktor penghambat dalam perkembangannya akan tetapi

mereka telah siap dengan adanya faktor pendukung sehingga kegiatan sosial

berbagi nasi bisa berkembang dengan baik dan sasaran masyarakat yang dibantu

juga semakin meluas.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian yang berjudul

Strategi Komunikasi Kampanye Sosial di Media Sosial adalah teknik analisis

interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Berikut skema model

analisis Miles dan Huberman:

Gambar 3.2 Skema  Analisis Penelitian8

Dalam teknik analisis data tersebut diungkapkan bahwa data yang muncul

berwujud kata-kata bukan rangkaian angka. Dalam reduksi data peneliti mencari

pokok-pokok dari tema yang menjadi fokus penelitian, misalnya semua data

8Miles, Matthew B, dan Huberman, A.M. Analisis Data Kualitatif, Terjemahan Tjetjep Rohendi
Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1994. Hal 12

Data Collection

Data reduction Conclusion drawing,
verifying

Data display
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tentang strategi komunikasi kampanye gerakan sosial di media sosial

dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan fokus penelitian.

Setelah reduksi data dilakukan peneliti selanjutnya melakukan penyajian

data yang digunakan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran hasil

penelitian secara umum. Data yang sudah diklasifikasikan berdasarkan fokus

penelitian kemudian disajikan secara menyeluruh guna menjawab rumusan

permasalahan yang ada kemudian dibahas dengan teori yang ada.

Setelah kedua tahap tersebut akhirnya peneliti melakukan penarikan

kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian.

Setelah dibahas dengan teori yang ada kemudian ditarik kesimpulan inti dari

jawaban rumusan masalah yang ada.

3.8 Keabsahan Data

Keabsahan atau keshahihan data mutlak diperlukan dalam studi kualitatif.

Oleh karena itu, agar data yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan

keshahihannya dilakukan verifikasi data tersebut. Verifikasi terhadap data tentang

strategi komunikasi kampanye gerakan sosial dimedia sosial dilakukan dengan

langkah-langkahberikut:

a. Mengecek metodologi yang telah digunakan untuk memperoleh data

Mengecek kembali hasil laporan yang berupa uraian data dan hasil interpretasi

peneliti tentang strategi komunikasi kampanye gerakan sosial di media sosial.

b. Triangulasi guna menjamin objektivitas dalam memahami dan menerima

informasi, sehingga hasil studi akan lebih objektif sebab metode ini tampaknya

lebih cermat dan jika dilakukan secara sempurna data yang diperoleh akan sulit
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dibantah sebab didukung dengan cross check sehingga hasilnya lebih dapat

dipertanggung jawabkan.

Penelitian yang berjudul “Strategi Komunikasi Kampanye Sosial di

Media Sosial (Studi pada Komunitas di akunInstagram @ogeSkatoKdan

Twitter @berbaginasiMLG di Malang)”, setelah data dipaparkan kemudian

diinterpretasi dengan teori yang ada yaitu dengan model perencanaan komunikasi

alur tanda, dalam teori ini terdapat tujuh langkah, diantaranya: 1) identifikasi

target khalayak, 2) bangun apa yang ingin dicapai, 3) pikirkan apa yang

seharusnya termuat dalam pesan, 4) seberapa banyak komitmen yang diperlukan,

5) pilih saluran (media mix) yang tepat, 6) buat rencana komunikasi, dan 7) ukur

keberhasilan yang dicapai. 9

9 Dikutip dari Cangara, Perencanaan dan Strategi Komunikasi. Jakarta:Raja Grafindo Persada,
2013. Hal 99-100


