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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode penelitian 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian jenis ini yang temuannya tidak 

diperoleh melalui produser kuantifikasi, perhitungan statistik, atau bentuk cara 

lainnya yang menggunakan ukuran angka. Penelitian kualitatif adalah suatu 

prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari orang dan pelaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermasuk untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain.21 

Dalam penelitian ini, penulis ingin memahami sebuah fenomena yang dialami 

subjek yaitu menggunakan cyberaccount, fenomena cyberaccount yang dimana 

peneliti akan memahami apa saja yang dilakukan pengguna cyberaccount dan 

bagaimana persepsi dan tindakan lainnya yang dilakukan oleh cyberaccount. 

Penulis mencoba menguraikan secara deskriptif bagaimana interaksi pada 

cyberaccount dapat membentuk konsep diri. 

 

                                                             
21 Fitrah & Lutfiyah. 2017. Metode Penelitian (Penelitian Kualitatif, Tindakan kelas & Studi Kasus). 
Sukabumi.: CV Jejak. Hal 44 



 
 

34 
 

3.2 Jenis Penelitian 

Pada penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu 

kualitatif netnografi. Netnografi sendiri adalah studi etnografi yang dikerjaan secara 

online, melalui observasi bisa dilakukan melalui diskusi dan wawancara online yang 

diikuti dengan ekplorasi secara lebih mendalam melalui internet browsing mengenai 

topik penelitian22.  

Karena penelitian ini menggunakan media sosial Twitter, maka netnografi 

sangat cocok untuk mendukung jalannya penelitian. Karena dalam netnografi aka 

nada tiga jenis pengumpulan data yang ketiganya dapat mempermudah peneliti 

dalam berkomunikasi dengan narasumber dan mendata semua hasil penelitian. 

Semua data yang akan diteliti, diambil serta diamati semua akan melalui 

media sosil, seperti wawancara, mengobservasi juga akan dilakukan secara online. 

Dengan tiga teknik pengumpulan data yang dimiliki netnografi yaitu data arsip, data 

elisitasi dan data lapangan.23 dengan data yang akan diterima juga akan sangat 

besar maka penulis akan menggunakan data arsip, data arsip yang mana penulis 

sudah memiliki data salinan dari yang diperoleh dari pengguna cyberaccount. 

Selanjutnya akan ada data elisitasi yang mana data ini tercipta melalui data yang 

                                                             
22 Ratna. 2018. Kajian Netnografi Terhadap Komunitas Cyber DBC Network. Dalam Jurnal Teknologi 
Informasi dan Komunikasi. Vol. 7 no. 2 hal 4 
23 Bakry, Umar Suryadi. 2017. Pemanfaatan Metode Etnografi dan Netnografi Dalam Penelitian 
Hubungan Internasional. Dalam Jurnal Global & Strategis, Th. 11, No. 1 hal. 22 
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didapat melalui wawancara atau mem-posting melalui pesan instan. Terakhir adalah 

data lapangan, berisikan catatam yang akan ditulis peneliti dari hasil observasi 

langsung dan merasakan terjun langsung dalam cyberaccount. 

 

3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan peneliti pada penelitian kali ini adalah data 

primer dan juga data sekunder Cara penulis menentukan sumber data adalah 

dengan memilih dua akun cyberaccount yang mana memiliki ciri khasnya sendiri 

agar dapat membedakan. Yang pertama adalah narasumber yang menggunakan 

foto orang lain seperti artis atau idola sebagai foto profilnya, dan yang kedua adalah 

narasumber biasa yang tidak me-label kan dirinya apapun dan menggunakan foto 

kartun namun tetap pada tidak memperlihatkan identitas dirinya. Ada pun yang 

menjadi data primer dan data sekunder yaitu:  

a. Data primer 

Data yang didapat dari hasil proses wawancara dan juga proses observasi 

dari pengguna cyberaccount pada media sosial Twitter melalui wawancara dengan 

direct messages. Penerapan atau pemilihan objek penelitian adalah pengguna akun 

Twitter yang memiliki ciri-ciri : 
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  Tidak menggunakan identitas asli untuk keperluan profilnya 

seperti foto profil, header atau pinned tweet. 

 Tidak memberitahu suatu deskripsi tertentu yang menunjukan 

atau merujuk pada identitas asli dari pengguna akun tersebut 

pada kolom bio seperti nama asli, tempat bekerja atau 

bersekolah, tempat tinggal secara terperinci. 

 Tidak menggunakan username atau nama pengguna dan 

tampilan nama atau display name dengan menggunakan 

nama asli atau yang menunjukan dengan jelas siapa pemilik 

dari akun tersebut.  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang didapat adalah dari hasil studi pustaka dan beberapa 

foto dan screenshot yang akan mendukung semua data primer. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang akan dilakukan mencakup tiga data yang, yaitu data 

arsip, data elisitas dan yang terakhir adalah data lapangan. Setiap datanya memiliki 

kegunaanya masing-masing untuk membantu penulis melakukan penelitian, semua 

data yang didapat melalui media sosial. 
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a. Data Arsip (Archival Data) 

Data salinan yang dimiliki penulis yang dihasilkan dari pengguna 

cyberaccount. Karena nantinya data akan terkumpul sangat banyak dan 

membutuhkan proses pengunduhan, jadi penanganan data ini akan sangat 

mencemaskan. 

b. Data Elisitas (Elicited Data) 

Data yang diciptakan penulis bersama dengan pengguna cyberaccount 

melalui interaksi seperti wawancara atau chatting melalui pesan langsung yang ada 

pada fitur Twitter. 

c. Data Lapangan (Fieldnote Data) 

Segala catatan yang ditulis yang dihasilkan melalui observasi seperti stalking 

pada akun dari narasumber. Bagaimana mereka berinteraksi, apa saja yang di-

posting.  

 

3.5 Teknik Analisis Data 

(1) Analisis data menggunakan teknik netnografi akan mengkategorikan dan 

mengklarifikasi data-data ke dalam beberapa kategori yang akan disesuaikan 

dengan data dan konteks dari hasil dan objek penelitian.24 

                                                             
24 Kozinets. 2010. Netnography Doing Ethnograpic Research Online. London: Sage Publication. Hal 95  
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(2) Proses dalam teknik analisis data netnografi yang pertama adalah proses 

noting, dimana data ini adalah data yang sudah didapat dan akan direfleksikan yang 

sudah dikategorikan dan akan memberikan beberapa catatan penting pada data 

yang telah didapat. Data yang didapat adalah data dari hasil observasi dan 

wawancara secara online yang telah dilakukan. 

(3) Setelah itu akan ditarik beberapa kesimpulan dan akan dibandingkan. 

Proses selanjutnya adalah checking, proses ini dilakukan sebagai konfirmasi 

validitas data. Peneliti akan membuka kembali tinjauan pustaka sebelumnya dan 

akan digeneralisasikan menjadi lebih kecil. Dan terakhir akan ditarik kesimpulan dari 

beberapa proses dan mendapatkan jawaban atas penelitian yang sudah dilakukan 

sebelumnya. 

3.6 Karakteristik Informan 

Dalam proses penelitan, penulis mendapatkan dua informan yang 

memenuhi syarat menjawab tujuan penelitian kali ini. Keduanya memiliki 

beberapa hal yang sama, sehingga dapat menjadi narasumber yang sesuai 

dengan tema pembahasan dari penelitian penulis. Berikut adalah 

karakteristik informan dari penelitian penulis kali ini: 
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1. D (Tidak diberitahu) 

D adalah seorang narasumber yang tidak ingin diberitahu apa jenis 

kelaminnya. Sebagai seseorang yang menggunakan foto pengguna 

dengan wajah orang lain yaitu Chella Man.  

2. E (Perempuan) 

E adalah seorang narasumber berjenis kelamin perempuan dan berumur 

24 tahun. E sebagai pengguna dengan menggunakan foto pengguna 

salah satu karakter dari kartun Upin dan Ipin 
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