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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Desain Penelitian 

3.1.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah mix method 

dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan primernya. Penggunaan mix 

method dilakukan ketika peneliti memiliki data kualitatif dan kuantitatif sekaligus 

yang secara bersama sama menyediakan jawaban dari masalah penelitian 

(Craswell, 2012). Peneliti melakukan mix method ketika satu tipe penelitian 

(kualitatif atau kuantitatif) karena peneliti merasa tidak cukup untuk menjawab 

dari masalah ataupun pertanyaan penelitian. Oleh sebab itu penelitian kuantitatif 

hanya sebagai pendukung data penelitian.  Pendapat lain dikemukan Basrowi dan 

Suwandi mengenai metode penelitian kualitatif bahwa: 

Penelitian kualitatif adalah salah satu metode penelitian yang bertujuan 

untk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir 

induktif. Melalui  penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, 

merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari - hari. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi  dan setting fenomena yang 

diteliti. Peneliti diharapkan selalu memusatkan perhatian pada kenyataan 

atau kejadian dalam konteks yang diteliti. Setiap  kejadian merupakan 

sesuatu yang unik, berbeda dengan yang lain, karena perbedaan konteks.  

(Basrowi dan Suwandi, 2008, hlm. 1) 

  

Sedangkan menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2012, hlm. 3) 

mengungkapkan bahwa : 

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk penelitian kualitatif, yaitu 

penelitian atau inkuiri naturalistik atau alamiah, etnografi, interaksionis 

simbolik, perspektif kedalam, etnometodologi, the Chicago School, 

fenomenologis, studi kasus, interpretatif, ekologis, dan deskriptif. 

 

Dalam hal ini penelitian naturalistik tidak peduli terhadap persamaan dari 

objek penelitian melainkan sebaliknya mengungkap tentang pandangan tentang 

kehidupan dari orang-orang yang berbeda-beda. Pemikiran ini didasari pula oleh 

kenyataan bahwa makna yang ada dalam setiap orang (manusia) berbeda-beda. 

Karena itu, tidak mungkin untuk mengungkap kenyataan yang ada dalam diri 
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orang yang unik itu menggunakan alat lain kecuali manusia sebagai instrumen. 

Hal ini diperkuat oleh sebuah pendapat yang menyatakan bahwa ...the human-as-

instrument is inclined toward methods that are extensions of normal human 

activities: looking, listening, speaing, reading, and the like (Lincoln dan Guba, 

1985, hlm. 199), yang jika diartikan bahwa peneliti sebagai instrumen merupakan 

metode yang menggunakan alat inderanya melihat, mendengar, membaca, dan 

sejenisnya terhadap sebuah objek penelitian.  

Pendekatan metode penelitian yang akan digunakan dalam sebuah 

penelitian, maka langkah selanjutnya adalah memilih rancangan penelitian yang 

cocok untuk menyelesaikan penelitian, karena setiap rancangan penelitian 

memiliki langkah-langkah penelitian yang sedikit berbeda. Dalam hal ini, menurut 

Danial dan Wasriah (2009, hlm. 60) bahwa “pendekatan kualitatif berdasarkan 

fenomenologis menuntut pendekatan yang holistik, artinya menyeluruh, 

mendudukan suatu kajian dalam suatu konstruksi ganda”. Selain itu, menurut 

Creswell (2015, hlm. 40), rancangan penelitian adalah prosedur spesifik yang 

terlibat dalam proses penelitian : pengumpulan data, analisis data, dan menulis 

laporan. Dalam memilih rancangan penelitian ada beberapa hal yang dapat 

dijadikan pertimbangan, yakni dengan mempelajari dahulu semua karakteristik 

dan poin penting pada setiap rancangan penelitian,apakah rancangan penelitian ini 

cocok untuk menjawab permasalahan penelitian, apakah rancangan penelitian 

tersebut dapat mengantarkan kita pada tujuan penelitian, mengetahui kapan waktu 

yang tepat pada setiap rancangan penelitian sehingga kita dapat mengidentifikasi 

apakah kita termasuk pada waktu tersebut. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menjadi pendekatan primer 

dalam penelitian ini. hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini akan dilakukan 

terhadap Efektivitas kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam 

membangun watak kewarganegaraan (civic disposition) pada perilaku pengguna 

e-commerce.  Tujuan dari penelitian kualitatif sebagai berikut: 

1. memperoleh gambaran yang mendalam dan holistik tentang 

keseluruhan aspek dari subjek yang diteliti; 

2. memandang peristiwa secara keseluruhan dalam konteksnya;  

3. memahami makna; dan   

4. memandang hasil penelitian sebagai spekulatif. (Nasution, 1996, hlm. 
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34). 

 

Selain itu,  dalam penelitian kualitatif data yang muncul berwujud kata-

kata dan bukan rangkaian angka. Data tersebut mungkin telah dikumpulkan dalam 

aneka macam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen, pita rekaman), dan 

yang biasanya diproses kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencatatan, 

pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap 

menggunakan kata-kata, yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas 

(Miles dan Huberman, 2007, hlm. 23).  

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa peneliti 

menggunakan mix method dengan pendekatan kualitatif sebagai pendekatan 

primernya, Dengan menggunakan pendekatan kualitatif menjadi pendekatan 

primer dalam penelitian ini. Hal tersebut dikarenakan dalam penelitian ini akan 

dilakukan terhadap Efektivitas kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 

dalam membangun watak kewarganegaraan (civic disposition) pada perilaku 

pengguna e-commerce. 

3.1.2. Metode Penelitian 

Dalam metode penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan studi kasus. 

Menurut Stake (2009, hlm. 300-311) (dalam Ratna, 2010, hlm. 190) bahwa studi 

kasus adalah pilihan terhadap objek penelitian, bukan konsekuensi metodologis. 

Kasus – kasus yang dipilih mungkin bersifat sederhana, mungkin juga rumit dan 

kompleks. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Danial dan Wasriah 

(2009, hlm. 63-64) bahwa : 

Metode kasus dan lapangan ini merupakan metode yang intensif dan teliti 

tentang pengungkapan latar belakang, status, dan interaksi lingkungan 

terhadap individu, kelompok, institusi dan komunitas masyarakat tertentu. 

Studi kasus yang dilakukan melahirkan prototipe atau karakteristik tertentu 

yang khas dari kajiannya. Studi ini dilakukan secara mendalam dan 

dilakukan berkali – kali dalam melakukan interview, dialog, observasi, 

sampai pada akhirnya tidak menemukan informasi baru lagi. Dalam studi 

ini tidak mengambil generalisasi, sebab kesimpulan yang diambil adalah 

kekhasan temuan kajian individu tertentu ‘karakteristiknya’ secara utuh 

menyeluruh yang menyangkut seluruh kehidupannya, mulai dari persepsi, 

gagasan, harapan, sikap, gaya hidup, dan proses kehidupan keseharian, 

dalam keluarga, pekerjaan, status dan lingkungan masyarakat. Sehingga 

produknya berupa deskripsi naratif yang banyak, bahkan diperkaya dengan 
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berbagai ilustrasi untuk memperkuat sosok kajian yang ditampilkan, 

apakah poto, denah, peta, sketsa, rekaman, video, film, tape recorder, 

gambar grafik, tabel, dan sebagainya. 

Berdasarkan kutipan yang dikemukakan Danial dan Wasriah di atas, 

metode kasus harus dilakukan secara intensif agar peneliti dapat memperoleh data 

secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Studi 

kasus ini digunakan peneliti agar dapat meneliti mengenai latar belakang 

fenomena yang tidak dapat diteliti melalui penelitian kuantitatif.  

Metode yang digunakan adalah metode studi kasus. Menurut Yin (2015, 

hlm. 1)  merupakan salah satu metode penelitian ilmu – ilmu sosial. Studi kasus 

digunakan sebagai suatu penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai 

aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program, atau suatu 

situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan ditelaah sedalam 

mungkin.Studi kasus juga memiliki pengertian berkaitan dengan penelitian yang 

terperinci tentang seseorang atau suatu unit sosial dalam kurun waktu tertentu. 

Studi kasus adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam 

konteks kehidupan nyata, bilamana; batas-batas antar fenomena dan konteks tak 

tampak dengan tegas dan di mana: multi sumber bukti dimanfaatkan Sebagai 

suatu inquiry studi kasus tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama dan tidak 

pula harus tergantung pada data etnografi atau observasi partisipan. Bahkan 

menurut Yin seorang peneliti bisa saja melakukan studi kasus yang valid dan 

berkualitas tinggi tanpa meninggalkan kepustakaan, tergantung pada topik yang 

akan diselidiki. (Yin, 2008, hlm. 18). Sedangkan menurut Bogdan (1980, hlm. 72) 

studi kasus adalah kajian rinci atas suatu latar atau satu orang subjek atau satu 

tempat penyimpanan dokumen. Pelaksanaan studi kasus ini bersifat fokus, di 

mana pengambilan data dan kegiatan penelitian menyempit ke tempat penelitian, 

subjek, bahan, topik dan tema. Menurut Creswell, Studi Kasus merupakan strategi 

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

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh 

waktu dan aktivitas, dan peneliti mengumpulkan informasi secara lengkap dengan 

menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu yang telah 

ditentukan (Stake, 1995, dalam Creswell, 2010, hlm. 20). 
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 Lebih lanjut menurut Stake (dalam Denzin & Lincoln, 1994, hlm. 236-

238) merinci ciri-ciri studi kasus adalah sebagai berikut; (1) Studi kasus adalah 

suatu bentuk penelitian (inquiry) atau studi tentang suatu masalah yang memiliki 

sifat kekhususan (particularity). (2) Dapat dilakukan baik dengan pendekatan 

kualitatif maupun kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pendekatan kualitatif. (3). 

Sasaran studi kasus dapat berupa perorangan (individual) maupun kelompok, 

bahkan masyarakat luas. Studi kasus memiliki keunggulan dalam hal memberikan 

informasi penting mengenai hubungan antar variable, memperoleh wawasan 

mengenai konsep dasar perilaku manusia dan menyajikan data temuan yang 

sangat berguna untuk membangun latar permasalahan. Kelebihan lainnya yaitu 

mampu mengungkap hal-hal yang spesifik, unik dan hal-hal yang amat mendetail 

yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus mampu mengungkap 

makna di balik fenomena dalam kondisi apa adanya atau natural.  

Ada lima komponen penting dalam mendesain studi kasus. Menurut Yin 

(2008, hlm. 29), menyarankan lima komponen penting dalam mendesain studi 

kasus yaitu: (1) pertanyaan-pertanyaan penelitian, (2) proporsi penelitian, hal 

yang harus diteliti, (3) unit analisis penelitian, (4) logika yang mengaitkan data 

dengan proposisi, dan (5) kriteria menginterpretasi temuan. Studi kasus harus 

lengkap dengan ciri-ciri memiliki batas yang jelas, tersedia bukti yang relevan dan 

mempermasalahkan ketiadaan kondisi buatan, mempertimbangkan alternative 

perspektif (anomaly), menampilkan bukti yang memadai dan laporan harus ditulis 

dengan cara menarik dan menggugah. Keunikan kasus mencakup: (1), ciri 

khas/hakekat kasus; (2), latar belakang historis; (3), konteks/setting fisik; (4), 

konteks lain, mencakup ekonomi, politik, hukum, dan estetika; (5), kasus-kasus 

lain yang dengannya suatu kasus dapat dikenali; (6), para informan yang menjadi 

sumber dikenalinya kasus.  Namun untuk studi kasus berbeda dengan studi 

etnografi yang memerlukan waktu cukup lama, bisa berbulan-bulan bahkan 

bertahun-tahun dan studi observasi partisipan yang menuntut keikutsertaan 

peneliti, studi kasus adalah bentuk inkuiri yang tidak harus dilakukan dalam 

waktu yang lama dan tidak harus selamanya tergantung pada data etnografi dan 

observasi partisipan. (Bungin. 2003, hlm. 22).  
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Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif 

dengan metode studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk 

memahami fenomena tentang rencana pelaksanaan kebijakan UU ITE tentang e-

commerce dan evaluasi dari pihak  pemerintah dalam upaya membangun civic 

disposition pengguna e-commerce. Dengan demikian penelitian tentang 

“Efektivitas kebijakan UU Informasi dan Transaksi Elektronik dalam membangun 

watak / karakter kewarganegaraan (civic disposition) pada perilaku pengguna e-

commerce” signifikan diteliti dengan metode studi kasus, mengingat fokus 

kebijakan UU ITE ini mengatur e-commerce. Pada saat ini, salah satu e-commerce 

yang bekerjasama dengan Dinas Industri dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi 

Jawa Barat yaitu Bukalapak Bandung. Bukalapak juga mendirikan riset dan 

development di Bandung untuk meningkatkan pelayanan publik, promosi 

pariwisata daerah dan pembinaan UMKM di Provinsi Jawa Barat. 

 

3.2 Partisipan dan Tempat penelitian.  

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Tempat  

ini mudah dijangkau dan data yang diperlukan mudah didapat. Partisipan 

penelitian adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara 

purposive atau responden yang terpilih menjadi anggota sampel atas dasar 

pertimbangan peneliti sendiri (Darmawan, 2014,hlm.152). Partisipan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Partisipan dan Tempat penelitian  

No. Partisipan Tempat penelitian  Jumlah  Inisial 

1. 

Kepala Seksi Bina Usaha 

Sarana Perdagangan Bidang 

Perdagangan Dalam Negeri  

 

Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi 

Jawa Barat 

1 orang 

EWP 

2. 
Kepala Seksi Sumber Daya 

dan Sarana Prasarana  
1 orang 

RS 

3 
Manager Retention 

Nasional Bukalapak 

Riset and Development 

Bukalapak Bandung 
1 orang 

ES 

4 
Ketua Komunitas 

Bukalapak Bandung 

Komunitas Bukalapak 

Bandung 
1 orang 

EY 

4 

Pembeli online di 

Bukalapak, Penjual online 

di Bukalapak. 

Masyarakat Kota 

Bandung 

Penjual 

15 orang 

Pembeli 

 



104 
 

Peni Nurviani Yunansyah, 2019 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG E-COMMERCE 
SEBAGAI CIVIC DISPOSITION (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG) 
Universitas Pendidikan Indonesia    respository.upi.edu      Perpustakaan.upi.edu 

 
 

15 

5 

Dosen Prodi PKn (Pakar 

Pendidikan 

Kewarganegaraan) 

Universitas Pendidikan 

Indonesia 1 orang 

 USW 

Jumlah 
35 

orang 

 

Sumber: Data diolah oleh peneliti (Yunansyah, 2019) 

3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi alat (instrumen). Peneliti sendiri 

atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama (Moleong, 

2012, hlm. 9). Dalam kegiatan pengumpulan data, ada beberapa hal yang terkait 

sarana dan prasarana yang diperlukan yaitu instrumen  penelitian. Instrumen 

tersebut meliputi jenis data yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data yang 

digunakan dan subjek-subjek yang terkait dalam proses pengumpulan data. Dalam 

kegiatan penelitian ini, peneliti sendiri berlaku sebagai instrumen penelitian. 

Artinya peneliti sekaligus menjadikan diri sendiri sebagai sarana dan alat. 

Keterlibatan peneliti dengan obyek penelitian dirasa cukup memadai dengan alasan 

informan secara sadar memahmai makna penelitian ini, sehingga mereka bersedia 

membantu sepenuhnya.  

Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan peneliti 

sendiri. Artinya, peneliti melakukan pengembangan pedoman penelitian 

berdasarkan kondisi alamiah di lapangan, kemudian menginterpretasikan hal-hal 

yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi dokumentasi. 

Peneliti sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif dapat dilihat pada 

penjelasan berikut: 

Penelitian kualitatif itu dilakukan secara intensif, peneliti ikut berpartisipasi 

lama di lapangan, mencatat secara hati-hati apa yang terjadi, melakukan 

analisis reflektif terhadap berbagai dokumen yang ditemukan di lapangan, 

dan membuat laporan penelitian secara mendetail (Sugiyono, 2013, hlm.10) 

Dalam memandu pelaksanaan penelitian, peneliti membutuhkan pedoman 

yang disusun berdasarkan masalah penelitian. Pedoman pelaksanaan tersebut 

disusun ke dalam pedoman wawancara, observasi, angket, dan didukung  oleh 

studi dokumentasi  berupa dokumen, referensi, foto dan lain – lain. Berdasarkan  

uraian di atas dapat disimpulkan bahwa  Instrumen tersebut meliputi  jenis data 
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yang dikumpulkan, teknik pengumpulan data yang digunakan dan subjek-subjek 

yang terkait dalam proses pengumpulan data. Dalam kegiatan penelitian ini, 

peneliti sendiri berlaku sebagai instrumen penelitian. Artinya peneliti sekaligus 

menjadikan diri sendiri sebagai sarana dan alat. 

 

3.4 Prosedur Penelitian di Lapangan 

Dalam setiap proses penelitian kualitatif batas antara satu tahapan dengan 

tahapan berikutnya sulit dinyatakan secara tegas. Mengenai tahap penelitian, yang 

dilakukan dalam penelitian ini meliputi tahap-tahap penelitian sebagai berikut. 

1. Tahap Pra-Lapangan: 

Tahap ini meliputi berbagai studi kepustakaan, membuat desain penelitian, 

melaksanakan bimbingan intensif, menentukkan lokasi penelitian, mengurus 

perizinan, dan menyiapkan kelengkapan kegiatan penelitian lapangan. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan: 

Tahap ini diawali dengan survey pendahuluan ke lokasi penelitian untuk 

memperoleh gambaran awal yang sesuai dengan fokus kajian penelitian. 

Setelah itu, peneliti mempelajari latar lokasi (setting) subjek yang diteliti, 

melakukan pengamatan, wawancara, membuat catatan lapangan, mengambil 

pola kejadian secara langsung, dan mengumpulkan berbagai dokumen yang 

relevan serta menganalisis data secara bertahap.  

3. Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap ini terdiri dari kegiatan-kegiatan mencari dan merumuskan tema, 

membuat hipotesis kerja, bekerja dengan hipotesis kerja, menafsirkan hasil 

analisis data serta menguji validitas data 

4. Tahap Penyajian Laporan Hasil Penelitian 

Tahap ini berbentuk kegiatan pengetikan naskah laporan, penyuntingan, 

penyusunan naskah akhir, pengesahan pembimbing, penggandaan dan 

pencetakan naskah jadi, penyerahan naskah, dan siap untuk diuji dihadapan 

penguji dan pembimbing 
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3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui lima teknik 

pengumpulan data, yaitu: observasi, wawancara, studi dokumentasi, studi 

literature dan angket. Kelima teknik tersebut diharapkan dapat saling melengkapi 

dalam memperoleh data yang diperlukan. Penjelasan dari beberapa teknik tersebut 

akan diuraikan sebagai berikut: 

3.5.1 Observasi (Pengamatan) 

Observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan 

cara turun langsung ke lokasi untuk mengamati segala perilaku dan aktivitas yang 

ingin diteliti. Peneliti mencatat dan atau merekam proses observasi berupa 

aktivitas-aktivitas dalam lokasi peneliian baik terstruktur maupun semistruktur 

yaitu dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai proses 

pengumpulan data. Peneliti kualitatif dapat terjun langsung menjadi partisipan 

untuk mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-partisipan (pengamat) 

(Creswell, 2010, hlm. 267). 

Dari observasi atau pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dapat 

diambil beberapa manfaat pengamatan adalah: 

1. Dengan berada di lapangan peneliti lebih mampu memahami konteks 

data dalam keseluruhan situasi, jadi ia dapat memperoleh pandangan 

yang holistik atau menyeluruh; 

2. Pengalamann langsung memugkinkan peneliti menggunakan 

pendekatan induktif, jadi tidak dipengaruhi konsep-konsep atau 

pandangan sebelumnya; 

3. Penelitian dapat melihat hal-hal yang kurang atau yang diamati oleh 

orang lain, khususnya orang yang be rada di luingkungan itu, karena 

telah dianggap “bias”, dank arena itu tidak terungkap dalam 

wawancara; 

4. Penelitian dapat menemukan hal-hal yang sedianya tidak akan 

terungkapkan oleh responden dalam wawancara karena bersifat sensitif 

atau ingin ditutupi karena dapat merugikan nama lembaga; 

5. Penelitian dapat menemukan hal-hal diluar persepsi responden, 

sehingga peneli memperoleh gambaran yang lebih komperhensif; dan 

6. Dalam lapangan peneliti tidak hanya dapat mengadakan pengamatan 

akan tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi, seperti situasi sosial. 

(M.Q. Patton dalam Nasution, 2003, hlm. 59) 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan keberadaanya 
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peneliti di lapangan, diharapkan akan memperoleh data yang dapat dijadikan dasar 

yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada pun pengamatan dilakukan 

secara spontan dengan cara mengamati apa adanya terkait pelaksanaan. Dalam 

kegiatan observasi peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sosialisasi kebijakan 

UU ITE melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan 

Perdagangan Provinsi Jawa Barat. Observasi telah dilakukan oleh peneliti dari 

bulan november – april 2019. Selama proses penelitian, peneliti mengamati 

aktivitas pelaksanaan sosialisasi program yang melibatkan pengguna Bukalapak 

sebagai salah satu e-commerce yang bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi 

Jawa Barat.  

 Pada penelitian ini, instrumen observasi yang peneliti gunakan ialah 

catatan lapangan (field note). Didalamnya terdapat laporan keterangan yang 

memuat waktu, dan tempat,  aktivitas yang diamati, jangkauan aktivitas, 

keikutsertaan pihak, dan hal yang ditemui di lapangan. Catatan tersebut kemudian 

dihimpun untuk diolah, dianalisis, dan dilaporkan menurut kaidah – kaidah 

penelitian. 

3.5.2 Wawancara (Interview) 

Wawancara kualitatif adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti baik 

secara langsung (face to face), telepon atau media lainnya, maupun terlibat 

langsung dalam suatu kelompok tertentu. Pertanyaan yang diberikan dalam 

wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (unstructured) dan 

bersifat terbuka (openended) yang dengan sengaja diciptakan untuk memunculkan 

padangan maupun opini dari para responden wawancara  Berkaitan dengan hal 

tersebut, teknik wawancara merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan 

menggunakan instrumen yaitu pedoman wawancara. Wawancara dilakukan oleh 

peneliti dengan subjek penelitian untuk memperoleh data yang memadai sebagai 

cross ceks, seorang peneliti dpat menggunakan beberapa teknik wawancara yang 

sesuai dengan situasi dan kondisi subjek yang terlibat dalam interaksi sosial yang 

dianggap memiliki pengetahuan, mendalami situasi dan mengetahui informasi 

untuk mewakili informasi atau data yang dibutuhkan untuk menjawab fokus 

penelitian. (Creswell, 2010, hlm. 267). 
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Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam menggunakan 

teknik wawancara ini, keberhasilan dalam mendapatkan data atau informasi dari 

objek-objek yang diteliti sangat bergantung kepada kemampuan peneliti dalam 

melakukan wawancara. Keunggulan utama wawancara ialah memungkinkan 

peneliti mendapatkan jumlah data yang banyak, sebaliknya kelemahannya ialah 

karena wawancara melibatkan aspek emosi, maka kerjasama yang baik antara 

pewawancara dan yang diwawancarai sangat diperlukan. Sedangkan dalam 

melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terbuka dan tertutup. 

Wawancara secara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dimana subjek yang 

diwawancarai secara sadar mengetahui kalau dirinya diwawancarai.Wawancara 

secara tertutup dilakukan dimana subjek penelitian tidak mengetahui kalau dirinya 

sedang diwawancarai, peneliti hanya bertanya seolah-olah hanya marupakan 

percakapan biasa dan santai. 

Bentuk wawancara melalui wawancara terbuka untuk mengadakan  

komunikasi dengan pihak – pihak terkait dalam penelitian ini yaitu kepala Kepala 

Seksi Bina Usaha Sarana Perdagangan Bidang Perdagangan Dalam Negeri, 

Kepala Seksi Sumber Daya dan Sarana Prasarana, Manager Resistance Nasional 

Bukalapak, Ketua Komunitas Bukalapak Bandung, dan Dosen Prodi PKn UPI 

(sebagai pakar PKn). 

3.5.3 Studi Dokumentasi 

Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, 

dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. 

Studi dokumentasi yaitu menarik data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa 

catatan, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. Dalam menggunakan studi dokumentasi ini peneliti memegang chek-

list untuk mencari variabel yang sudah ditentukan (Arikunto, 2006, hlm. 231). 

Berkaitan dengan hal tersebut, teknik dalam penelaahan terhadap referensi-

referensi yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelian. Dokumen-

dokumen yang dimaksud adalah dokumen pribadi, dokumen resmi, referensi-

referensi, foto-foto, rekaman kaset. Data ini dapat bermanfaat bagi peneliti untuk 

menguji, menafsirkan untuk meramalkan jawaban dan fokus permasalahan 
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penelitian. Dengan studi dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh data atau 

informasi dari berbagai sumber tertulis atau dari dokumen yang ada pada 

informan.  

Dalam penelitian ini, studi dokumentasi diperoleh dari data primer dan 

sekunder. Sumber data berupa data primer berupa kata-kata atau tindakan yang 

dapat diperoleh dari situasi alami yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan UU 

Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap pengguna e-commerce. Data 

sekunder berupa dokumen tertulis dan foto-foto, sedangkan studi dokumenter 

dilakukan terhadap dokumen-dokumen tertulis. 

3.5.4 Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan peneliti dengan cara merangkum beberapa 

kejadian yang relevan dengan masalah penelitian. Studi literatur, yaitu untuk 

memperoleh informasi yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan cara 

membaca dari buku-buku atau media cetak lainnya. Sumber studi literatur yang 

digunakan di antaranya jurnal dan buku-buku yang memuat teori serta hasil 

penelitian terdahulu yang relevan. 

3.5.5 Angket  

Mengingat desain penelitian menggunakan mix method, maka salah satu 

alat pengumpulan data menggunakan angket. Angket digunakan sebagai alat 

pengumpulan data di dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data 

penelitian yang dibutuhkan. Penggunaan angket ini diharapkan dapat memperkuat 

hasil temuan di lapangan yang dirasa belum cukup apabila hanya menggunakan 

alat pengumpulan data yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Selain itu, 

fungsi angket ini hanya sebagai alat pendukung saja dalam penelitian ini. 

Angket merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya 

(Sugiyono, 2012, hlm. 192). Angket diberikan kepada pengguna Bukalapak 

sebagai salah satu e-commerce di Bandung baik pembeli dan penjual online 

terkait efektivitas kebijakan UU Informasi dan Transaksi elektronik terhadap e-

commerce. Angket yang digunakan adalah angket tertutup, artinya jawaban angket 

telah disediakan oleh peneliti, responden hanya memilih atau menjawab pilihan 
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jawaban yang sesuai dengan pribadinya. Adapun penilaiainnya dengan teknik 

penskoran dimulai dari empat (4) sampai dengan satu (1).  

 

3.6 Pengolahan dan Analisis Data 

Dalam penelitian ini, pengolahan data dan analisis melalui proses 

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

diperoleh dengan maksud untuk mendapatkan maknanya. Data yang diperoleh dan 

dikumpulkan dari responden melalui hasil wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi di lapangan untuk selanjutnya dideskripsikan dalam bentuk laporan. 

Pada dasarnya tidak ada suatu teknis analisis penelitian kualitatif yang dapat 

dijadikan satu-satunya pedoman (Creswell, 2010, hlm. 245). Peneliti dapat 

memilih dan menggunakan model-model yang telah dikembangkan oleh para 

peneliti sebelumnya atau bersifat pemilihan (eclectic). Oleh sebab itu, penelitian 

ini akan menggunakan setidaknya dua model teknik analisis yaitu dari Miles & 

Huberman (2007, hlm. 23) dan Creswell (2010, hlm. 244). 

  Dalam proses analisis data kualitatif mencakup penggalian makna yang 

ada di dalam data tertulis maupun gambar. Proses ini meliputi persiapan analisis 

data, analisis pemilahan data, penggalian makna yang mendalam terhadap data, 

menyajikan data, dan membuat interpretasi yang lebih luas tentang makna data 

Analisis data kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan yang dilakukan secara 

bersamaan yaitu: reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, 

abstraksi dan transformasi terhadap data “kasar” yang diperoleh dari catatan 

lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis data yang bertujuan 

untuk menajamkan, mengelompokkan, memfokuskan, pembuangan yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data untuk memperoleh kesimpulan final.Penyajian 

data dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun dalam 

suatu kesatuan bentuk yang disederhanakan, selektif dalam konfigurasi yang 

mudah dipakai sehingga memberi kemungkinan adanya pengambilan keputusan. 

(Creswell, 2010, hlm. 190). 
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Proses pengumpulan dan analisis data (termasuk penulisan laporan) 

merupakan proses yang simultan dalam penelitian kualitatif. Pada saat 

pengumpulan data peneliti dapat langsung melakukan analisis informasi yang 

terkandung dalam data untuk menemukan gagasan pokok. Proses ini juga dapat 

bersifat iterative, di mana pengumpulan dan analisis data dapat dilakukan secara 

bolak-balik dan seterusnya. Peneliti dapat melakukan wawancara ulang terhadap 

individu apabila terjadi kekurangan data atau terjadi kesimpangsiuran data 

(Creswell, 2010, hlm. 244-245). Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat 

dijelaskan bahwa dalam pengolahan data dan menganalisis data dilakukan melalui 

langkah-langkah sebagai berikut: 

3.6.1 Analisis Data Hasil Angket 

Pada penelitian ini analisis data hasil angket menggunakan skala likert. 

Menurut Sugiyono (2011, hal. 134) bahwa skala likert ini  digunakan untuk 

mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang 

mengenai fenomena sosial. Di dalam penelitian ini fenomena sosial telah di 

tetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel 

penelitian. Penggunaan skala likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi 

indikator variabel. Kemudian setiap indikator akan dijadikan sebagai titik tolak 

untuk menyusun item- item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau 

pertanyaan.  

Data yang diperoleh dari angket merupakan skor atas tanggapan pengguna 

Bukalapak sebagai salah satu e-commerce di Bandung baik pembeli dan penjual 

online terkait efektivitas kebijakan UU Informasi dan Transaksi elektronik 

terhadap e-commerce. Hal tersebut berkaitan dengan proses efektivitas 

implementasi kebijakan UU ITE terhadap e-commerce hingga dampak yang 

dirasakan. Pada angket ini terdiri dari pertanyaan positif. Terdiri dari lima buah 

pilihan jawaban yang disediakan untuk menanggapi pertanyaan yang diajukan 

yaitu sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Pertanyaan positif 

penskoran dimulai dari empat (4) sampai dengan terendah adalah satu (1). Lebih 

lanjut, untuk keperluan analisis data hasil angket, maka jawaban itu dapat diberi 

skor, sebagai berikut: 



112 
 

Peni Nurviani Yunansyah, 2019 
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN UU INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TENTANG E-COMMERCE 
SEBAGAI CIVIC DISPOSITION (STUDI KASUS DI KOTA BANDUNG) 
Universitas Pendidikan Indonesia    respository.upi.edu      Perpustakaan.upi.edu 

 
 

Tabel 3.2 

Kategori Penskoran 

No. Jawaban Skor 

1 Sangat Setuju 4 

2 Setuju 3 

3 Tidak Setuju 2 

4 Sangat Tidak Setuju 1 

Sumber : Sugiyono (2011, hlm. 135) 

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket, instrumen 

tersebut akan diberikan kepada 15 orang responden dari penjual online di 

Bukalapak dengan jumlah enam pernyataan, dan 15 orang responden dari pembeli 

online di Bukalapak dengan jumlah 12 pernyataan. 

Setiap jawaban dihitung, sehingga diperoleh jumlah skor total dari 

keseluruhan jawaban. Selanjutnya skor dikategorikan kedalam kategori sangat 

tinggi, tinggi, rendah, atau sangat rendah. Interval untuk pengkategorian skor dari 

hasil data angket untuk penjual dan pembeli online di Bukalapak adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 3.3 

Pengkategorian Skor dalam Angket untuk Penjual dan Pembeli Bukalapak 

Interval  Kategori  

15,00 < �̅� < 26,25 Sangat Rendah 

26,25 < �̅� < 37,50 Rendah 

37,50 < �̅� < 48,75 Tinggi 

48,75 < �̅� < 60,00 Sangat Tinggi 

Keterangan: �̅� = Rata-rata skor yang diperoleh untuk setiap pernyataan 

Sumber: Data diolah oleh Peneliti (2019) 

Pengkategorian skor dalam angket di atas diperoleh berdasarkan 

perhitungan skala Likert.Untuk mendapatkan hasil interpretasi, harus diketahui 

dulu skor tertinggi (X) dan angka terendah (Y) untuk item penilaian dengan rumus 

sebagai berikut: 

Y = Skor terendah likert x jumlah responden 

X = Skor tertinggi likert x jumlah responden  

Menurut Al Rasyid, 1994 (dalam Suliyanto, 2011, hlm. 53), untuk 

mendapatkan hasil interpretasi pada setiap pernyataan yang telah diisi maka 

digunakan rumus sebagai berikut:  
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𝐑𝐞𝐧𝐭𝐚𝐧𝐠 𝐒𝐤𝐚𝐥𝐚 (𝐑𝐒) =
𝑿 − 𝒀

𝒎
 

Keterangan : m= jumlah alternatif jawaban pada setiap item. 

Untuk mengetahui persentase persetujuan dari setiap penyataan, dapat 

dilihat dari perbandingan antara skor aktual dan ideal. Skor aktual diperoleh 

melalui hasil perhitungan seluruh jawaban responden, sedangkan skor ideal 

diperoleh dari prediksi nilai tertinggi dikalikan dengan jumlah pernyataan angket 

dikalikan dengan jumlah responden (Sugiyono, 2011). Persentase persetujuan 

tersebut dinyatakan dalam rumus berikut: 

𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐬𝐞 𝐏𝐞𝐫𝐬𝐞𝐭𝐮𝐣𝐮𝐚𝐧 =
𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐀𝐤𝐭𝐮𝐚𝐥

𝐒𝐤𝐨𝐫 𝐈𝐝𝐞𝐚𝐥
𝐱𝟏𝟎𝟎% 

 

3.6.2 Reduksi data 

Reduksi data adalah proses analisis data yang dilakukan untuk 

mencarikan, menggolongkan, mengarahkan hasil-hasil penelitian dengan 

memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting oleh peneliti (Huberman dan 

Miles, 2007, hlm. 16). Dengan kata lain, reduksi data bertujuan untuk 

mempermudah pemahaman terhadap data yang telah terkumpul dari hasil catatan 

lapangan dengan cara merangkum, mengklasifikasikan sesuai masalah yang 

diteliti.   

3.6.3 Penyajian Data/ Display data 

Setelah data dan informasi yang diperoleh dari lapangan direduksi, 

selanjutnya penulis melakukan display data, yakni menyajikan data secara singkat 

dan jelas.Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat gambaran keseluruhan dari hasil 

penelitian atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian tersebut. 

3.6.4  Kesimpulan/verifikasi 

Sebagai langkah akhir dari proses pengolahan dan analisis data adalah 

penarikan kesimpulan yang dimaksudkan untuk mencari makna, arti, penjelasan 

terhadap data yang telah dianalaisis dengan mencari hal-hal penting. Penyusunan 

kesimpulan ini dilakukan secara singkat dan jelas agar memudahkan bagi berbagai 

pihak untuk memahaminya. 
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3.7 Uji Validitas Data Penelitian 

3.7.1 Triangulasi  

 Untuk mempermudah keakuratan sebuah data, terutama data yang 

diperoleh melaui observasi, wawancara dan dokumentasi, maka dibutuhkan suatu 

teknik untuk menguji kredibilitas data. Validitas merupakan upaya pemeriksaan 

terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu. 

Akurasi hasil penelitian bisa didapat melalui prosedur triangulasi (Creswell, 2010, 

hlm. 285).  

Triangulasi di atas dimaksudkan untuk memeriksa bukti-bukti yang  yang 

berasal dari sumber-sumber tersebut. Keabsahan dalam sebuah data sangat 

diperlukan agar hasil penelitian tidak melenceng dari data yang ditemukan di 

lapangan. Untuk lebih jelasnya, maka mengenai validitas data triangulasi dapat 

divisualisasikan dalam gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 

Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan data (Sugiyono, 2009, hlm. 

373) 

 

Selain triangulasi pengumpulan data, diperlukan juga sebuah triangulasi 

sumber informasi. Triangulasi sumber informasi ini dimaksudkan agar yang 

menjadi informan dalam penelitian ini adalah informan yang sesuai dengan 

kebutuhan penelitian. Adapun teknik triangulasi sumber dapat menggunakan satu 

jenis sumber data misalnya informan, tetapi beberapa informan atau narasumber 

yang digunakan perlu diusahakan posisinya dari kelompok atau tingkatan yang 

berbeda-beda (Sutopo, 2006, hlm. 26). 

Dengan adanya triangulasi sumber data atau informasi, maka akan 

memudahkan peneliti untuk mengklasifikasikan informan atau sumber data yang 

dibutuhkan dalam penelitian. Melalui triangulasi sumber informasi tersebut, 

Observasi Wawancara 

Studi Literatur 
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peneliti dengan mudah akan membuat sebuah formula mengenai kriteria informan 

yang dibutuhkan oleh peneliti. Secara visualisasi dapat digambarkan teknik 

triangulasi sumber informasi tersebut di dalam gambar 3.2 sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Triangulasi Sumber Informasi  (Sutopo, 2006, hlm. 26) 

Gambar tersebut, menjelaskan mengenai triangulasi sumber informasi yang 

dijadikan sebagai teknik untuk memperoleh informasi dengan cara menentukan 

informan yang berbeda-beda agar informasi yang di dapat lebih akurat 

kredibilitasnya. Selanjutnya, strategi triangulasi sebagai berikut: 

Mentriangulasi sumber-sumber data yang berbeda dan memeriksa bukti-

bukti yang berasal dari sumber-sumber tersebut dan menggunakannya 

untuk membangun justifikasi tema-tema secara koheren. Tema-tema 

yang dibangun berdasarkan sejumlah sumber data atau perspektif dari 

partisipan akan menambah validitas data. (Creswell, 2010, hlm. 286) 

Berdasarkan pendapat di atas, maka dengan mengolah atau mentriangulasi 

sumber-sumber informasi maka akan terbentuk tema-tema yang sesuai dengan 

kajian penelitian. Data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan Pihak 

Disperindag Provinsi Jawa Barat akan diperbandingkan dengan Pihak Bukalapak 

dan Respon Pengguna Bukalapak baik penjual maupun pembeli.  

3.7.2 Member Check 

Dalam tahap member-check dilakukan pemantapan informasi atau data 

penelitian yang telah terkumpul selama tahap eksplorasi atau studi lapangan, 

dengan demikian hasil penelitiannya dapat diharapkan memiliki tingkat validitas 

yang tinggi. Dalam kaitan itu, data yang diperoleh melalui penggunaan 

teknik wawancara dibuat dalam bentuk transkrip.  

Apabila ditemukan ada informasi yang tidak sesuai, maka peneliti harus 

segera berusaha memodifikasinya, apakah dengan cara menambah, mengurangi, 

Informan 1 

Data  Wawancara  Informan 2 

Informan dst. 
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atau bahkan menghilangkannya sampai kebenarannya dapat dipercaya. Member 

Check adalah membawa kembali hasil laporan akhir atau deskripsi tema-tema 

spesifik ke hadapan partisipan untuk mengecek apakah mereka merasa bahwa 

laporan /deskripsi/tema tersebut sudah akurat (Creswell, 2010, hlm. 287). 

 

3.8 Isu Etik 

Pada bagian ini penulis harus mampu menjelaskan dengan baik bahwa yang 

dilakukan tidak akan menimbulkan dampak negative kepada partisipan maupun 

tempat penelitian dilakukan baik secara fisik maupun non fisik. Penaganan 

terhadap isu etik atau masalah etik sangatlah penting untuk membangun 

argumantasi dalam penelitian, beberapa masalah yang harus diantisipasi dalam 

sebuah penelitian adalah mengenai kerahasiaan, persetujuan tempat penelitian, 

harus respek terhadap tempat penelitian sehingga tidak menganggu aktivitas 

lembaga tersebut, membangun mutualitas dengan partisipan, mengantisipasi 

informasi yang dapat membahayakan/berdampak buruk pada lembaga penelitian 

tersebut (Creswell, 2010, hlm. 133). 

Setelah selesai melakukan penelitian, peneliti memberikan ucapan terima 

kasih dan memberikan penghargaan, serta sudah terdapat kesepakatan antara 

peneliti dengan semua informan bahwa data penelitian hanya dipergunakan untuk 

kepentingan ilmiah dan seluruh informan ditulis dengan nama samaran. Dengan 

demikian penelitian ini dapat berlangsung dengan lancar tanpa ada memberatkan, 

menyulitkan dan mengganggu waktu informan.  
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3.9 Jadwal Penelitian 

Tabel  3.4 

Jadwal Penelitian  

 

No. Kegiatan 
2018 2019 

Okt Nov Des Jan  Feb Mar Apr  Mei Jun 

1. Pengajuan judul 
         

2. Validasi judul          

3. 
Seminar 

proposal 

         

4.  
Survey dan 

observasi 

         

5. 

Persetujuan 

BAB I dan 

rancangan 

instrumen 

penelitian 

         

6. 

Uji coba 

instrumen dan 

persetujuan  

BAB II dan 

BAB III 

         

7. Penelitian          

8. 

Pengolahan data 

penelitian dan 

draft BAB IV 

dan BAB V 

         

9. Sidang Tahap I 
         

10. Sidang Tahap II 
         

Sumber: Diolah oleh peneliti (2019) 

 


