
 

33 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. PENDEKATAN DAN JENIS PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bogdan dan 

Taylor (1975:5) sebagaimana dikutip Moleong mendefinisikan metode kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun alasan 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif adalah karena dalam penelitian 

ini data yang dihasilkan berupa data deskriptif yang diperoleh dari data-data berupa 

tulisan, kata-kata dan dokumen yang berasal dari sumber atau informan yang diteliti 

dan dapat dipercaya.  

Jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan perilaku masrayakat dalam 

menanggapi peminformasian Hoax di Grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 05 RW 09. 

B. SUMBER DATA 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data berupa kata-kata yang diperoleh langsung dari 

penelititan melalui observasi dan wawancara dengan para informan yang 

telah ditentukan oleh peneliti, yang dimaksud adalah responden Ibu-ibu RT 

05 RW 09 di Grup WhatsApp. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung, menjelaskan, serta mempunyai 

hubungan erat dengan data primer. 

 

C. LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Lokasi dalam penelitian perilaku Ibu-ibu dalam menanggapi informasi 

Hoax ini adalah di Perumahan Sawojajar RT 05 RW 09 Kelurahan Sawojajar, yang 

merupakan lokasi dan subjek penelitian. Waktu penelitian dilakukan pada Maret-

Mei 2019. 

D. SUBYEK PENELITIAN 

Subyek penelitian adalah pihak yang memberikan informasi yang 

diperlukan selama proses penelitian. Menggunakan teknik purpossive sampling, 

dimana teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam hal 

ini peneliti memilih dengan kriteria sebagai berikut : 

1) Mengikuti grup Ibu-Ibu RT 05 di aplikasi WhatsApp ( kriteria dipilih 

karena membahas informasi yang di share di Grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 

05 ) 

2) Aktif di dalam Grup Ibu-ibu ( sering update dan sharing mengenai 

informasi tertentu) 

3) Memiliki kecenderungan membaca informasi yang ada di Grup WhatsApp 

Ibu-ibu (kriteria dipilih karena informasi Hoax menyebar melalui aplikasi 

Grup WhatsApp) 
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4) Pernah menerima informasi Hoax di Grup WhatsApp (karena sumber 

informasi yang diterima Ibu-ibu bermacam-macam dan tidak semua 

informasi adalah benar) 

Kriteria bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam menyeleksi dan 

menemukan subyek penelitian yang benar-benar mengetahui dan bisa memberikan 

informsi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Subyek dalam penelitian ini 

adalah Bu Elmaya, Titin, Ida, Irma Sigit, dan Bu Wiwik. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah wawancara, 

observasi, dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Dalam melaksanakan teknik wawancara, teknik yang digunakan adalah 

terstruktur yaitu dengan menyusun terlebih dahulu beberapa pertanyaan 

yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar peneliti 

dalam wawancara lebih terarah dan fokus kepada tujuan yang diteliti. 

2. Observasi 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 

Dimana peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan yaitu hasil wawancara 

sebagai pedomannya. Peneliti melakukan observasi pada Grup WhatsApp 

Ibu-Ibu RT 05 sebagai data pendukung. 

 

 



 

36 
 

3. Dokumentasi 

dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan 

dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat 

mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian. 

Dalam hal ini, dokumentasi yang digunakan peneliti adalah dokumentasi 

Grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 05 . 

 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh 

kedalam sebuah kategori, menjabarkan data kedalam unit-unit, menganalisis data 

yang penting, menyusun atau menyajikan data yang sesuai dengan masalah 

penelitian dalam bentuk laporan dan membuat kesimpulan agar mudah untuk 

dipahami. Oleh karena itu, penelitin ini menggunakan Model Analisa Interaktif 

Miles, Huberman dan Johny Saldana (2014). Analisis ini data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya jenuh.  

 

Gambar 3.1. Analisa Interaktif Miles,Huberman dan Saldana (2014) 
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Langkahnya melibatkan beberapa tahap : 

1. Kondensasi data (data condensation) 

Kondensasi data adalah proses menyeleksi, memfokuskan, 

menyederhanakan, mengabstraksi, dan mengubah catatan lapangan, 

transkrip wawancara, dokumen, dan materi (temuan) empirik lainnya. 

Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya 

menguap menjadi lebih padat (air). Letak perbedaan antara Reduksi dengan 

Kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung 

memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh 

data yang dijaring tanpa harus memilah (mengurangi) data (Paluseri, 2018). 

2. Penyajian data (data display)  

Seluruh data informasi tersusun dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, 

grafik, atau sejenisnya. Maka seluruh data bisa dianalisis menjadi satu 

kesatuan yang mudah dipahami. 

3. Verifikasi (conclusion drawing / verification) 

Yaitu kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui kondensasi 

dan display data (Pawit, 2008:104). 

 

G. UJI KEABSAHAN DATA 

Keabsahan bentuk batasan berkaitan dengan suatu kepastian bahwa yang 

berukur benar – benar merupakan variabel yang ingin di ukur. Keabsahan ini juga 

dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat. Dalam penelitian ini, 

penelitian menggunakan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi. Triangulasi 

adalah yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 
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lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. 

Triangulasi sumber ialah menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data dari beberapa sumber. Kemudian data dideskripsikan, dikategorikan dan hasil 

analisisnya menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono 2015:373). Peneliti 

bermaksud menguji data yang diperoleh dari sumber. Yang dimaksud sumber 

dalam penelitian ini adalah anggota dari Grup WhatsApp Ibu-Ibu RT 05 . 

 


