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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriprif 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan pengumpulan data pada suatu latar 

alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi di mana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci, pemgambilan sampel sumber data dilakukan 

secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan trianggulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitiannya 

lebih menekankan makna dari generalisasi. Penelitian kualitatif ini tidak 

menggunakan statistik, tetapi melalu pengumpulan data, analisis, kemudian di 

interpretasikan.  

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif 

metode deskriptif (desriptive reaserch) yaitu metode yang dilakukan untuk 

mendeksripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual.  

Sehingga dengan jenis penelitian yang dipilih, penulis dapat 

memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis, dan faktual mengenai 

bagaimana literasi media terhadap pemberitaan COVID-19 di TV One pada 

masyarakat Desa Wonua Morini. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini dilaksanakan selama kurun waktu 3 bulan 

yakni dimulai pada bulan Desember 2020-Februari 2021 
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3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Desa Wonua Morini, Kecamatan 

Palangga, Kabupaten Konawe Selatan. Peneliti memilih lokasi 

tersebut karena di Desa Wonua Morini memiliki masyarakat yang 

memiliki karakteristik yang menonton televisi dan menjadikan 

stastiun televisi TV One sebagai sumber dalam mendapatkan 

informasi atau berita mengenai Covid-19. 

3.3 Partisipan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih masyarakat Desa Wonua Morini 

sebagai partisipan penelitian dengan jumlah 10 orang, 3 laki-laki dan 7 

perempuan. Adapun yang menjadi subjek penelitian ini untuk memperoleh 

data adalah masyarakat Desa Wonua Morini yang memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a. Masyarakat yang memiliki televisi 

b. Masyarakat yang memiliki channel TV-One 

c. Masyarakat yang menonton program berita di  TV One dalam minimal 2 

jam perhari 

d. Usia 20-55 tahun 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik Snowball Sampling yang merupakan teknik pengumpulan data di mana 

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 Wawancara (Interview) 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara secara 

mendalam kepada para informan yaitu masyarakat yang bekerja 

sebagai petani, ibu rumah tangga, guru yang berada di Desa Wonua 

Morini yang telah memenuhi kriteria dalam penelitian ini. Dengan 

cara seperti ini akan tergali informasi dan pengalaman informan yang 

berada di Desa Wonua Morini terkait dengan literasi media mereka 

terhadap pemberitaan COVID-19 di TV-One yang didapatkan secara 

langsung oleh peneliti yakni dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka dengan para informan. Dalam melakukan wawancara peneliti 

telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan 

tertulis yang sudah disiapkan dan setiap informan diberi pertanyaan 

yang sama, dan peneliti merekam dan mencatat setiap jawaban dari 

informan. Adapun informan dalam proses wawancara ini adalah 

tertuju kepada masyarakat Desa Wonua Morini yang berjumlah 10 

orang.  

3.4.2 Teknik Observasi (Pengamatan) 

Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi, di 

mana peneliti melihat dari dekat dan mengamati peristiwa yang 

sedang terjadi di masyarakat Desa Wonua Morini. metode observasi 

ini peneliti gunakan untuk melihat aktifitas 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 masyarakat 



46 

 

ketika menonton berita Covid-19 di TV-One, kebiasaan masyarakat 

atas respon setelah menonton Covid-19 di TV-One, mengamati secara 

langsung Desa Wonua Morini seperti letak sarana dan prasarana yang 

di miliki, keadaan Desa, dan aktifitas-aktifitas lainnya.  

3.4.3 Teknik Dokumentasi 

Dalam penelitian ini digunakan teknik dokumentasi dalam 

mengumpulkan data, di mana peneliti menyelidiki benda-benda 

tertulis seperti buku-buku,dokumen, peraturan-peraturan, notulen 

rapat, catatan harian, dan sebagainya. Yang dilakukan peneliti adalah 

dengan cara melihat, mencatat, dokumen serta data pendukung 

lainnya yang dapat menjadi sumber dalam penelitian ini Desa Wonua 

Morini.  

3.5 Instrumen Penelitian 

Dalam pengumpulan data pada sebuah penelitian diperlukan alat bantu 

sebagai intrumen. 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, instrumen utama yakni peneliti memerlukan intrumen bantuan. 

Adapun instrumen bantuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Panduan atau pedoman dalam melakukan wawancara mendalam 

2. 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 merekan suara 
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ketika melakukan pengumpulan data pada saat melakukan wawancara 

kepada responden.   

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

informasi data yang didapatkan dari responden. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan analisis Individual Competence Framework. Data yang 

didapatkan oleh peneliti di lapangan dipilah kemudian dikelompokkan, dan 

dianalisis menggunakan Individual Competence Framework ini. Adapun 

indikator dalam Individual Competence Framework yaitu (1) Personal 

Competence, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan media dan 

menganalisis konten-konten media. Personal Competence dibagi menjadi dua 

yaitu Use Skill, yaitu kemampuan teknik dalam menggunakan media. Crtical 

Understanding kemampuan kognitif dalam menggunakan media seperti 

kemampuan memahami, menganalisis, dan mengevaluasi konten media. (2) 

Social Competence, yaitu kemampuan seseorang dalam berkomunikasi dan 

membangun relasi sosial lewat media serta mampu memproduksi konten 

media, yang terdiri dari Communicative Abilities yaitu kemampuan 

komunikasi dan partisipasi melalui media (Sri, 2019: 160). Untuk mengukur 

tingkatan literasi media masyarakat Desa Wonua Morini adalah dengan 

menggunakan Level Of Competence dalam konsep Individual Competence 

Framework yang dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 1.2 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 televisi. Pengguna mengetahui fungsi dasar, dan 

digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu tanpa arah yang jelas. 

Kapasitas pengguna berpikir 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 kompleks. Pengguna media 

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 penggunaannya. Pengguna memiliki 

pengetahuan 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 kerjasama kelompok yang memungkinkan dia 

untuk memecahkan masalah. 

Sumber : European commission. 2009 (Dalam Sholihuddin, 2014) 
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3.7 Pengecekan Keabsahan Data 

Pada penelitian ini, pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah 

teknik triangulasi. Menurut Bachtiar S. Bachri (2010), triangulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu sendiri, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data tersebut. Pengecekan keabsahan data pada penelitian ini 

menggunakan teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi 

waktu. 

3.7.1 Triangualasi Sumber 

Triangulasi sumber berarti membandingkan atau mencek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber 

yang berbeda. Misalnya membandingkan hasil pengamatan dengan 

wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan 

yang dikatakan secara pribadi, membandingkan hasil wawancara 

dengan dokumen yang ada.  

3.7.2 Triangulasi Teknik 

Triangulasi 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. 
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3.7.3 Triangulasi waktu 

Triangulasi waktu digunakan untuk validitas data yang 

berkaitan dengan perubahan suatu proses dan perilaku manusia, 

karena perilaku manusia mengalami perubahan dari waktu ke waktu. 

Untuk mendapatkan data yang shahih melalui observasi peneliti perlu 

mengadakan pengamatan tidak hanya satu kali pengamatan saja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


