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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif 

berupa penelitian dengan metode atau pendekatan studi kasus. Studi kasus 

termaksud dalam penelitian analisis deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan 

berfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati, dipersepsi  dan analisis 

secara cermat sampai tuntas. Kasus yang dimaksud dapat berupa tunggal atau 

jamak, misalnya berupa individu atau kelompok.  

Data studi kasus dapat diperoleh dari pihak yang bersangkutan, dengan 

kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 

2003). Sebagai sebuah studi kasus maka data yang dikumpulkan berasal dari 

sumber dan hasil penelitian ini hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. 

Arikunto (1986) mengemukakan bahwa metode studi kasus sebagai salah satu 

jenis pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan secara intensif, 

terperinci dan mendalam terhadap suatu individu, lembaga atau gejala tertentu 

dengan daerah atau subjek tertentu.  

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian 

2.4.1. lokasi  Penelitian 

Penelitian ini  di lakukan di lingkungan Kampus Institut Agama Islam 

Negeri IAIN Kendari alasan memilih kampus IAIN Kendari karna mahasiswa 

IAIN memiliki peran penting dalam menujukan nilai-nilai moral dalam 

berintrekasi pada masyarakat bila nantinya meyelesaikan studi dari  kampus 

IAIN  Kendari. 
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2.4.2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan selama 4 bulan dari Maret sampai dengan 

Juni 2022.  

3.3.  Sumber Data 

Sumber data menjadi suatu faktor yang penting karena sumber data 

dapat berpengaruh terhadap kualitas dari sebuah hasil penelitian. Data yang 

dijadikan sebagai acuan didalam penelitian ini diperoleh dari subjek 

penelitian. Melalui wawancara dan observasi (pengamatan) langsung di 

lapangan. Dalam penelitian ini, yang menjadi data adalah catatan hasil 

wawancara dan hasil pengamatan langsung di lapangan. Data  ini diperoleh 

dari mahasiswa dan mahasiswi yang berasal dari Prodi Komunikasi dan 

Penyiaran Islam  Institut Agama Islam Negeri IAIN Kendari sebanyak 9 

mahasiswa yang perna mengalami catcalling . 

Selain itu terdapat juga data yang tidak langsung. Yang dari informan 

utama tetapi berasal dari orang lain (selain infoman) atau dokumen dokumen 

pendukung. Sumber data ini digunakan untuk mendukung suatu informasi 

yang didapatkan dari sumber informan utama yaitu seperti dari bahan pustaka, 

literatur, penelitian terdahulu, buku, serta dokumen pribadi maupun dokumen 

resmi yang terkait dengan persepsi dan catcalling di lingkungan kampus.  

3.4.Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dapat dimaknai sebagai langkah strategis 

dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari suatu penelitian adalah 

untuk memperoleh  data yang akurat, sehingga tanpa adanya teknik 

pengumpulan data ini maka peneliti tidak bisa memperoleh data yang 
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diinginkan dan memenuhi standar yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). 

Adapun teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini menggunakan 

metode wawancara, observasi dan dokumentasi.  

3.4.1. Angket 

 

Angket merupakan suatu teknik pengumpulan data yang di lakukan 

dengan cara memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan atau 

pernyatan yang di tulis melalui goggle from dan di sebarkan kepada 

mahasiswi dan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam FUAD IAIN 

Kendari melalui Watsapp. Untuk mengetahui siapa saja yang perna 

mengalami catcalling dan pelaku catcalling. Yang nantinya akan jadi 

inporman. 

3.4.2. Observasi 

Secara umum, observasi dapat dimaknai sebagai pengamatan 

secara fokus terhadap suatu kejadian atau fenomena yang terjadi. Menurut 

Marshall dalam Sugiyono (2018). Observasi yang dilakukan Pada Tangal 

1 Maret oleh peneliti pada saat bertemu langsung dengan informan di 

lokasi penelitian. Peneliti hanya sebagai pengamat independen yang 

mengamati informan dari beberapa aspek, yaitu seperti dari komunikasi 

verbal dan komunikasi nonverbal serta bagaimana informan 

menyampaikan suatu pesan, apakah dengan cara yang berulang atau tidak.   

3.4.3. Wawancara 

 Menurut Sugiyono (2018), wawancara adalah pertemuan dari dua 

orang dengan tujuan untuk saling bertukar informasi dan ide-ide, melalui 

adanya tanya jawab, sehingga dapat membangun makna dalam suatu topik 
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tertentu. Wawancara didalam penelitian ini dilakukan secara langsung 

dengan informan dan menggunakan metode wawancara semi terstruktur 

dimana pelaksanaannya bersifat lebih bebas dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur.  

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini di lakukan langsung 

kepada mahasiswi dan mahasiswa komunikasi dan penyiaran Islam FUAD 

IAIN Kendari yang perna mengalami catcalling dan yang perna menjadi 

pelaku catcalling.  

Adapun dalam wawancara ini, penulis bertanya secara langsung 

kepada informan di lokasi penelitian. Kemudian penulis bertanya kepada 

informan dengan menggunakan bahasa santai atau bahasa sehari-hari dan 

tidak menggunkan bahasa formal. Dalam pelaksanaan wawancara ini juga, 

penulis sesekali melihat pedoman wawancara yang digunakan sebagai 

pengingat akan aspek yang harus ditanyakan yaitu mahasiswa yang perna 

mengalami catcalling atau pelaku yang perna melalukan catcalling.  

3.4.4. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah tujuan untuk memperoleh data langsung dari 

tempat penelitian ( Sudaryono,2016: h.90 ) pengumpulan data juga dengan 

mengunakan studi dokumentasi, dokumentasi yaitu tindakan untuk 

mengabadikan gambar suatu keadan yang berhubungan dengan tempat dan 

objek dalam proses wawancara, yang di maksud dokumentasi pada 

penelitian ini adalah proses wawancara mahasiswa yang perna mengalami 

dan pelaku catcalling.  
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3.4. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data dengan cara melakukan pengukuran. 

Instrument penelitian menurut Sugiono (2011: h.102) adalah suatu alat 

yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. 

Istrumen penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu angket 

google from yang bertujuan untuk mengetahui Persepsi Mahasiswa 

Terhadap Kasus Catcalling.  tentang siapa saja yang perna mengalami 

catcalling di lingkungan Prodi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Pakultas 

Ushuluddin Adab dan Dakwah FUAD IAIN  

3.5.Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan sebelum, sedang dan 

setelah selesai dari lapangan. Nasution dalam Sugiyono (2018:), mengatakan 

bahwa awal mula analisis data adalah sejak peneliti merumuskan dan juga 

menjelaskan suatu masalah, sebelum terjun langsung ke lapangan, dan akan 

terus berlangsung sampai penulisan hasil penelitian selesai. Analisis data 

difokuskan dan dilakukan bersamaan dengan dilakukannya pengumpulan data.  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, 

yaitu  mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman dalam Sugiyono 

(2018) bahwa dilakukannya analisis data ini secara interaktif melalui proses 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun analisis data 

yang dilakukan penulis yaitu dengan merangkum terlebih dahulu hasil 

wawancara dan observasi yang terkait dengan persepsi catcalling serta tanda-

tanda yang digunakan dalam aktivitas tersebut. Selanjutnya penulis 
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menyajikan data dalam bentuk bagan dan teks naratif dan kemudian menarik 

kesimpulan.  

3.6.1. Reduksi Data 

Reduksi data artinya merangkum, memilih, menfokuskan pada aspek 

yang penting serta dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2018). Setelah 

dilakukan reduksi data maka akan memberikan gambaran yang jelas dan 

mempermudah penulis untuk kemudian melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, sebab data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup 

banyak, kompleks dan rumit. Dalam reduksi data, peneliti memilih dan 

menyederhanakan data  agar memberikan kemudahan ketika menyimpulkam 

hasil akhir penelitian. Dalam reduksi data, seluruh  hasil  penelitian  dari 

lapangan  yang  telah  dikumpulkan kembali dipilah untuk menentukan data 

mana yang tepat untuk digunakan.  

Dalam penelitian ini, penulis mereduksi data dengan cara mengumpulkan 

data terlebih dahulu dengan melakukan wawancara dan observasi. Hasil dari 

wawancara mengenai persepsi mahasiswa terkait catcalling serta tanda-tanda 

yang digunakan dalam aktivitas tersebut selanjutnya dicatat dan kemudian 

dipilih serta disederhanakan agar lebih mudah untuk disimpulkan.    

3.6.2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan setelah peneliti melakukan reduksi data. 

“Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam beberapa 

bentuk seperti uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori (Sugiyono, 

2018)”. Penulis menyajikan data yang telah direduksi dalam bentuk teks 
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naratif dengan struktur yang sistematis yang tersusun dalam beberapa 

bagian.   

Peneliti selanjutnya menganalisis secara lebih mendalam untuk 

menemukan hubungan interaktif antara bagian-bagian tersebut. Pada 

bagian ini penulis menyusun data yang dianggap relevan sehingga menjadi 

suatu informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyajian data setelah melakukan 

reduksi data terhadap persepsi mahasiswa terkait kasus catcalling serta 

tanda-tanda yang digunakan dalam aktivitas tersebut.  

3.6.3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Setiap 

kesimpulan yang dikemukakan diawal  sifatnya masih  sementara dan  akan  

berubah  bila  ditemukan bukti-bukti  yang  kuat  yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2018).  Kesimpulan yang 

didapat harus didukung oleh data-data yang konsisten dan valid yang 

ditemukan di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif bisa 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan dari awal, tetapi bisa juga 

tidak, karena sama seperti yang telah dikemukakan diawal bahwa masalah 

dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan 

dapat berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Setelah data 

terkumpul dan dikelompokkan maka data dianalisis serta diberimakna 

dengan cara mengklasifikasikannya pada kerangka teori yang ada dan 

kemudian disimpulkan. Upaya  penarikan  kesimpulan  yang  dilakukan 
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peneliti adalah dengan cara  meninjau kembali catatan lapangan sehingga 

terbentuk penegasan kesimpulan.   

3.6.  Pengecekan Keabsahan  Data 

Dalam penelitian ini, teknik Analisis Triangulasi dipilih sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data ini 

bertujuan untuk mengukur tingkat kepercayaan (kredibilitas) sehingga dapat  

dipertanggunjawabkan secara ilmiah.  

Analisis Triangulasi sama dengan menganalisis jawaban dari informan 

dengan cara meneliti kebenaannya menggunakan data empiris (sumber data 

lainnya) yang tersedia. Di sini, jawaban subjek akan di cross – check dengan 

dokumen atau bahan referensi yang sudah ada (Kriyantono, 2014). Dalam 

penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi 

sumber dan triangulasi metode. Menurut Dwidjowinoto dalam Kriyantono 

(2014) adapun yang dimaksud dengan Triangulasi sumber dan Triangulasi 

metode adalah :  

3.7.1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber data yaitu membandingkan suatu informasi 

yang diperoleh dari sumber yang berbeda-beda. Peneliti membandingkan 

data hasil observasi dengan hasil wawancara, memandingkan apa yang 

dikatakan umum dengan yang dikatakan pribadi serta akan melihat 

dokumen resmi catatan dan atau tulisan pribadi serta gambar/foto yang 

menghasilkan bukti yang berbeda sehingga akan memberikan pandangan 

yang lain dari fenomena yang sedang diteliti.  
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3.7.2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode yaitu usaaha untuk mengecek keabsahan data 

dengan menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data dengan 

tujuan untuk mendapatan data yang relevan. Peneliti menggunakan metode 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Triangulasi metode digunakan 

jika data yang diperoleh dari informan penelitian diragukan kebenarannya. 

3.7.3. Triangulasi Waktu 

Trianggulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan 

wawancara dan observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda untuk 

menghasilkan data yang valid sesuai dengan masalah yang ada dalam 

penelitian. 

 


