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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metodologi dibentuk dari kata “metodos” (cara, teknik atau prosedur) dan 

“logos” (ilmu). Jadi metodologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau 

teknik-teknik tertentu. Metodologi riset merupakan suatu pengkajian dari 

peraturan-peraturan yang terdapat pada metode riset (Kriyantono, 2006:51). 

Metode akan mengatur langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Metodologi 

penelitian menjadi amat penting untuk menjaga peneliti tetap fokus pada 

penelitiannya.   

 

3.1 Pendekatn dan Jenis Penelitian  

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang 

memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada 

perlakuan terhadap objek yang diteliti. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun 

tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor 

dan Bogdan, 1984:5).  

 

3.2 Obyek Penelitian  

Obyek penelitian ini adalah segala hal yang berhubungan dengan 

penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah akun 

@ketimbang.ngemis.soloo di media sosial Instagram dalam membentuk gerakan 

sosial.  

 

3.3 Unit Analisa dan Unit Amatan 

 Satuan analisis adalah keberadaan atau populasi yang terhadapnya dibuat 

kesimpulan atau kerampatan empirik (Ihalauw, 2003: 174). Berdasarkan 

pengertian tersebut unit analisis dalam penelitian ini adalah peran akun 
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@ketimbang.ngemis. solo di media sosial Instagram dalam membentuk gerakan 

sosial. 

 Satuan amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis 

(Ihalauw, 2003: 174) Sedangkan unit amatan dalam penelitian ini adalah akun 

Instagram @ketimbang.ngemis.soloo. 

 

3.4 Jenis dan Sumber Data  

3.4.1 Data Primer  

Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak memakai perantara), data primer secara khusus 

dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti 

(Indrianto dan Supomo, 2002:147). Data primer pada penelitian ini 

diperoleh langsung dari wawancara yang dilakukan dan observasi. Data 

yang diperoleh langsung oleh peneliti dari hasil wawancara dengan pendiri 

dan admin akun Instagram @ketimbang.ngemis. solo Selain itu data juga 

diperoleh dengan mewawancarai pengikut akun tersebut.  

Wawancara dilakukan dengan pendiri komunitas Ketimbang 

Ngemis Solo (KN Solo) yaitu Maria Dea Pramudita untuk mengetahui 

latar belakang, profil dan hal-hal yang berkaitan dengan komunitas 

tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan admin yang 

mengelola berbagai media sosial komunitas tersebut dan pengikut akun 

yang menjadi aggota aktif komunitas KN Solo. Media sosial yang dikelola 

oleh admin KN Solo adalah Instagram dan Line.  

Proses memperoleh data dimulai sejak tanggal 25 Juli 2016. 

Penulis menghubungi komunitas melalui fasilitas direct message (DM) di 

Instagram, tetapi penulis tidak mendapakan jawaban dari DM tersebut. 

Akhirnya penulis menelusuri lebih lanjut untuk mendapatkan kontak 

admin KN Solo melaui salah satu followers yang fotonya di repost oleh 

akun Instagam KN Solo yaitu Epin. Dari keterangan Epin, penulis 

mendapatkan kontak ketua dan tim survei KN Solo. Dari hasil pendekatan 
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persoal dengan ketua, tim survei dan anggota KN Solo, penulis 

mendapatkan informasi mengenai kegiatan KN Solo dan aktivitas mereka 

di media sosial hingga aksi gerakan sosial mereka.  

 

3.4.2 Data Sekunder  

Data sekunder, adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara 

tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder disini diperoleh 

oleh peneliti dari literatur-literatur, kepustakaan dan sumber-sumber 

tertulis lainnya. Selain dari sumber yang telah disebutkan sebelumnya, 

data sekunder dalam penelitian ini juga berasal dari akun Instagam 

@ketimbang.ngemis.soloo. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

a) Dokumentasi 

  Merupakan pencarian data yang berupa catatan, traskrip, buku, 

surat kabar, majalas, prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan 

sebagainya (Suharsimi Arikunto, 2005:206). Data dokumentasi dalam 

penelitian ini berupa transkrip hasil wawancara dengan narasumber dan 

gambar diskusi serta kegiatan komunitas KN di media sosial LINE dan 

Instagram. Dalam proses pencarian data yang berasal dari BBM tidak bisa 

diperoleh penulis karena kendala perangkat yang rusak. Grup BBM tidak 

lagi aktif karena perangkat yang dimiliki oleh komunitas KN Solo rusak. 

Sehingga penulis tidak menggunakan data dari salinan percakapan di BBM 

menjadi data dalam penelitian ini.  

 

  b) Kepustakaan  

Merupakan elemen yang sangat penting dalam penelitian studi 

deskriptif karena tanpa adanya literatur pendukung, maka penelitian akan 

mengalami banyak kesulitan dan hambatan untuk memperoleh data, baik 

data yang bersifat teoritis maupun praktis. Data dokumentasi kepustakaan 
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dalam penelitian ini berasal dari buku-buku dan jurnal yang penulis 

gunakan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat 

uraian dari hasil studi dokumentasi dan kepustakaan. Data yang telah diperoleh 

akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Menurut 

Patton (Moleong, 2004:103), analisis data adalah “proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar”. Definisi 

tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis 

data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah 

menemukan teori dari data. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin 

(2003:70), yaitu sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis 

data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan 

menggunakan wawancara dan studi dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction)  

Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan 

data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. 

3. Display Data  

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun 

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan. 
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4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclution Drawing and Verification)  

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan 

berupa  kegiatan interpretasi,  yaitu menemukan  makna  data  yang telah 

disajikan.  

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas 

analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif 

merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran 

keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang 

terkait. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam 

bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, 

pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian 

diambil intisarinya saja. 
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