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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

jenis penelitian yang mendeskripsikan sekaligus kondisi rill objek penelitian. 

Menurut Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan 

berdasarkan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku serta yang dapat diamati.
1
 

Penelitian kualitatif pada umumnya dirancang untuk memberikan 

pengalaman senyatanya dan menangkap makna sebagaimana yang tercipta di 

lapangan penelitian melalui interaksi langsung antara peneliti dan yang diteliti.
2
 

Penelitian ini berupaya mengumpulkan data-data atau informasi secara 

objektif di lapangan mengenai Kontribusi mahasiswa IAIN Kendari sebagai 

Citizen Journalism melalui Facebook, dan kemudian ditelaah, dikaji dan diolah 

bersifat deskriptif kualitatif yaitu melalui gambaran terhadap permasalahn yang 

diajukan. Kemudian data dihimpun dengan pengamatan yang seksama, meliputi 

deskripsi yang mendetail disertai catatan-catatan hasil wawancara yang mendalam 

(interview), serta analisis dokumen dan catatan-catatan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kampus IAIN Kendari dan juga di 

www.facebook.com. waktu pelaksanaanya telah dilaksanakan sejak bulan Mei 

hingga bulan Agustus tahun 2018. 

                                                             
1
Lexi J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, Remaja Rosda Karya, (Bandung: 

2010), h. 3 
2
Pendit , Putu Laxman. Penelitian Ilmu Perpustakaan dan Informasi: suatu pengantar 

diskusi epistemology dan metodologi (Jakarta: JIP-FSUI, 2003) h. 195 
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C. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini, peniliti menggunakan dua 

sumber data yaitu: 

1) Sumber data primer 

Data primer merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang diterima 

dalam penelitian. Data yang langsung dikumpulkan peneliti dari sumber 

pertamanya.
3
 Dalam hal ini peneliti mengambil 14 responden mahasiswa IAIN 

Kendari yang sering aktif menggunakan facebook dan sering menemukan 

postingan berita atau informasi dan yang terlibat langsung dalam aktivitas Citizen 

journalism, yakni mahasiswa yang aktif dalam menggunakan media sosial seperti 

facebook dan dalam penggunaanya mahasiswa tersebut baik sengaja maupun tidak 

disengaja selalu melaporkan atau memposting sebuah peristiwa yang dijumpainya 

yang terdapat nilai jurnalistik didalamnya. 

2) Sumber data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder dari data yang kita butuhkan.
4
 Data tersebut biasanya tersusun 

dalam bentuk dokumen, dalam hal ini semua status ataupun kegiatan yang 

berkaitan dengan citizen journalism yang dilakukan oleh mahasiswa selaku objek 

penelitian melalui media facebook. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

                                                             
3
 Sumardi Suryabrata, Metodologi Penelitian. (Jakarta: Raja Grafido Persada, 1986), h. 

84 
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 M. Burhan Bungin, metodologi penelitian kualitatif, cet 3, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2008) h. 122 
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 1. Observasi 

Observasi (pengamatan langsung) adalah kemampuan seseorang untuk 

menggunakan pengamatanya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu 

dengan pancaindra lainya.
5
 Dalam penelitian ini, peneliti telah mengamati setiap 

mahasiswa IAIN Kendari yang aktif menggunakan media sosial terutama 

facebook, kemudian akan dilanjutkan dengan mencari setiap mahasiswa yang 

terlibat dalam kegiatan citizen journalism, yakni mahasiswa yang aktiv 

menyebarkan sebuah berita melalui laman facebook pribadi mereka. Peneliti 

menekankan setiap yang menjadi objek dalam penelitian ini merupakan seorang 

yang benar-benar mencari, melaporkan dan menyebarkan sebuah berita, dalam hal 

ini bukan mengshare berita orang lain.  

 2. Interview (wawancara) 

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara Tanya jawab 

sepihak yang dikerjakan secara sistematik dan berlandaskan pada tujuan 

penyelidikan.
6
 Wawancara dilakukan dengan tatap muka dan menggunakan daftar 

pertanyaan yang tidak terstruktur (pedoman wawancara hanya memuat garis besar 

yang akan ditanyakan).
7
 Wawancara dilakukan pada setiap mahasiswa IAIN 

Kendari yang terlibat dengan aktivitas citizen journalism dengan menggunakan 

cara berbeda-beda setiap informan. 

 3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah studi dokumen berupa data tertulis yang mengandung 

keterangan dan penjelasan serta pemikiran. Berproses dan berawal dari 

                                                             
5
Ibid, h. 133 

6
Sutrisno Hadi, Metode Research (Yogyakarta: Andi offset, 1980), h. 13 

7
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Sarana, 1985), h. 128 
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menghimpun dan memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian.
8
 

Dalam hal ini peneliti mengumpukan beberapa dokumen berupa tulisan baik 

berbentuk buku, literatur, catatan harian, surat-surat, artikel, brosur maupun poto-

poto dan lain sebagainya yang dapat memberikan informasi yang berhubungan 

dengan data sesuai dengan tujuan penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data penelitian ini, peneliti menggunakan analisis 

deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan realitas yang dikaji, variable 

demi variable. Maka dari keseluruhan data yang terkumpul akan dijabarkan apa 

adanya (natural) dan akan dicari titik temu untuk kemudian disimpulkan.
9
 Peneliti 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin 

yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data (data Collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 

Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 

wawancara dan studi dokumentasi. Setiap responden yang dipilih dalam penelitian 

ini akan diwawancarai dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan 

aktivitas citizen journalism yang telah disiapkan terlebih dahulu, kemudian 

responden akan diwawancara secara persuasif.  

Dalam wawancara ini tentu responden yag dipilih dari berbagai jurusan 

dan kepribadian, jadi dalam melakukan wawancara ada yang secara langsung 

dibubuhi pertanyaan dan langsung dijawab, adapula yang hanya ingin responden 

                                                             
8
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menuliskan jawabannya melalui sebuah kertas karena beberapa alasan yang 

peneliti tidak bisa paksakan, namun tidak mengurangi peneliti dalam mencari data 

yang diperlukan. 

2. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, 

menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang 

tidak relevan. 

3. Display data 

Display data adalah pendeskripsikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajianya 

juga dapat berbentuk matrik, diagram, table dan bagan. 

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (conculation drawing and verification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah di sajikan. 

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis 

data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya 

berlanjut, berulang dan terus menerus. Masalh reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan 

sebagai rangkaian kegiatan analisis terkait. 
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Selanjutnya data yang telah di analisis, dijelaskan dan dimknai dalam 

bentuk kata-kata  untuk mendeskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan 

atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya 

saja.  

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Guna memperoleh kesimpulan yang tepat dan objektif diperlukan 

kredibilitas data yang bermaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil 

dikumpulkan sesuai dengan apa yang terjadi. Criteria kredibilitas data (validitas) 

digunakan untuk menjamin bahwa data atau informasi yang dikumpulkan 

mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti. Adapun 

pengecekan keabsahan data dilakukan melalui “perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, dan member check”. 
10

 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Terdapat tiga macam 

teknik triangulasi antara lain : 

a. Triangulasi Sumber  

Yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti akan  

membandingkan dan mengecek kembali  kebenaran informasi yang diperoleh dari 

lapangan penelitian melalui alat dan waktu yang berbeda. Hal tersebut dapat dilakukan 

dengan mengamati setiap postingan dari para informan dengan membandingkan hasil 

observasi dan wawancara sebelumnya. 
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Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D, Cet 7, (Bandung: 
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b. Triangulasi teknik 

Yaitu teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data 

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam hal ini peneliti 

membandingkan hasil data observasi dengan data hasil wawancara, dengan 

demikian data yang telah dirumuskan akan disimpulkan kembali untuk 

memperoleh data akhir autentik yang sesuai dengan penelitian ini.  


