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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan penelitian kualitatif. 

Penelitian Kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukkan untuk 

mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, 

pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Penelitian kualitatif 

mempunyai dua tujuan utama, yakni menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore)61.  

Penelitian kualitatif dapat menjelaskan tentang kehidupan masyarakat, 

sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan-pergerakan sosial, atau 

hubungan kekerabatam. Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai metode 

penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan 

melalui proses berpikiri induktif. Metode kualitatif juga dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunya di balik sebuah fenomena. 

Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak 

diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk bilangan62. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti menarik kesimpulan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengungkapkan dan menggambarkan 

fenomena secara menyeluruh dan mendalam dalam bentuk deskripsi kata-kata. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti seringkali dinyatakan sebagai instrumen utama, 

 
61 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 
Malang : Selaras. Hal 51 
62 Ibid.  Hal 52 
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hal ini dikarenakan peneliti dituntut untuk mampu menggali informasi sebanyak 

mungkin dan juga harus mampu melihat perubahan fenomena yang dikaji. Maka 

dari itu peneliti akan terlibat langsung dalam situasi yang diteliti63.  

 

3.2 Dasar Penelitian 

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 

Etnografi Virtual, Christine Hine dalam Rulli Nasrullah menjelaskan:  

“... Etnografi virtual merupakan metodologi yang digunakan untuk menyelidiki 

internet dan melakukan eksplorasi terhadap entitas (users) saat enggunakan 

internet tersebut. Etnografis virtual juga merefleksikan implikasi-implikasi dari 

komunikasi termediasi di internet.64”  

 

Creswell juga menjelaskan dalam Nasrullah, penelitian etnografi virtual 

adalah penelitian kualitatif dimana peneliti mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan pola-pola yang dipelajari dari kelompok budaya tentang 

nilai, kebiasaan, kepercayaan, maupin bahasa Penelitian etnografi virtual yang 

dilakukan akan berlangsung pada lapangan daring atau secara online65.  

 

Fokus dari penelitian etnografi virtual adalah mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan budaya yang terjadi dalam sebuah kelompok. Pada 

penelitian ini, penelitian etnografi virtual akan dilakukan peneliti secara daring 

dengan subyek penelitian pengguna anonymity account di twitter untuk 

mengetahui bagaimana perilaku bermedia mereka dalam media sosial.  

 
63 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 
Malang : Selaras. Hal 52 
64 Nasrullah, Rulli. 2017. Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media. Hal  9  
65 ibid. Hal 5 
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3.3 Tipe Penelitian 

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditunjukan untuk menggambarkan 

fenomena yang berlangsung saat ini atau saat lampau. Peneliti dalam penelitian 

deskriptif berusaha mendapatkan data apa adanya  kemudia di deskriptifkan apa 

adanya.  

 

3.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah pengguna anonymity account 

di platform media sosial twitter.  Dalam menentukan subjek yang akan diteliti, 

peneliti memberlakukan teknik purposive sampling untuk menentukan subyek 

penelitian. Purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang 

disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. 

Peneliti akan memilih subjek dengan kriteria sebagai berikut: 

a. User berkebangsaan Indonesia 

b. Memiliki akun Twitter yang tidak menggunakan foto dan nama asli 

c. Akun yang memiliki jumlah followers, lebih dari 20.000 followers. 

d. Konten yang diunggah concern dalam satu isu 

e. Aktif menggunakan platform Twitter dalam satu bulan terakhir dan 

masih menggunakan selama penelitian berlangsung  

f. Dapat menghasilkan lima konten dalam satu hari 

 Berdasarkan kriteria tersebut, terdapat lima anonymity account di twitter 

yang terpilih menjadi subyek penelitian, yaitu @coffebit, @habib_think, 
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@ustadchen, @mahasiswikupu2, dan @warman . Kelima pengguna tersebut 

memiliki representatif yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh peneliti. 

3.5 Waktu dan lokasi penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada akhir bulan Mei hingga akhir bulan Juli 

2019. Karena peneliti menggunakan metode penelitian etnografi virtual, penelitian 

dilakukan secara daring/virtual dengan mengakses data-data media sosial para 

subyek penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan data 

a. Observasi  

Observasi adalah pengamatan kualitatif secara langsung oleh peneliti untuk 

mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud 

penelitian. Kegiatan observasi dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat 

secara sistematik gejala-gejala yang diselidiki. Baik yang dilakukan secara 

langsung maupun pengamatan yang dilakukan secara tidak langsung66.  

 

Karena peneliti melakukan penelitian etnografi virtual, maka observasi pun 

dapat dilakukan dengan termediasi oleh teknologi. Data yang akan didapatkan dari 

observasi adalah melihat apa saja konten yang diproduksi pada akun media sosial 

dari masing-masing subyek serta melihat hal-hal lain terkait dengan konten 

tersebut. 

 

  

 
66 Kriyantono, Rahmat. 2006. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta : PT. Kencana Perdana.  
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b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk 

mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.  

Singarimbun dalam Muslimin menjelaskan, interview merupakan proses tanya 

jawab antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung atau melalui 

media67.  

 

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan langsung terhadap subyek 

penelitian. Wawancara dilakukan secara online melalui media chatting. Peneliti 

akan menggunakan voice recorder dan tangkapan layar untuk memudahkan peneliti 

mencatat kembali hasil wawancara. 

 

c.  Dokumentasi  

 Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui mengumpulkan 

dokumen-dokumen seperti foto, laporan penelitian, buku-buku, jejak digital dan 

data tertulis lainnya. Teknik ini dilakukan secara tidak langsung, dimana peneliti 

hanya mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian68. 

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk 

mengumpulkan jejak digital dari subyek penilitian di platform media sosial twitter. 

Dokumen dari jejak digital ini nantinya akan berbentuk tangkapan layar. 

 

 
67 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 
Malang : Selaras. Hal 59 
68 Ibid. Hal 60 
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3.7 Teknik Analisis data 

Anlisis Media Siber (AMS) merupakan perpaduan dan sekaligus menjadi 

panduan dalam proses analisis etnografi virtual. Metode AMS menggabungkan sisi 

offline dan online dalam lokasi penelitian. Dalam menganalisa budaya di internet, 

AMS memerlukan unit analisis, baik dalam level mikro maupun makro. Di level 

mikro peneliti menguraikan bagaimana perangkat internet, tautan yang ada, sampai 

hal-hal yang bisa dilihat di permukaan. Pada level makro, peneliti dapat melihat 

konteks yang ada dan menyebabkan teks itu muncul serta alasan yang mendorong 

kemunculan teks tersebut69.  

 

Gambar 3.1  

Analisis Media Siber 

 

(Sumber: Nasrullah, R. 2017. Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan 

Sosioteknologi di Internet) 

 

 
69 Nasrullah, Rulli. 2017. Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media. Hal 44 
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Ruang media dan dokumen media berada di dalam unit makro atau teks, 

sementara objek media dan pengalaman media berada dalam unit makro atau 

konteks.  

 

 Setiap level mempunyai keterkaitan antara satu sama lain dan apa yang 

tampak dalam konteks pada dasarnya berasal dari teks dan teks itu diolah terlebih 

dahulu melalui prosedur teknologi di media siber. Secara garis besar, level-level 

dalam AMS sebagaimana dapat diihat di bawah ini : 

Tabel 3.1  

Level Analisis Media Siber 

 

 

 Metode AMS digunakan untuk menguraikan budaya dan artefak budaya di 

intenet. Metode ini memadukan sekaligus memberikan panduan dalam proses 

analisis etnografi virtual, setiap level dalam AMS memberikan gambaran 

bagaimana komunitas virtual yang ada di internet. 

 

3.8 Uji Keabsahan data 

Salah satu cara untuk menguji keabsahan data dalam penelitian etnografi 

adalah dengan memberikan hasil wawancara dan hasil observasi jika diperlukan 
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kepada subyek. Melibatkan subyek dalam konteks ini bertujuan untuk memastikan 

data yang didapatkan oleh peneliti merupakan intisari dari fenomena yang diteliti70. 

Selain itu, untuk mendapatkan hasil yang valid dan dapat dipercaya, peneliti 

menggunakan teknik uji keabsahan data dengan triangulasi. Triangulasi merupakan 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut71.  

 

Dalam penelitian ini, peneiliti menggunakan teknik Triangulasi metode 

untuk menguji keabsahan data. Tringulasi metode merupakan teknik uji kebasahan 

data dengan cara membandingkan data atau informasi dengan cara yang berbeda. 

Penggunaan teknik triangulasi metod bertujuan ntuk mendapatkan kebenaran 

informasi yang valid dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu, peneliti 

bisa menggunakan teknik pengumpulan data yang lain untuk mengecek 

kebenarannya72.  

 

 
70 Nasrullah, Rulli. 2017. Etnografi Virtual Riset Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi di Internet. Bandung : 
Simbiosa Rekatama Media. Hal 104 
71 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 
Malang : Selaras. Hal 70 
72 Machmud, Muslimin. 2016. Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah. 
Malang : Selaras. Hal 71 


