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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian yang dikerjakan, peneliti menggunakan pendekatan kritis, sedangkan 

penelitian mengenai peran media sosial twitter dalam membentuk suatu gerakan sosial 

#WajibLengserkanJokowi, dilakukan dengan jenis penelitian kualitatif.  

Penelitian ini merupakan Penelitian Studi Kasus yang mana dalam penelitian ini 

termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus deskriptif. Studi kasus diskriptif merupakan 

studi yang mendeskripsikan suatu kasus dan mengharuskan peneliti untuk memulai 

penelitian dengan teori deskriptif yaitu memaparkan dengan jelas hasil penelitian tersebut. 

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti akan memaparkan situasi dan peristiwa yang 

terjadi dalam kasus ini. Menurut Neuman dalam Mulyana (2017), penelitian deskriptif 

memperlihatkan sebuah gambaran tentang detail spesifik dari suatu situasi, setting sosial, 

dan hubungan. 

Informan yang akan peneliti gali informasinya, dilakukan wawancara tanpa adanya 

mempengaruhi informan, kemudian akan peneliti sajikan hasil penelitian dalam bentuk 

tulisan. Penelitian menggunakan pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena 

tentang apa yang terjadi (perilaku, persepsi, motivasi, tindakan) dan kemudian akan 

memaparkannya dalam bentuk tulisan.  

 

3.2  Unit Amatan dan Unit Analisis 

Menurut Hamidi (2005), mengatakan bahwa unit amatan adalah sesuatu yang dijadikan 

sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang 

satuan analisis. Kemudian unit analisis adalah satuan yang diteliti yang dapat berupa 

individu, kelompok, atau suatu latar peristiwa sosial seperti misalnya aktivitas individu atau 

kelompok sebagai subjek penelitian. Dengan demikian unit amatan dapat diartikan sebagai 

apa yang diamati oleh peneliti, sedangkan unit analisis adalah apa yang ingin dianalisis 

dalam penelitian. 

1) Unit Amatan 
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Unit amatan adalah pengguna media sosial Twitter di kalangan Mahasiswa Universitas 

Kristen Satya Wacana. 

2) Unit Analisis  

Unit analisis adalah peran media sosial dalam membentuk gerakan sosial 

#WajibLengserkanJokowi, serta tindakan gerakan sosial pada pengguna media sosial 

twitter di kalangan mahasiswa UKSW dalam upaya menyuarakan pendapat atau 

aspirasi. 

 

3.3  Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang akan dijadikan penelitian adalah di kota Salatiga. Selain itu, peneliti juga 

akan mendatangi mahasiswa UKSW, karena penelitian ini tidak hanya terpaku pada satu 

lokasi saja. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat memilih informan yang pantas untuk 

peneliti jadikan objek penelitian.  

Penelitian sudah mulai dilaksanakan pada bulan Maret 2022 sampai dengan penulisan 

penelitian ini selesai pada bulan Oktober 2022. 

 

3.4  Metode Pengumpulan Data 

Berikut ini adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu: 

a. Data Primer (primery data): Data primer adalah sumber data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data 

primer ini dikumpulkan melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Data 

primer berupa kata-kata dan tindakan informan yang diamati atau diwawancarai yang 

didapat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman suara/video, pengambilan foto 

atau film.  

b. Data Sekunder (secondary data): Data sekunder merupakan bahan tambahan yang 

berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, sumber 

dari arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi, misalnya data yang diperoleh dari 

penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan permasalahan 

penelitian ini. 
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2. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan, antara lain: 

1) Observasi Langsung  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara peneliti melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap gejala-gejala subjek yang sedang diselidiki. Peneliti akan 

melakukan observasi langsung melalui mengamati pengguna media sosial twitter di 

lingkungan mahasiswa UKSW.  

2) Wawancara (Interview) 

Proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan 

melakukan memberikan pertanya dan informan akan menjawab pertanyaan tersebut. 

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi 

secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian atau 

merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah 

diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. 

3) Studi Pustaka 

Teknik pengumpulan data dengan mengambil materi-materi pustaka yang relevan 

sesuai dengan penelitian. Sumber dari teknik pengumpulan data ini adalah dari 

buku, majalah, tesis, jurnal, dokumen pribadi ataupun dokumen resmi, dan artikel 

online dari internet yang sesuai dengan penelitian. 

4) Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara 

dalam penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono (2017), Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan 

dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun 
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orang lain. Proses analisis data yang dilakukan penelitian ini menggunakan tiga langkah 

yaitu: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berart merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada 

hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 2017). 

2. Penyajian Data (Display Data) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Yang paling sering 

digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat 

naratif dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa 

yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan yang dipahami tersebut 

(Sugiyono, 2017). 

3. Penarikan kesimpulan (Conclusing Drawing Verivication) 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung oada tahap pengumpulan data 

berikutnya (Sugiyono, 2017). Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai 

objek yang diteliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


