
39  BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan 

menggambarkan mengenai bagaimana kemampuan literasi media online dikalangan 

mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) dalam menyikapi berita hoax di media 

sosial. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam yang memiliki akun facebook dan aktif dalam 

menggunakan media sosial. Dalam hal ini mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam 

(KPI) Institut Agama Islam Negeri Kendari masih banyak yang belum paham tentang 

literasi media. Sedangkan objek penelitiannya adalah kemampuan literasi media 

online mahasiswa Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Institut Agama Islam Negeri 

Kendari. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Kendari, tepatnya di Jalan Sultan Qaimuddin No. 17 Kelurahan Baruga, Kecamatan 

Baruga Kota Kendari. Penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan Maret 

sampai Mei 2019.   

C. Jenis Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian 

ini, peneliti mendapatkan data dari: 
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1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari para informan dalam 

hal ini mahasiswa Komunikasi Penyiraran Islam (KPI) yang memiliki 

kriteria dalam penelitian ini, seperti menggunakan media sosial, memiliki 

akun facebook, dan aktif di akun facebook miliknya. Mahasiswa dalam 

penelitian ini yaitu semester II dan semester IV prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam. Data diperoleh melalui  tekhnik wawancara dan observasi. 

2. Data Sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai 

pendukung atau penguat dari data primer atau data utama baik berupa data 

kepustakaan yang memiliki korelasi dengan pembahasan objek penelitian, 

maupun sumber-sumber relevan yang mendukung objek penelitian ini yang 

berkaitan dengan analisis literasi media online, seperti dokumentasi, buku-

buku, jurnal, majalah, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan-laporan ilmiah. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Snowball Sampling. 

Snowball Sampling merupakan suatu tekhnik pengumpulan data dimana sampel 

diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lain. Adapun 

metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Observasi (pengamatan), yaitu cara untuk memperoleh data melalui kegiatan 

pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk memperoleh keterangan atau 

data yang relevan dengan objek peneltian.1 Selain itu data diperoleh dengan cara                                                         1Sanapiah Faizah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Rajawali Pers, 2007), h. 90 
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melihat akun media sosial responden yang aktif membagikan informasi ataupun 

update status di facebook dan perilaku keseharian responden dikampus. 

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan dengan berkomunikasi langsung 

dengan sumber data dengan cara bertanya langsung kepada (data primer) yang 

bertujuan memperoleh informasi.2 Jenis wawancara dalam penelitian ini adalah 

wawancara percakapan informal (the informal conversational interview) di mana 

sanat terbuka dan tidak terstruktur sehingga wawancara dilakukan seperti percakapan. 

3. Dokumentasi untuk melengkapi lampiran berupa foto foto pada saat 

melakukan wawancara, sebagi bukti kegiatan dalam penelitian ini. 

E. Teknik Analisis Data 

Tekhnik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Individual 

Competence Framework. Analisis Individual Competence Framework merupakan 

kemampuan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media. Ada dua 

variabel dalam analisis ini. Pertama,  personal competence memiliki dua dimensi 

yaitutechnical skill sebatas kemampuan tehknik dalam menggunakan media dan 

critical understanding sebatas kemampuan memahami, menganalisis, dan 

mengevaluasi konten media. Kedua, sosial competence memiliki satu dimensi yaitu 

communicative abilities sebatas kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi 

sosial melalui media, kemampuan berpartisipasi dengan masyarakat melalui media, 

serta kemampuan untuk memproduksi dan mengkreasikan konten media.                                                          
2Nasution, Metode Research, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 113. 
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Dalam penelitian ini untuk mengukur tingkatan literasi media mahasiswa 

Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) menggunakan tiga tingkatan yaitu: 

Tabel 1.3 Tingkatan Literasi Media 

Level Deskripsi Kemampuan 

Basic 

Individu memiliki seperangkat kemampuan yang memungkinkan 
penggunaan dasar media. Individu dalam tingkatan ini masih memiliki 
keterbatasan dalam penggunaan media internet. Pengguna mengetahui 
fungsi dasar, dan digunakan untuk tujuan tujuan tertentu tanpa arah yang 
jelas, kapasitas pengguna untuk berfikir secara kritis dalam menganalisis 
informasi yang diterima masih terbatas. Kemampuan komunikasi melalui 
media juga terbatas. 

Medium 

Individu sudah fasih dalam penggunaan media, mengetahui fungsi dan 
mampu melaksanakan fungsi-fungsi tertentu, menjalankan operasi yang 
lebih kompelks. Pengguna media internet dapat berlanjut sesuai 
kebutuhan. Pengguna mengetahui bagaimana untuk mendapatkan dan 
menilai informasi yang dia butuhkan, serta menggunakan strategi 
pencarian informasi tertentu. 

Advanced 

Individu pada tingkatan ini sangat aktif dalam penggunaan media, menjadi 
sadar dan tertarik dalam berbagai regulasi yang mempengaruhi 
penggunaanya. Pengguna memiliki pengetahuan yang mendalam tentang 
teknik dan Bahasa serta dapat menganalisis kemudian mengubah kondisi 
yang mempengaruhinya. Dapat melakukan hubungan komunikasi dan 
penciptaan pesan. Dibidang sosial, pengguna mampu mengaktifkan dia 
untuk memecahkan masalah. 

 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data digunakan sebagai usaha meningkatkan derajat 

kepercayaan data dan untuk menyanggah balik apa yang dituduhkan kepada 

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah dan juga merupakan unsur yang 

tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Dengan kata lain 

apabila peneliti melaksanakan pemeriksaan terhadap keabsahan data secara cermat 



43  
maka jelas bahwa hasil upaya penelitiannya benar-benar dapat dipertanggung-    

jawabkan dari segala segi. 

Dalam penelitian ini, ditetapkan pengecekan keabsahan data untuk 

menghindari data yang biasa atau tidak valid. Teknik yang digunakan adalah teknik 

trianggulasi, yaitu sebagai berikut:3 

1.    Trianggulasi sumber, yaitu menguji kredibilitas data. Setelah melakukan 

wawancara dan mengumpulkan data, peneliti meninjau kembali tentang data yang 

didapatkan dengan mewawancarai narasumber. 

2.    Trianggulasi teknik, yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang 

berbeda yaitu dengan melakukan wawancara, studi dokumen, dan pengamatan.  

3.    Trianggulasi waktu, dimana waktu juga dapat mempengaruhi kredibilitas 

data yang dikumpulkan oleh seorang peneliti. Informasi yang diberikan informan 

kepada peneliti pada waktu tertentu terkadang berbeda dengan informasi yang 

diberikan diwaktu sesudahnya. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data, 

peneliti melakukan pengecekan dengan kembali mewawancarai informan dan 

observasi dalam waktu yang singkat.                                                          
3Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1998), h. 178. 
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