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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif 

melalui pendekatan kualitatif. Menurut Kriyantono (2006, h. 56), penelitian kualitatif 

adalah “Penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”. Dalam penelitian kuantitatif 

ini didasari oleh paradigma positivisme dimana untuk mempelajari sejarah individu 

harus mencari sebab akibat. 

Jenis penelitian yang menggunakan metode deskriptif ini bertujuan untuk 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-

sifat obyek yang diteliti (Kriyantono 2006, h. 69). Pengolahan data dan pengujian 

hipotesis tidak berdasarkan statistik, melainkan dengan pola berpikir tertentu menurut 

hukum logika. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif tentang “Analisis 

Difusi Inovasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dalam 

Program Kampung Cyber Pada Masyarakat Kelurahan Sumbertaman” 
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3.2. Fokus Penelitian 

 Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berdasarkan pada kenyataan 

lapangan dan apa yang dialami oleh responden yang kemudian ditarik rujukan teorinya. 

Fokus penelitian akan mempermudah peneliti mengambil data serta mengelolanya 

hingga menjadi sebuah kesimpulan.  

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, maka proses difusi yang 

tercermin dalam fokus penelitian adalah “Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan 

Komunikasi (Internet) Pada Tahapan Implementasi Dan Konfirmasi Dalam Proses 

Difusi Inovasi Yang Dilakukan Oleh BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah) Di Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo”. 

 

3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Dalam 

penelitian ini, penelitian ini berlokasi di RW 7 dan RW 8 Kelurahan Sumbertaman 

Kota Probolinggo. Hal ini dikarenakan program “Kampung Cyber” diselenggarakan di 

lokasi tersebut. Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan November 2012 

sampai dengan bulan Mei 2013. 

 

3.4. Teknik Pemilihan Informan 

 Dalam penelitian ini, teknik pemilihan informan mengguanakan rancangan 

sampling non probabilitas. Non probabilitas adalah sampel tidak melalui teknik 
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random (acak). Teknik sampling non-probabilitas ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling. Menurut kriyantono (2007, h. 154) teknik Purposive Sampling mencakup 

orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti 

berdasarkan tujuan penelitian. Sedangkan orang-orang dalam populasi yang tidak 

sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel.  

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel dari orang-orang yang 

merepresentasikan peran dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kegiatan 

Program Kampung Cyber di Kelurahan Sumbertaman. Peneliti menggunakan subjek 

penelitian yang dapat memberikan informasi secara lengkap sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti.  

Berdasarkan penjelasan penjelasan tersebut, adapun yang akan menjadi Key 

Informan (Informan kunci) dalam penelitian ini yaitu: 

a. Mar’ie Hendrianto (Kepala Seksi Aplikasi Telematika Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah Kota Probolinggo) 

b. Sugeng Raharjo (Ketua Tim Pengelola Program Kampung Cyber) 

c. Zainul (Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Kampung 

Cyber) 

d. Suwarno (Seksi Humas / Informasi Publik Program Kampung Cyber) 

e. Ronny (Account Representatif Officer PT. Telkom Kancatel Probolinggo) 

Untuk sampel masyarakat yang mengikuti Program Kampung Cyber, informan 

dikategorikan menjadi beberapa kategori agar mendapatkan hasil penelitian yang 
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diinginkan dan mereka yang terpilih adalah masyarakat yang belum mengenal 

penggunaan internet sebelum adanya Program Kampung Cyber. Pengkategorian 

masyarakat dilakukan karena waktu yang diperlukan tiap masyarakat untuk 

memanfaatkan teknologi internet berbeda.  

Pemilihan masyarakat tiap kategorinya pada ciri-ciri informan berdasarkan 

definisi tiap kategori pengadopsi menurut Rogers seperti yang telah dijelaskan 

sebelumnya pada bab II. Berikut tabel masyarakat kampung cyber yang terpilih untuk 

dijadikan informan:  

 

No Nama Kategori Alasan Pemilihan 

1. Tanto Walono Inovator Termasuk golongan ekomoni tinggi, 

memiliki kedudukan penting di 

masyarakat karena jabatannya. 

2. Budi Inovator Berpendidikan tinggi, suka pada hal yang 

baru.  

3. Pranoto Pemuka Seorang Ketua PKK yang memiliki 

pengaruh di masyarakat terutama 

golongan ibu-ibu, merupakan tauladan 
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5. Agung Mayoritas 

Awal 

Seorang warga yang senang berinteraksi 

dengan warga sekitar. 

6. Bagas Mayoritas 

Awal 

Bukan sebagai orang pertama yang 

mengadopsi namun memutuskan untuk 

mengadopsi karena melihat ada sebagian 

masyarakat yang mengadopsi 

pemanfaatan internet. 

7. Vino Mayoritas 

Awal 

Berpendidikan tergolong tinggi Sarjana 1 

(S1) namun belum dapat digolongkan 

sebagai inovator karena memiliki 

keraguan untuk mengadopsi teknologi 

internet. 

8. Sunarno Mayoritas 

Akhir 

Jarang berinteraksi dengan warga sekitar. 

Kemampuan ekonomi tergolong rendah. 

Selalu ragu-ragu terhadap hal yang baru. 

9. Dwi Mayoritas 

Akhir 

Tingkat ekonomi tergolong menengah ke 

bawah. Terlalu lama menghitung untung 

rugi pemanfaatan internet karena 

pertimbangan ekonomi 
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10 Hafiludin Mayoritas 

Akhir 

Seorang anggota PKK juga ibu rumah 

tangga. Selalu melihat lingkungan sekitar 

untuk memutuskan hal yang baru. 

11. Kusmiyadi Kolot/ 

Tradisional 

Gagap teknologi, tidak ada minat untuk 

mempelajari teknologi internet.  

12. Edi Sofyanti Kolot/ 

Tradisional 

Berpikiran kolot tentang teknologi. Lebih 

senang berbicara tentang masa lalu, 

memiliki tingkat ekonomi rendah. 

 

 

3.5.  Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh. Kualitas data tergantung 

kepada kualitas alat pengukur atau alat pengambil data serta kualifikasi orang yang 

mengambil data. Dalam penelitian ini terdapat dua macam sumber data berdasarkan 

pada cara memperolehnya (Hasan 2002, h. 82), yaitu : 

a. Data Primer  

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang 

melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer 

disebut juga data asli atau data baru. Data primer yang didapat dalam penelitian ini  

adalah melalui wawancara dengan informan yang sudah ditetapkan oleh peneliti. 

Pertanyaan yang diberikan sesuai dengan fokus penelitian yang telah dirumuskan 
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Peneliti juga melakukan observasi dengan mengamati semua yang menunjang dengan 

penelitian di kelurahan Sumbertaman. 

b. Data Sekunder  

Data ini diperoleh dari tangan kedua, ketiga artinya melewati satu atau lebih 

pihak yang bukan peneliti sendiri. Data ini bertujuan untuk mendukung data primer 

yang berupa dokumen dan laporan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam hal 

ini data sekunder yang diperoleh adalah: 

a. Data profil Kelurahan Sumbertaman Kota Probolinggo 

b. Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Program Kampung Cyber Kelurahan 

Sumbertaman. 

c. Dokumentasi tentang Kegiatan Program Kampung Cyber. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

 Data dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu, data kualitatif dan data 

kuantitatif. Pada pembahasan teknik pengumpulan data  dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif. 

 Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana BAPPEDA 

melakukan upaya pengkomunikasian Program Kampung Cyber yang bertujuan untuk 

merubah perilaku masyarakat perumahan Sumber Taman dalam memanfaatkan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu internet. Adapun teknik 

pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut: 
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1.  Wawancara Semistruktur 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data 

wawancara semi terstruktur. Menurut Kriyantono (2007, h. 97) pada wawancara 

semiterstruktur pewawancara biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi 

memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait 

dengan permasalahan. Wawancara ini dikenal pula dengan nama wawancara terarah 

atau wawancara bebas terpimpin. Artinya wawancara dilakukan secara bebas, tapi 

terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan 

telah disiapkan terlebih dahulu. Kegiatan wawancara ini akan berakhir apabila data 

yang didapat sudah jenuh atau tidak ada data baru. 

2. Observasi 

Peneliti juga melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian untuk 

mengamati lingkungan atau objek-objek sekitar yang bertujuan untuk memahami 

keadaan lingkungan lokasi penelitian. Nasution (Dikutip dari Sugiyono 2008, h. 64) 

menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Marshal (1995) 

menyatakan bahwa “through observation, the researcher learn about behavior and the 

meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang 

perilaku dan makna perilaku tersebut. 

Peneliti melakukan jenis observasi non partisipan. Menurut Margono 

(2005:161) observasi non partisipan merupakan suatu “proses pengamatan observer 

tanpa ikut dalam kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah berkedudukan 
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sebagai pengamat”.  Peneliti melakukan pengamatan terhadap lingkungan kampung 

cyber, pelaksanaan Program Kampung Cyber yang telah dilakukan oleh 

penyelenggara, dan aktifitas masyarakat berkaitan dengan Program Kampung Cyber.  

3. Dokumentasi 

 Peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data melalui metode 

dokumentasi. Metode dokumentasi dipilih karena bertujuan untuk menggali data-data 

masa lampau secara sistematis dan obyektif (Kriyantono, 2007:116). Dokumen bisa 

berbentuk public atau dokumen privat. Dokumen dalam penelitian ini adalah surat 

kabar yang memberitakan Program Kampung Cyber dan dokumentasi kegiatan 

Program Kampung Cyber milik BAPPEDA, 

 

3.7.  Unit Analisis Data 

Unit analisis Data menurut Arikunto (2006, h. 143) adalah satuan tertentu yang 

diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Unit analisis data yang digunakan peneliti 

adalah sekumpulan teks atau gambar dari hasil wawancara, dokumentasi, observasi, 

dan berbagai sumber pendukung data tentang subjek penelitian meliputi semua 

jawaban tentang proses difusi yaitu individu-individu yang terlibat secara langsung 

dengan program inovasi program Kampung Cyber. Individu-individu tersebut adalah 

sejumlah informan yang terkait dengan upaya penyelenggaran Program Kampung 

Cyber dan masyarakat desa Sumber Taman. Penelitian ini dilakukan guna mengungkap 

upaya pendifusian terhadap inovasi dalam program Kampung Cyber. 
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3.8. Teknik Analisis Data 

 Menurut Nazir (1999 : 405), analisis data merupakan bagian yang amat sangat 

penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisislah, data tersebut dapat memberi 

arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian adalah proses 

penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. 

Pada penelitian kualitatif, proses analisis dan interpretasi data tak hanya dilakukan pada 

akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga sudah mulai 

dilakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung di lapangan. 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan 

Model Miles & Huberman. Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009: 91) 

mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah 

jenuh. Data dari hasil observasi maupun studi dokumen hanya ditempatkan sebagai alat 

untuk verifikasi guna mendaptkan data yang absah. Aktifitas analisis dalam data, 

meliputi  reduksi data, display data, dan conclusion drawing/verification. 

1. Reduksi Data 

Data mentah yang belum diolah harus segera dianalisis.. tahapan paling awal 

adalah melakukan reduksi data terlebih dahulu. Menurut Sugiyono (2009:92), 

mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya.  
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Tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh. Data kualitatif 

dapat disederhanakan dan transformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui 

seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, ataupun menggolongkannya 

dalam satu pola yang lebih luas.  

Dalam mereduksi data setiap peneliti dipandu oleh pertanyaan penelitian yang 

harus dijawab berdasarkan data. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan wujud nyata 

temuan penelitian. Ketika peneliti menemukan sesuatu (data) yang belum jelas dan 

belum memiliki pola perlu segera dilakukan pencermatan melalui proses reduksi untuk 

memahami makna yang terkandung dalam data tersebut. 

2. Penyajian Data / Data Display 

Menurut Sugiyono (2009:95) setelah melalui tahapan reduksi data, selanjutnya 

peneliti melakukan penyajian data. Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi 

informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal 

ini Miles & Huberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative text”. Peneliti akan menyajikan 

data dalam penelitian ini berupa teks yang bersifat naratif ataupun bagan seperti 

hubungan antar kategori jika diperlukan untuk memperjelas makna dari data.  

Pada langkah ini, peneliti berusaha menyusun data yang relevan sehingga 

menjadi informasi yang dapat disimpulkan dan memiliki makna tertentu. Prosesnya 

dapat dilakukan dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antar fenomena 
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untuk memaknai apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang perlu ditindaklanjuti untuk 

mencapai tujuan penelitian. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Langkah selanjutnya setelah penyajian data adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi. Setelah data dikumpulkan dan dianalisis maka dapat ditarik kesimpulan, 

namun, kesimpulan akhir tersebut mungkin tidak muncul hingga pengumpulan data 

berakhir. Oleh karena itu kesimpulan tersebut diverifikasi yaitu berupa pengumpulan 

data atau dapat juga dengan melakukan salinan dalam satuan data yang lain. Pada 

dasarnya data harus diuji validitasnya supaya kesimpulan akhir lebih kuat.  

 

Gambar 4. Komponen Dalam Analisis Data (Interactive Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Sugiyono, 2009:92) 
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3.9. Keabsahan Data 

 Menurut Kriyantono (2007:71) keabsahan data atau trustworthiness yaitu 

menguji kebenaran dan kejujuran subjek dalam mengungkap realitas menurut apa yang 

dialami , dirasakan atau dibayangkan. Trustworthiness ini mencakup dua hal: 

1. Authenticity 

Yaitu memperluas konstruksi personal yang dia ungkapkan. Periset memberi 

kesempatan dan memfasilitasi pengungkapan konstruksi personal yang lebih detail, 

sehingga mempengaruhi mudahnya pemahaman yang lebih mendalam. 

2. Analisis Triangulasi 

Yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya 

menggunakan data empiris (sumber data lainya) yang tersedia. Disini jawaban subjek 

akan di kaji ulang (cross-check) dengan dokumen yang ada. Peneliti menggunakan 

Triangulasi Sumber dengan membandingkan atau mengkecek ulang derajat 

kepercayaan informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Jadi peneliti 

melakukan cross-check ulang antara hasil wawancara satu narasumber dengan 

narasumber lainnya (Kriyantono, 2006: 70). 

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang dilakukan peneliti adalah 

Triangulasi Metode. Triangulasi Metode menurut Dwidjowinoto (2002:9) dalam 

Kriyantono (2006:71) yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek keabsahan 

temuan penelitian. Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu 

teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang sama. Teknik pengumpulan data 
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yang digunakan oleh peneliti yaitu wawancara semistruktur terhadap informan 

kemudian dilakukan observasi untuk memastikan keaadan yang sebenarnya. 

 


