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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis penelitian 

  Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Miles sebagaimana dikutip oleh Munawar, Riset Kualitatif 

adalah penyelidikan ilmiah yang berorentasi pada data berupa “kata-kata” yang 

berasal dari aneka macam caraa (observasi, wawancara, dokumen, pita krekaman 

dan lain-lain) yang diproses melalui (pencatatan, pengetikan, dan teknologi 

penulisan lain dengan segala penyuntingannya) yang di dalam analisisnya tetap 

menggunakan kata-kata tersusun kedalam teks yang diperluas. 

  Jenis penelitian ini adalah Studi Kasus, karena Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan termasuk penelitian studi kasus maka 

hasil penelitian ini bersifat   analisis-deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari perilaku yang diamati terutama terkait dengan bagaimana netizen 

menyikapi berita klarifikasi dari dirjen Beacukai. 

3.2  Unit Amatan dan Unit Analisa 

  Sesuai dengan judul diatas yaitu:”Analisis Penerimaan Pesan Netizen 

Terhadap Kasus Penghancuran Mainan Import Oleh Konsumen” Unit amatan 

penelitian ini adalah netizen yang mengoleksi mainan untuk kebutuhan pribadi.. 

  Unit yang dianalisa penelitian ini adalah komentar netizen terhadap 

postingan dirjen Beacukai. Komentar yang hendak diteliti, memiliki indikasi 

adanya informasi kasus SNI dan respon yang diterima oleh khalayak netizen 
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3.3  Sumber Data   

   Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa 

sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Atau suatu fakta 

yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Data penelitian 

dikumpulkan baik lewat instrumen pengumpulan data, observasi, wawancara 

maupun lewat data dokumentasi. Sumber data secara garis besar terbagi ke dalam 

dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder.   

  Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui 

prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, 

maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai 

dengan tujuannya. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari 

sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip 

resmi. Ketepatan dan kecermatan informasi mengenai subyek dan variabel 

penelitian tergantung pada strategi dan alat pengambilan data yang dipergunakan. 

Hal ini pada akhirnya akan ikut menentukan ketepatan hasil penelitian.  

  Menurut Lofland, sebagaimana yang dikutip oleh (Moleong:2002 hal. 

12) menyatakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain”. Jadi, kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai 

merupakan sumber data utama dan dokumen atau sumber tertulis lainnya 

merupakan data tambahan. Jadi sumber data dalam penelitian ini adalah kata-

kata dan tindakan yang diperoleh dari informan yang terkait dalam penelitian, 

selanjutnya dokumen atau sumber tertulis lainnya merupakan data tambahan. 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Netizen yang mengomentari postingan dirjen Beacukai 27 orang 
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2. Netizen dengan kategori orang yang mengoleksi mainan mulai dari figure 

hingga model kit 10 orang 

3. Netizen dengan kategori importir atau seorang penjual yang mengimport 

barang dalam skala massif 8 orang 

4. Netizen dengan kategori masyarakat awam 9 orang 

Dalam pencarian informan penulis mencari netizen yang mengomentari postingan 

dirjen bea cukai untuk mengetahui respon-respon netizen, untuk mengetahui lebih 

lanjut kasus ini penulis hendak mencari informan yang mengoleksi mainan dari figure 

hingga model kit untuk mengetahui sudut pandang kolektor dengan kriteria 

pengalaman mengoleksi ± 4 tahun. Sedangkan Informan dengan kategori importir 

peneliti hendak mencari importir yang telah mengimport barang dalam skala massif 

yang telah memiliki pengalaman mengurus sertifikasi SNI.  

Berikut Informan yang telah ditelusuri oleh penulis dalam postingan klariifikasi kasus: 

1. Martin Kristianto 

Pengguna : Martin Kristianto  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta  

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : importir yang mengimport mainan sejak tahun November 2011 

 

2. Bai Hu 

Pengguna : Felix Nicolas cen  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta  

Pekerjaan : Mahasiswa 

Kategori : Kolektor mainan gundam 

 

3. Eno Suharno 

Pengguna  : Eno Suharno  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Surabaya, Jawa Timur 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Seorang importir, penjual jersey sejak 2012  
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4. Andri Abi Syafiqemir 

Pengguna : Andri Abi 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Cilebut, Jawa Barat 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : Seorang kollektor mainan Tamiya 

5. Dian Imami M 

Pengguna : Dian Imami M 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Kudus Jawa Tengah 

Pekerjaan : Wirausaha   

Kategori : Seorang kollektor mainan Collectibles dan Model kit 

 

6. Irwan Jayalaras 

Pengguna : Irwan Jayalaras  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Bandung  

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : Seorang kolektor jam tangan dan mainan 

 

7. Fride Kalispéra 

Pengguna : Fride  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Mahasiswa  

Kategori : seorang kolektor mainan action figure dan model kit 

 

8. Andry Flux 

Pengguna : Andry 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta  

Pekerjaan : Mahasiswa 

Kategori : Seorang kollektor mainan action figure 

 

9. Tommy Mualim 

Pengguna : Tommy Mualim 

Kelamin : Laki-laki 
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Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : kolektor mainan 

 

10. Arif Bondan Wiranto 

Pengguna : Arif Bondan Wiranto 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi : Semarang, Jawa Tengah 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Kolektor dan penjual mainan Figure 

 

11. Andika Fiki Ramadhan 

Pengguna, : Andika Fiki Ramadhan 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Surabaya, Jawa Timur 

Pekerjaan : Karyawan 

Kategori : Kolektor mainan 

 

12. Michael Tju 

Pengguna : Michael Tju 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta, 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Seorang importir, dan kolektor mainan, dan salah satu anggota  

    komunitas Action Figure Indonesia 

 

13. Indro Yusuke 

Pengguna : Indro Adrianto Permono 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta, 

Pekerjaan : Freelance 

Kategori : seorang kolektor mainan 

 

14. Kuro 

Pengguna  : Andhika Rahmaditya  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Bekasi, Jakarta 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : importir, kolektor dan penjual action figure 
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15. William Darmawan 

Pengguna  : William Darmawan 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Kelapa Gading, Jakarta 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : Importir, Kolektor dan penjual action figure 

 

16. Buddy Octavianus 

Pengguna : Buddy Octavianus 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Denpasar, Bali 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : Kolektor action figure dan Seller 

 

17. Vinko Satrio Pekerti 

Pengguna  : Vinko Satrio Pekerti  

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Semarang 

Pekerjaan : Wirausaha  

Kategori : Importir kolektor mainan dan manga (nama produk komik 

dari jepang) 

 

18. Rizer Sacca 

 Pengguna  : Riza Satyagraha 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Importir, dan Kolektor action figure 

 

19. Pengguna  : Rangga Fajar Nugraha 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Bandung 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Masyarakat Umum 

 

20. Pengguna  : Fernaldi Tan 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Karyawan 

Kategori : Masyarakat Umum 
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21. Pengguna  : Vanny Wayongkere 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Manado 

Pekerjaan : Pekerja Lepas 

Kategori : Masyrakat Umum 

 

22. Pengguna  : Youngki Kurniawan 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Sidoarjo 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Masyarakat umum 

 

23. Pengguna  : Heru Muara Sidik 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta  

Pekerjaan : Financial Audit  

Kategori : Masyrakat umum 

 

24. Pengguna  : Karang Wedatama 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Karyawan 

Kategori : masyarakat umum 

 

25. Pengguna  : Baen Saputra 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Jakarta 

Pekerjaan : Karyawan 

Kategori : Masyarakat umum 

 

26. Pengguna  : Vicky Vira Disainta 

Kelamin : Perempuan 

Domilisi  : Budapest 

Pekerjaan : Karyawan 

Kategori : Masyarakat umum 

 

27. Pengguna  : Riski Hasan Bisri 

Kelamin : Laki-laki 

Domilisi  : Karawang 

Pekerjaan : Wirausaha 

Kategori : Masyarakat umum 
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4.4  Metode Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai 

berikut: 

 

4.4.1 Observasi 

 Observasi merupakan pengamatan perilaku yang relevan dalam kondisi 

lingkungan di lokasi riset untuk selalu diamati, kegiatan observasi dapat 

dilakukan baik secara formal maupun informal. Data yang telah dikumpulkan 

diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu menyajikan data secara 

rinci serta melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat diperoleh gambaran 

akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai. 

 

4.4.2 Interview/Wawancara mendalam 

 Metode wawancara atau interview adalah suatu metode yang dilakukan 

dengan jalan mengadakan jalan komunikasi dengan sumber data melalui dialog 

(Tanya-jawab) secara lisan baik langsung maupun tidak langsung. Dalam hal-

hal tertentu, periset dapat menanyakan pandangan Informan tentang banyak 

hal yang kompleks dan bermanfaat untuk menjadi dasar bagi riset berikutnya. 

 Dalam hal ini penulis akan menggunakan metode wawancara langsung 

dengan subjek informan. Metode wawancara yang digunakan penulis adalah 

wawancara langsung dengan informan netizen. Penulis menggunakan 

Wawancara/interview terstruktur dengan meminta informasi yang spesifik dan 

informan netizen yang hendak dicari adalah yang memiliki pemahaman 

mengenai kebijakan SNI dan mainan kolektor. 

 Informasi yang hendak penulis cari adalah background netizen, 

pemahaman netizen terhadap kasus, pemahaman netizen terhadap kebijakan 

SNI, pemahaman netizen terhadap kolektor dan mainan kolektor. Oleh karena 

itu penulis hendak mencari informan dari netizen yang mengomentari 
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postingan Dirjen Beacukai, yang merupakan seorang importir dan kolektor 

mainan. Dengan kriteria khusus telah memahami kebijakan SNI, dan 

memahami mainan kolektor. 

  

4.4.3 Snowball Sampling 

 Teknik Snowball Sampling adalah periset yang pada awalnya dating 

kepada seorang yang menurut pengetahuannya dapat dipakai sebagai key 

informant, akan tetapi setelah berwawancaraa secara cukup, informan tersebut 

menunjuk subyek lain yang dipandang lebih mengetahui lebih banyak dan 

lebih ahli tentang masalah yang dipertanyakan. 

 Dalam hal ini penulis mencari informan netizen yang telah 

mengomentari postingan dirjen dengan indikasi klarifikasi kasus SNI, 

kemudian menggali informasi mengenai mengapa informan merespon 

postingan tersebut demikian hingga ditanggapi banyak netizen yang 

mendukung informan yang meminta kejelasan kasus tersebut. Adapun key 

informant yang dicari netizen adalah pemilik akun facebook Fariz Ahmad. 

Sedangkan kriteria inklusi dan ekslusinya adalah individu yang mengenal 

kategori-kategori mainan setidaknya lima jenis, dan telah mengoleksi mainan 

dengan jangka umur 5 – 7 tahun. 

 

4.5  Analisis Data 

  Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. 

  Dalam menganalisis data ini, penulis menggunakan teknik analisis 

deskriptif kualitatif, dimana tehnik ini penulis gunakan untuk menggambarkan, 

menuturkan, melukiskan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang 
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penulis peroleh dari hasil metode pengumpulan data. Menurut Seiddel proses 

analisis data kualitatif adalah sebagai berikut:  

 

1. Mencatat sesuatu yang dihasilkan dari catatan lapangan, kemudian 

diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.  

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

3. Berpikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. 

 

  Adapun langkah yang digunakan penulis dalam menganalisa data yang 

telah diperoleh dari berbagai sumber tidak jauh beda dengan langkah-langkah 

analisa data di atas, yaitu:  

 

1. Mencatat dan menelaah seluruh hasil data yang diperoleh dari berbagai sumber, 

yaitu dari wawancara, observasi dan dokumentasi.  

2. Mengumpulkan, memilah-milah, mensistesiskan, membuat ikhtisar dan 

mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah.  

3. Dari data yang telah dikategorikan tersebut, kemudian penulis berpikir untuk 

mencari makna, hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum 

terkait dengan rumusan masalah. 

  Dalam melakukan proses analisis, teori Individual Difference 

diterapkan dengan mencari tiga indikasi sikap seseorang: 

 Jenis informasi/pesan yang diinginkan individu untuk memperkuat 

kepercayaan dan opininya dalam beragumen, dan informasi apa yang diabaikan 

oleh individu 
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 Jenis informasi/pesan yang membuat individu tertarik untuk merespon 

pesan/informasi tersebut 

 Bagaimana pemahaman individu terkait informasi/pesan yang dibutuhkan 

untuk memperkuat kepercayaan dan argumen yang dimiliki 

 

4.6 Kredibilitas Data 

4.6.1  Trianggulasi 

Teknik cek recek minimal sebanyak tiga kali ulang cek recek demi 

mendapatkan data yang terjamin kebenaran dan kesahihannya 

(Patton:1984). Metode Trianggulasi yang digunakan peneliti adalah 

Trianggulasi Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


