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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriftif. Bogdan 

dan Taylor mendefenisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang atau 

perilaku yang diamati (Lexy J. Moleong, 2010: 4) metode kualitatif deskriktif 

menyesuaikan pendapat antara peneliti dengan informan. Penelitian ini di lakukan 

secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan yaitu untuk 

memperoleh data secara lengkap. Data yang telah di dapat dari proses wawancara 

dan observasi akan disajikan dengan bentuk deskriktif dengan menggunakan kata-

kata yang mudah dimengerti. Selain itu ada juga data yang mendukung yaitu 

denah lokasi dan foto-foto hasil observasi. 

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 

3.2.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah 

Institut Agama Islam Negeri Kendari yang beralamatkan di Jl. Sultan Qaimuddin, 

Kendari. Pemilihan tempat penelitian didasarkan atas beberapa pertimbangan 

diantaranya dalah dosen dan mahasiswa melakukan komunikasi menggunakan 

Aplikasi Zoom. 

3.2.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan yakni 

mulai pada bulan Desember 2020 – Maret 2021. 
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3.3 Partisipan penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih dosen dan mahasiswa Fakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah sebagai partisipan penelitian dengan jumlah dosen 

Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah yang menggunakan Aplikasi Zoom 

sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, hanya saja seiring dengan berjalannya 

waktu banyak keluhan-keluhan dari mahasiswa karena tarif kuota dari Aplikasi 

tersebut cukup mahal. Sehingga beberapa dosen beralih ke Aplikasi lain. Seperti, 

Google Meet dan WhatsApp. Sehingga peneliti mengambil sampel yakni: 5 orang 

dosen dan 10 orang mahasiswa. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini untuk 

memperoleh data adalah dosen dan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

b. Dosen yang menggunakan Aplikasi Zoom 

c. Mahasiswa yang menggunakan Aplikasi Zoom 

d. Dosen dan mahasiswa yang menggunakan Aplikasi Zoom dalam 

berkomunikasi pada saat proses belajar mengajar 

3.4 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Snowball Sampling yang merupakan teknik penggumpulan data dimana 

sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang 

lain. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 
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3.4.1 Teknik Observasi 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi, dimana peneliti 

melihat dari dekat dan mengamati peristiwa yang sedang terjadi di mahasiswa dan 

dosen Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Metode observasi ini peneliti 

gunakan untuk melihat efektivitas dan peristiwa yang terjadi secara langsung 

untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang bersangkutan 

dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi 

dengan cara mengamati dosen dan mahasiswa dalam berkomunikasi dengan 

menggunakan Aplikasi Zoom, mengamati secara langsung pada saat proses belajar 

mengajar, mengamati secara langsung Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah 

seperti letak sarana dan prasarana yang dimiliki, keadaan mahasiswa dan dosen, 

dan aktifitas-aktifitas lainnya. 

3.4.2 Teknik Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara mendalam kepada 

para informan yaitu mahasiswa dan dosen yang telah memenuhi kriteria penelitian 

ini. Dengan cara seperti ini akan tergali informasi dan pengalaman informan yang 

berada di Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkait dengan penggunaan 

Aplikasi Zoom yang didapatkan secara langsung oleh peneliti yakni dengan cara 

Tanya jawab sambal bertatap muka dengan para informan. Dalam melakukan 

wawancara peneliti menyiapkan instrument penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan tertulis yang sudah disiapkan dan detiap informan diberi pertanyaan 

yang sama, dan peneliti merekam dan mencatat setiap jawaban dari informan. 

Adapun informan dalam proses wawancara ini adalah tertuju kepadaaa dosen dan 
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mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang berjumlah 15 orang, 

yakni 5 orang dosen dan 10 orang mahasiswa. 

3.4.3 Studi Dokumen 

Dalam penelitian ini digunakan studi dokumen dalam mengumpulkan 

data, dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, 

dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya. Yang dilakukan peneliti adalah 

dengan cara melihat, mencatat dokumen serta data pendukung lainnya yang dapat 

menjadi sumber dalam penelitian ini di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. 

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data sebuah penelitian diperlukan alat bantu sebagai 

instrument. Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah manusia atau 

peneliti itu sendiri dengan cara mengamati, bertanya, mendengar, meminta dan 

mengambil data penelitian. Untuk mengumpulkan data dari informan, instrument 

utama yakni peneliti memerlukan instrument bantuan. Adapun intrumen bantuan 

dalam penelian ini adalah: 

4. Panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara mendalam 

5. Alat rekam, seperti kamera, telepon genggam untuk recorder. Kamera dalam 

hal ini peneliti gunakan ketika melakukan observasi untuk merekam kejadian 

yang penting pada suatu peristiwa baik dalam bentuk foto ataupun video. 

Recorder, digunakan peneliti untuk merekam suara ketika melakukan 

pengumpulan data pada saat melakukan wawancara kepada responden. 

6. Pulpen, dan buku. Pulpen dan buku digunakan peneliti untuk menuliskan 

informasi data yang didapatkan dari responden. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data model 

interaktif, yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Dalam model analisis 

interaktif ini, analisis data sudah mulai dilakukan ketika proses pengumpulan data 

berlangsung dilapangan dan analisis data dilakukan dalam bentuk siklus. 

Komponen analisis interaktif adalah sebagai berikut: 

3.6.1 Reduksi Data 

Reduksi data peneliti melakukan proses pemilihan atau seleksi, pemusatan 

perhatian atau pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabsraksian dari semua jenis 

informasi yang mendukung data yang diperoleh dan dicatat selama proses 

pengambilan data dilapangan. 

3.6.2 Sajian data 

Sajian data adalah sekumpulan informasi yang memberi kemungkinan 

kepada peneliti untuk menarik simpulan dan pengambilan tindakan. Yang pada 

umumnya sajian data disampaikan dalam bentuk narasi, grafik, jaringan, bagan, 

table, skema, ilustrasi dan sebagainya. 

3.6.3 Penarikan Simpulan atau Verifikasi 

Penarikan simpulan adalah kegiatan penafsiran terhadap hasil analisis dan 

interpretasi data. Simpulan perlu diverifikasi selama penelitian berlangsung agar 

dapat dipertanggung jawabkan. 

3.7 Uji keabsahan data 

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang di lakukan dalam 

penelitian ini agar memperoleh keabsahan data yaitu dengan melakukan triagulasi. 
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Menurut Patton dalam Moleong (2007:330) triagulasi dengan sumber berarti: 

“membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian Kualitatif”. 

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triagulasi 

sumber dan triagulasi waktu. 

3.7.1 Triangulasi Sumber 

Triagulasi sumber berarti membandingkan mengecek ulang derajat 

kepercayaan suatu informasi yang di peroleh melalui sumber yang berbeda. 

Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingan 

antara apa yang dikatakan ditempat umum dengan yang dikatakan secara pribadi, 

membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang ada. 

3.7.2 Triangulasi Waktu 

Triagulasi waktu di gunakan untuk validasi data yang berkaitan dengan 

perubahan suatu proses dan perilaku manusia, perubahan dari waktu ke waktu. 

Untuk mendapatkan data yang shahih melalui observasi peneliti perlu 

mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja. 

3.7.3 Triangulasi Teknik 

Triagulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek 

data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, yaitu melalui 

observasi dan wawancara. Apabila dengan dua teknik tersebut menghasilkan data 

yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data bersangkutan guna memastikan kebenarannya. 

 


