
BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan yaitu Kualitatif. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan 

prosedur analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Bogdandan Taylor (1995) 

mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati ( Moleong, 2005:4) 

Menurut Narbuko dan Achmadi (2005:44) penelitian deskriptif yaitu 

penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan permasalahan yang ada 

berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan 

menginterpretasikan. Ia juga bersifat komperatif dan koleratif. Sedangkan 

menurut Issadan Michael ( dalam Rakhmat. 2002:22) metode deskriptif bertujuan 

melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu secara 

factual dan cermat. Penelitian ini hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa. 

Penelitian ini tidak mencari atau mencari hubungan atau tidak menguji hipotesis 

atau membuat prediksi. 

 

B. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi 

Universitas Islam Riau. penulis menggunakan teknik pengambilan data 



dengan purposive sampling. Penulis akan berusaha agar informan dalam 

dapat mewakili seluruh objek penelitian (Nasution, 1982:113) teknik ini 

mencakup orang-orang yang diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu 

yang dibuat penulis atas dasar tujuan penelitian. Informan dalam penelitian 

ini akan diambil sebanyak 10 dengan indikator yaitu :  

a. Terdapat aplikasi Blackberry Messenger didalam gadget subjek 

b. Subjek telah menggunakan aplikasi Blackberry Messenger selama 3 tahun 

c. Subjek lebih sering menggunakan aplikasi Blackbery Messenger dari pada 

aplikasi media sosial lainnya seperti Whatsaap dan Line 

d. Subjek masih terdaftar sebagai mahasiswa aktif di Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau 

 

2. Objek  

Objek dalam penelitian ini adalah Persepsi Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Komunikasi Universitas Islam Riau terhadap penggunaan aplikasi media 

sosial Blackberry Messenger.  

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini di lakukan di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Jl. 

Kaharudin Nasution No.113, Marpoyan, Kota Pekanbaru, Riau 

 

 

 



Tabel 3.1 

Rencana Waktu Penelitian 

Tahun 2016/2017 

 

 

 

No. Jenis Kegiatan 

Bulan dan Tahun 

Feb 

(2016) 

Mar 

(2016) 

Mei 

(2016) 

Feb 

(2017) 

Mar 

(2017) 

April 

(2017) 

Minggu 

Ke 

Minggu 

Ke 

Minggu 

Ke 

Minggu 

Ke 

Minggu 

Ke 

Minggu 

Ke 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Pra Observasi X X X X                     

2. 
Penyusunan 

Proposal 
     X X X                 

3. 
Seminar 

Proposal 
          X              

4. 

Revisi Proposal 

Pasca Seminar 

Proposal 

             X X X         

5. Riset                 X X X X     

6. 
Olah dan 

Analisis Data 
                X X X X     

7. 
Konsultasi 

Bimbingan 
                 X X X     

8. Ujian Kompre                      X   

9. 

Revisi dan 

Pengesahan, 

Penggandaan 

Serta 

Penyerahan 

Skripsi 

                      X  

10. Skripsi                        X 



D. Jenis Dan Sumber Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan peneliti menggunakan jenis data 

sebagai berikut : 

1. Data Primer 

Adalah data yang di dapatkan langsung di lapangan, antara lain mengenai 

tanggapan informan tentang permasalahan yang di angkat oleh peneliti. 

Pemilihan informan yang akan di wawancara di lakukan dengan 

menggunakan purposive sampling yaitu pengambilan sampel 

berdasarkan tujuan. Pada cara ini, siapa yang akan di ambil sebagai 

anggota sampel diserahkan pada pertimbangan pengumpulan data yang 

berdasarkan atas pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan peneliti 

(Sukandar umidi, 2004:65). 

 

2. Data Sekunder 

Adalah data-data yang di peroleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder dari data yang kita butuhkan (Bungin, 2004:122). Menurut 

Ruslan (2004:29), data sekunder adalah data yang memberikan 

penjelasan mengenai data primer yaitu berupa buku – buku, hasil 

penelitian, dokumen-dokumen resmi dari pemerintah. Data sekunder dari 

penelitian ini adalah data yang bersumber dari wawancara langsung 

kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau. 

Seluruh data yang di dapatakan di olah oleh peneliti. 

 



E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan informasi suatu data dan bahan lainnya yang di 

butuhkan dalam penulisan skripsi ini dilakukan  yaitu : 

1. Wawancara 

Merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal dimana dua orang 

terlibat dalam percakapan yang berupa Tanya jawab (Muhammad, 

2004:160). Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan wawancara 

langsung pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam 

Riau. 

2. Dokumentasi 

Adalah dilakukan untuk mencari data atau informasi melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku – buku referensi dan bahanpun lokasi yang tersedia di 

perpustakaan serta dokumen-dokumen lainnya. Menurut Irawan (dalam 

Sukandar rumidi, 2004:101), dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang di tujukan kepada subjek penelitian. Dokumen 

dapat berupa catatan pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, 

foto, rekaman video, rekaman kaset dan lain sebagainya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Bogdandan Biklen (dalam Moleong, 2005:248) mengatakan bahwa analisis 

data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 

mensistesiskannya, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang penting 



dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat di ceritakan kepada 

orang lain. 

Proses analisis data kualitatif berjalan sebagai berikut: 

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberikan 

kode agar suber datanya tetap dapat ditelusuri. 

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

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya. 

3. Berfikir dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, 

mencari dan menentukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat 

temuan-temuan umum. 

G. Teknik Pemeriksaan Dan Keabsahan Data 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. 

Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi 

memerlukan perpanjangan keikutsertaan pada latar penelitian. Perpanjangan 

keikutsertaan berarti peneliti tinggal dilapangan penelitian sampai kejenuhan 

pengumpulan data tercapai. Jika hal itu dilakukan maka akan membatasi : 

a. Membatasi gangguan dari dampak peneliti pada konteks, 

b. Membatasi kekeliruan (bias) peneliti, 

c. Mengkonpensasi pengaruh dari kejadian-kejadian yang tidak biasa 

atau pengaruh sesat (dalam Moleong, 2005:327). 

 

 



2. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Tekhnik triangulasi yang paling banyak di 

gunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Denzin (1978) 

membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 

2005:330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


