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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Bab III membahas tentang metode penelitian. Adapun sub-bab yang 

dibahas dalam bab ini mencakup desain penelitian, partisipan dan tempat 

penelitian, pengumpulan data, analisis data, dan isu etik. 

3.1 Desain Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

menggunakan metode studi kasus. Alasan peneliti memilih pendekatan ini untuk 

menganalisis secara mendalam dan komprehensif berkaitan dengan pembentukan 

civic skill melalui literasi media massa. Hal ini berarti bahwa peniliti ingin 

menganalisis secara mendalam dan menyeluruh tentang hal-hal yang menjadi 

objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan secara apa 

adanya sesuai hasil analisis data penelitian yang dilakukan. 

Creswell (2010, hlm. 20) mengatakan bahwa studi kasus merupakan strategi 

penelitian di mana di dalamnya peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Yin (2011. hlm, 1) 

menyatakan studi kasus adalah sebuah penyelidikan empiris yang menginvestigasi 

fenomena kontemporer dalam konteks kehidupan nyata, khususnya ketika batas 

antara fenomena dan konteks tidak begitu jelas. 

Pendekatan ini sangat menekankan pada keotentikan data untuk 

menjelaskan apa yang menjadi fokus penelitian. Penegasan ini beralasan, karena 

peneliti melakukan kajian tentang Pembentukan Civic Skill Melalui Literasi 

Media Massa (Studi Kasus Berita Bohong di Media Massa pada Mahasiswa 

Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura). 

Untuk memahami dan mendalami hal tersebut, tidak bisa dilepaspisahkan 

dari kajian tentang keterampilan kewarganegaraan mahasiswa PKn dan literasi 

media massa. Mengingat literasi media dengan keterampilan kewarganegaraan 

yang meliputi keterampilan intelektual dan berpartisipasi saling melengkapi satu 

sama lain. 
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Literasi media akan membentuk dan menopang kedua keterampilan tersebut 

dalam memahami beragam informasi yang hidangkan oleh media massa ke ruang 

publik. Karena yang dikaji adalah keterampilan mahasiswa pendidikan 

kewarganegaraan yang dibentuk melalui literasi media massa, maka penelitian 

tesis ini akan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif.  

Selain alasan tersebut, pendekatan kualitatif ini dipergunakan karena salah 

satu keunggulan dari pendekatan kualitatif bukan hanya mampu menganalisis apa 

yang tampak dipermukaan, melainkan peneliti dalam hal ini dapat menganalisis 

apa yang ada atau yang terjadi di dalamnya. Lebih dari itu, penelitian kualitatif 

memiliki karakteristik yang unik yaitu mendeskripsikan suatu keadaan yang 

sebenarnya secara ilmiah, dengan demikian laporannya bukan sekedar bentuk 

laporan suatu kejadian tanpa suatu interpretasi ilmiah (All Muchtar, 2015, hlm. 

131).  

Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti menggunakan teknik melalui 

wawancara mendalam (depth interview), observasi, dan studi dokumentasi berupa 

pengumpulan data-data atau dokumentasi yang berkaitan penelitian ini. Peneliti 

melakukan wawancara dengan mahasiswa PKn demi mengetahuai pembentukan 

civic skill melalui literasi media massa. 

3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

Penulis memilih mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas 

Pattimura sebagai partisipan dalam penelitian ini. Karena, beralasan pertemuan 

mereka dengan media massa mengandung derajat pembelajaran tertentu tentang 

isu-isu kewarganegaraan. Sayangnya, intensitas berita bohong (hoax) dalam era 

konvergensi media dalam satu dasawarsa terakhir di tanah air makin masif. 

Karena itu, mutlak membekali setiap mahasiwa PKn dengan pengetahuan tentang 

literasi media. 

Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian 

menurut Miles dan Huberman (1992, hlm. 56-57) yakni, latar (setting), para 

pelaku (actors), peristiwa-peristiwa (events), dan proses (process). Kriteria 

pertama: adalah latar, yaitu situasi dan tempat berlangsungnya proses 

pengumpulan data, yakni pada mahasiswa PKn Unpatti. Kriteria kedua: pelaku 
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yaitu yang berlatar pengetahuan terkait dengan keterampilan kewarganegaraan 

dan literasi media massa. Kriteria ketiga: adalah peristiwa yaitu pandangan 

tentang aktivitas serta proses literasi media massa dalam upaya membentuk civic 

skill mahasiswa PKn Unpatti. Kriteria keempat: adalah proses, yaitu berkenaan 

dengan subjek penelitian dan pandangannya terhadap fokus masalah dalam 

penelitian ini. 

Sesuai dengan bentuk-bentuk data yang dikumpulkan dalam penelitian ini, 

maka sumber-sumber data penelitian ini meliputi manusia, benda, dan peristiwa. 

Manusia dalam penelitian kualitatif merupakan sumber data, berstatus sebagai 

informan mengenai fenomena atau masalah sesuai fokus penelitian. Untuk 

menentukan teknik mendapatkan informan yang jelas dan berkualitas dalam 

menjawab masalah-masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling dan snowball sampling. 

Purposive sampling merupakan salah satu bentuk pengambilan atau 

menentukan subjek atau objek penelitian sesuai dengan tujuan dari pada penelitian 

itu sendiri, dengan menggunakan pertimbangan pribadi dari peneliti sendiri sesuai 

dengan topik setiap pemasalahan yang ingin dijawab. Sedangkan snowball 

sampling merupakan salah satu bentuk pengambilan sampel yang dilakukan 

secara berantai, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, 

kemudian membesar. Maka kedua teknik inilah yang akan digunakan oleh peneliti 

dalam menentukan dan mendapatkan informan yang cocok dijadikan sebagai 

sumber utama dari penelitian ini. 

Adapun yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa pendidikan kewarganegaraan Universitas 

Pattimura yang rutin mengikuti perkembangan melalui berita yang dihidangkan 

oleh media massa, antara lain : 

1. Saleh Laitupa dan Dasri Sampulawa, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan 

Universitas Pattimura semester dua. 

2. Dita Papilaya, Moh. Farid Nurhadi, Jekson Marewane, Elsa Mardian Saripune, 

Riati, dan Lasmi Reskiani, Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura 

semester empat. 
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3. Karim Lasamano, Jesika F. Wolantery, Vanesya C. Haurissa, Yospina Yesya 

Letelay, David Milton Lesbassa, Mahdi Silarutubun, dan Yunita Laipuka, 

mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura semester 

enam. 

4. Emis Hukunala, F. Budiman, Peitra Vabio Salamahu, Julita Tutuarima, dan 

Jemi Sapulete, mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pattimura 

semester delapan. 

Adapun lokasi dari penelitian tesis ini adalah Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan, Universitas Pattimura Ambon dengan beberapa pertimbangan 

sebagai berikut : 

1. Pertemuan mahasiswa pendidikan kewarganegaraan dengan media massa 

mengandung derajat pembelajaran tertentu tentang isu-isu kewarganegaraan. 

2. Optimalisasi generasi muda (mahasiswa PKn) akan menghasilkan nilai SDM 

yang tinggi manakala didukung oleh pendidikan dan akses-akses informasi 

yang seluas mungkin. Jika mahasiswa PKn mendapatkan sumber belajar yang 

keliru melalui penyerapan informasi yang salah maka sangat disayangkan 

potensi besarnya terbuang sia-sia bahkan bisa menimbulkan irreversible 

dagame (kerusakan yang tidak dapat dipulihkan) bagi generasi tersebut 

3. Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan dinisbikan sebagai elemen generasi 

muda yang penting. Kepada generasi mudalah masa depan kehidupan bangsa 

digantungkan. Karena itu, mutlak membekali setiap generasi muda dengan 

pengetahuan tentang literasi media. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, 

wawancara dan analisis dokumentasi. 

1. Wawancara  

Wawancara mendalam ini penulis lakukan dengan mahasiswa Pendidikan 

Kewarganegaraan Universitas Pattimura, mulai dari semester dua hingga delapan 

sebanyak dua puluh orang. Suasana yang penulis bangun dengan kedua puluh 

mahasiswa PKn dilakukan secara keakraban dan bersifat formal dengan menemui 

mereka di kampus untuk melakukan wawancara. Alasan yang penulis ajukan, 
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karena sebagai mahasiswa, penulis sangat tertarik dengan tema penelitian tentang 

pembentukan keterampilan kewarganegaraan melalui literasi media massa. 

Penulis sungguh-sungguh menyadari bahwa data yang digali dari hasil 

wawancara mendalam mesti diupayakan seobyektif mungkin demi menghindari 

“bias” pada saat pengolahan data nantinya. Untuk itu, penulis berupaya meng 

“cross-chek” kedua puluh mahasiswa PKn dengan pertanyaan yang hampir sama 

dengan data yang diperoleh dan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara 

ilmiah. 

2. Studi Dokumentasi 

Selain menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, peneliti juga 

melakukan studi dokumentasi pada dokumen-dokumen yang dihimpun dan dipilih 

yang sesuai dengan tujuan dan fokus permasalahan. Peneliti mengumpulkan 

sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan informasi yang sesuai dengan 

masalah penelitian seperti buku diperoleh dari perpustakaan maupun foto atau 

gambar. Studi dokumentasi awal yang telah dilakukan peneliti yaitu mencari 

buku-buku dan dokumen yang berhubungan dengan literasi media massa. 

3.4 Teknik Analisis Data  

Pengolahan dan analisis data merupakan satu langkah penting dalam 

penelitian, karena dapat memberi makna terhadap data yang dikumpulkan oleh 

peneliti. Pengolahan dan analisis data akan dilakukan melalui suatu proses yaitu 

menyusun, mengkategorikan data, mencari kaitan isi dari berbagai data yang 

diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknaknya. 

Setelah selesai mengadakan wawancara dengan subjek penelitian, penulis 

memaparkan kembali data-data yang terkumpul ke dalam catatan lapangan dengan 

tujuan agar peneliti dapat mengungkapkan data dan informasi secara mendetail. 

Data yang diperoleh dari wawancara disusun oleh penulis dalam bentuk catatan 

lengkap setelah didukung oleh hasil observasi dan wawancara.  

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia 

dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara mendalam (depth interview), 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, 

dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya. Sedangkan cara analisa digunakan 
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menurut Miles dan Huberman (1992, hlm. 16) dengan prosedur reduksi data, 

penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Proses kategorisasi dan pengelompokan data dilakukan secara bertahap atas 

informasi para informan dan kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori dan 

pandangan konseptual dalam bentuk deskripsi.  

1. Redukasi Data  

Reduksi data (data reduction) merupakan proses analisis yang dilakukan 

demi menajamkan, menggolongkan, mengarahkan hasil penelitian dengan 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti, dengan kata lain 

reduksi data bertujuan untuk memperoleh pemahaman-pemahaman terhadap data 

yang telah terkumpul dari hasil catatan lapangan dengan cara merangkum, 

mengklarifikasi sesuai masalah dan aspek-aspek permasalahan yang diteliti. 

2. Penyajian Data 

Penyajian data (data display) adalah sekumpulan informasi tersusun yang 

akan memberikan gambaran penelitian secara menyeluruh dengan kata lain 

menyajikan data secara terperinci dan menyusun dengan mencari pola 

hubungannya. Penyajian data yang disusun secara singkat, jelas, dan terperinci 

namun menyeluruh akan memudahkan dalam memahami gambaran-gambaran 

terhadap aspek-aspek yang diteliti baik secara keseluruhan maupun bagian demi 

bagian. Penyajian data selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian atau laporan 

sesuai dengan data hasil penelitian yang diperoleh. 

3. Kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dan verifikasi (conlusion drawing verification) merupakan 

upaya untuk mencari arti, makna, penjelasan yang dilakukan terhadap data-data 

yang telah dianalisis dengan mencari  hal-hal penting. Kesimpulan ini disusun 

dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dengan mengacu kepada tujuan 

penelitian. 

Demikian prosedur yang dilakukan peneliti dalam pelaksanaan penelitian 

ini. Dengan melakukan tahapan-tahapan tersebut, diharapkan penelitian yang 

dilakukan dapat memperoleh data yang memenuhi kriteria suatu penelitian, yaitu 

dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan kebenarannya. 
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3.4 Isu Etik 

Pada bagian ini peneliti harus mampu menjelaskan dengan baik bahwa 

penelitian yang dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negatif kepada 

informan maupun tempat penelitian dilaksanakan baik secara fisik maupun non 

fisik. Penanganan terhadap isu etik atau masalah etik sangatlah penting untuk 

membangun argumentasi dalam penelitian, beberapa masalah yang harus 

diantisipasi dalam sebuah penelitian adalah mengenai kerahasian, persetujuan 

tempat penelitian, harus respek terhadap tempat penelitian sehingga tidak 

mengganggu aktivitas lembaga tersebut, membagun mutualitas dengan partisipan, 

mengantisipasi informasi yang dapat membahayakan atau berdampak buruk pada 

lembaga penelitian tersebut (Creswell, 2010, hlm. 133). 

Pada penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan yaitu terlebih dahulu 

akan meminta persetujuan kepada informan mengenai kerahasiaan identitas, 

persetujuan lembaga tempat penelitian ini dilaksanakan dan pengungkapan 

informasi yang akan diuraikan pada temuan dan pembahasan hasil penelitian. 

Kemudian senantiasa akan membangun keakraban pada informan sehingga 

diharapkan tidak memunculkan rasa keterpaksaan bagi informan dan selalu 

membaca kondisi pada saat pelaksanaan penelitian sehingga tidak memunculkan 

gangguan terhadap jalannya aktivitas yang berlangsung pada tempat penelitian 

yang peneliti laksanakan. Dengan demikian, data dan informasi yang dibutuhkan 

dapat diperoleh secara maksimal dan bertanggung jawab. 
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