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BAB III 

METODOLOGI PPENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui pendekatan 

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 1999:3) pendekatan 

kualitatif merupakan sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kataa-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

dapat dialami. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deksripsi secara sistematis tentang 

fakta-fakta dan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti (Kriyantono, 

2007:69).  

Dengan demikian, berdasarkan uraian diatas penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggambarkan mengenai pola interaksi anggota Kaskus Regional Solo terhadap 

kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas. 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

Menurut Ihalauw (2003:174) unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan 

sebagai sumber untuk memperoleh data untuk menggambarkan atau menjelaskan 

tentang unit analisis. Sesuai dengan pengertian tersebut, unit amatan dalam 

penelitian ini adalalah Regional Solo pada forum jual beli emas, lapak akun 

hafidhasan. Sedangkan unit analisis menurut Ihalauw (2003:174) adalah 

keberadaan atau populasi yang tentangnya dibuat kesimpulan empirik. Sehingga 

unit analisis dalam penelitian ini adalah pola interaksi anggota Kaskus Regional 

Solo terhadap kasus penipuan yang terjadi dalam forum jual beli emas. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

3.3.1 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari objek 

penelitian, baik secara perorangan, kelompok dan organisasi (Rosady, 

2003:29). Selain itu menurut Bungin Burhan (2008:123) data primer 

merupakan data yang diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian. 

Pada penelitian ini data primer diperoleh langsung dari percakapan para 

kaskuser pada thread yang dibuat oleh Tiger2005. Kaskuser tersebut adalah 

amq09, tiger2005, kodok772001, ryovenom77, capers, ael.irsan, 

aminulLaharif, bogel1993, dodoliprex, dan Buserbu (tim buru sergap penipu 

Kaskus ) yang berjumlah 20 orang.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia melalui publikasi dan 

informasi yang dikeluarkan berbagai organisasi atau perusahaan, juga majalah, 

jurnal, perbankan, dan keuangan (Rosady, 2005:120). Data sekunder dalam 

penelitian ini peneliti akan mencari data melalui media-media yang terdapat 

informasi yang peneliti butuhkan seputar topik penelitian yaitu melalui surat 

kabar online Solopos, Kompasiana, Kabar24, Harian Jogja, Wonogiri Pos, 

Boyolali Pos, dan Sragen Pos. 

3.3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga teknik 

pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti melakukan 

beberapa teknik pengumpulan data yaitu : 

a. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui pengamatan 

terhadap sesuatu yang diteliti secara langsung. Dimana pengamatan ini 

bertujan untuk mencatat atau mendeskripsikan perilaku objek serta 
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memahaminya. Observasi akan dilakukan pada Regional Solo yaitu pada 

forum jual beli emas.  

b. Wawancara 

Menurut Moleong wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua 

pihak yaitu pewawancara yaitu orang yang menyampaikan pertanyaan dan 

yang diwawancarai yaitu orang yang memberikan jawaban atau informasi. 

Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kaskuser Regional Solo 

yaitu amq09, tiger2005, kodok772001, ryovenom77,capers, ael.irsan, 

aminulLaharif, bogel1993, dodoliprex, dan Buserbu (tim buru sergap 

penipu Kaskus). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berhubungan dengan 

dokumen, baik yang berbentuk bentuk laporan surat-surat resmi maupun 

catatan harian dan sebagainya (Moleong, 1999: 161). Dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa gambar-gambar yang berhubungan dengan cyber 

crime yang terjadi pada media online Kaskus pada Regional Solo yaitu 

pda forum jual beli emas. 

3.4 Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian inimenggunakan teknik yang 

dikemukakan oleh Miles dan Hubberman (1992:17). Analisis data tersebut terdiri 

dari tiga kegiatan yaitu : 

1. Reduksi Data 

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memusatkan hal-hal yang penting, kemudian dicari tema dan polanya. 

Sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas, 

sehingga akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

yang diperlukan. 
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2. Penyajian Data 

Penyajian data dilakukan dengan uraian singkat dengan mendisplay data 

sehingga akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, kemudian 

merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan dengan apa yang telah dipahami 

tersebut.  

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan sesuai dengan bukti-bukti yang telah 

didapatkan selama proses penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti 

yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 

data. Sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel. 

3.5 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini keabsahan data akan diukur dengan analisis triangulasi. 

Triangulasi  adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya 

dengan data empiris (sumber data lainnya). Jawaban dari subjek di crosscheck 

dengan data-data hasil analisa dokumen yang ada (Kriyantono, 2007:71). Peneliti 

menggunakan triangulasi sumber dalam penelitian ini, triangulasi sumber adalah 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang 

telah diperoleh dari sumber yang berbeda. Dengan menggunakan triangulasi 

sumber penulis akan memperoleh banyak data dari masing-masing sumber.  

 


