
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang tipologi pengguna 

internet di kalangan siswa SMK swasta. Karena itu tipe penelitian ini termasuk 

pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif 

(descriptive survey) adalah penelitian survey yang dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran atau penjabaran tentang kondisi empirik objek penelitian 

berdasar karakteristik yang dimiliki (Rakhmat, Jalaluddin: 2001).  

B. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini yaitu metode survey. Metode survey yaitu mengambil 

sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok. Metode survey membedah dan mengenal masalah-masalah serta 

mendapatkan pembenaran terhadap keadaan yang berlangsung. Dalam metode 

survey juga dikerjakan evaluasi serta perbandingan-perbandingan terhadap hal-hal 

yang telah dikerjakan orang dalam menangani situasi atau masalah yang serupa 

dan hasilnya dapat digunakan dalam pembuatan rencana dan pengambilan 

keputusan di masa mendatang (Nazir, 2002 : 56). Berdasarkan jenis data yang 

dianalisis, penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif, yaitu penelitian 



 53 

yang datanya berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 

2005 : 15) 

C. Definisi Konsep 

Definisi konsep merupakan batasan terhadap masalah-masalah variabel, yang 

dijadikan pedoman dalam penelitian, sehingga tujuan dan arahnya tidak 

menyimpang. Definisi konsep dalam penelitian ini adalah : 

1. Pola Adopsi/Penggunaan Internet 

Pola adopsi internet atau Penggunaan Internet adalah berbagai bentuk atau 

cara seseorang memanfaatkan internet untuk memenuhi kebutuhannya. 

2. Tipologi Pengguna Internet (Turkle : 1995): 

a) Users adalah pengguna alat informasi yang hanya mengonsumsi 

teknologi. Aksesnya yang mudah menggunakan internet tapi tidak 

dirasakan sebagai kebutuhan. Dibangun dari kerangka pikir Turkle, 

tipologi user “utility but an otherwise less active or less goal-

directed state”, yaitu tidak terlalu aktif, maka penulis menempatkan 

skala Likert 1 – 3 sebagai kategori user, tidak pernah menggunakan 

internet, jika ada perlu saja, atau mengakses internet kurang dari dua 

hari dalam seminggu. 

b) Manipulators adalah kategori adopter berat yang tidak hanya 

mengonsumsi teknologi, namun juga memroduksi isi media. Para 

manipulator mendapatkan kepuasan dari adopsi internet. Penulis 

menempatkan responden yang mengakses internet 3 – 4 hari dalam 

seminggu atau setiap hari sebagai manipulator, karena “The 
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manipulator profile was predicted by a number of variables: greater 

number of days per week…”
1
 

D. Definisi Operasional 

Adapun indikator dari definisi operasional dalam penelitian ini adalah aktifitas 

menggunakan internet berupa: 

1. Frekuensi  

 Frekuensi yang dimaksud adalah jumlah hari dalam  tiap minggu yang 

digunakan untuk mengakses internet oleh siswa. 

2. intensitas 

 Intensitas yang dimaksud adalah lamanya waktu dalam yang digunakan 

siswa dalam mengakses internet dalam satu hari. 

3. Jenis web dan aplikasi yang paling sering diakses (e-mail, facebook, dll) 

4. Aktivitas partisipasi di Internet 

 Aktivitas partisipasi siswa dalam pengunaan internet, seperti: 

a) E-mail 

E-mail atau kalau dalam istilah Indonesia, surat elektronik, adalah aplikasi 

yang memungkinkan para pengguna internet untuk saling berkirim pesan 

melalui alamat elektronik di internet. Para pengguna e-mail memilki 

sebuah mailbox (kotak surat) elektronik yang tersimpan dalam suatu 

mailserver. Suatu Mailbox memiliki sebuah alamat sebagai pengenal agar 

dapat berhubungan dengan mailbox lainnya, baik dalam bentuk 

penerimaan maupun pengiriman pesan. Pesan yang diterima akan 

ditampung dalam mailbox, selanjutnya pemilik mailbox sewaktu-waktu 

                                                 
1
 Mendelson, Andrew. and Papacharissi, Zizi. 2010. "Users and manipulators: A typology 

of Internet usage styles", page 11. 
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dapat mengecek isinya, menjawab pesan, menghapus, atau menyunting 

dan mengirimkan pesan e-mail.
2
  

b) Blog 

Dalam wikipedia Indonesia diketemukan definisi blog adalah: Sebuah 

Weblog, Web log atau singkatnya Blog, adalah sebuah aplikasi web yang 

memuat secara periodik tulisan-tulisan (posting) pada sebuah webpage 

umum. Posting-posting tersebut seringkali dimuat dalam urutan posting 

secara terbalik, meskipun tidak selamanya demikian. Situs web semacam 

itu biasanya dapat diakses oleh semua pengguna internet sesuai dengan 

topik dan tujuan dari si pengguna blog tersebut.
3
 

c) Web 

Ada beberapa perbedaan dalam penulisan dari terminologi website. 

Walaupun ¨Website¨ sudah secara umum dipakai, namun untuk Associated 

Press Stylebook, Reuters, Microsoft, Academia, dan kamus-kamus yang 

ada, penulisan yang mereka pakai adalah dengan menggunakan 2 kata, 

yaitu Web site. Hal ini karena “Web” bukanlah terminologi umum, namun 

ia adalah kependekan dari World Wide Web.
4
 

d) Jaringan pertemanan/situs jejaring sosial (friendster, facebook, twitter, 

plurk, myspace, smsgupshup, dll) 

e) Game online, baik berupa MMORPG ataupun yang sejenisnya. (Ragnarok 

online, Warcraft, dll) 

 

                                                 
2
 http://www.edukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=278&fname=materi_4.html) 

3
 (http://smafonsvit2jkt.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16:faq-

defblog&catid=30:the-community&Itemid=100) 
4
 (http://id.wikipedia.org/wiki/Situs_web) 

http://id.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://www.edukasi.net/pengpop/pp_full.php?ppid=278&fname=materi_4.html
http://smafonsvit2jkt.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16:faq-defblog&catid=30:the-community&Itemid=100
http://smafonsvit2jkt.sch.id/index.php?option=com_content&view=article&id=16:faq-defblog&catid=30:the-community&Itemid=100
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Dari indikator di atas, akan terlihat kecenderungan siswa menggunakan internet. 

Melalui uses and gratifications (lebih pada uses; penggunaan internet) selanjutnya 

akan diketahui perbedaan tipologinya dengan dikelompokkan kepada users dan 

manipulators. Oleh karena itu kategori users and manipulators dilihat sebagai 

continuum (menggunakan skala Likert): 

“These items were measured  using a five point Likert scale, with response 

options ranging from Strongly Agree to Strongly Disagree… We also asked 

respondents to estimate the amount of time spent online on the previous day 

as a measure of quantity of internet use and how long they have been using 

the internet.”
5
   

Frekuensi dan intensitas menjadi indikator penting dalam memilah tipologi. Users 

mendapat poin 1 sampai dengan 3, sedangkan manipulators mendapat poin 4 

sampai dengan 5. Sebagaimana yang telah diungkapkan Turkle: 

“…Scales were formed for each factor by averaging the sores of the items in 

each factor. Both scales ranged from 1 to 5, with 1 reflecting greater 

agreement with the manipulator or user statements.”
6
 

 

E. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya 

akan diduga.
7
 Populasi dalam penelitian ini adalah 2.988 orang remaja 

dengan kisaran usia 15-18 tahun, yaitu siswa SMK swasta di Bandar 

Lampung; SMK 2 Mei, SMK Bhinneka, SMK Bhakti Utama (yang 

laboraturium komputernya telah terkoneksi ke internet dan tidak. Maupun 

yang tidak memiliki laboraturium Internet). 

                                                 
5
 Mendelson, Andrew. and Papacharissi, Zizi. op. cit. Page 9 

6
Ibid, Page 10  

7
 Singarimbun dan Efendi, 1987 : 108 
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2. Sampel  

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu (Hasan, 2002:44). 

Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

metode cluster. Analisis cluster merupakan teknik multivariat yang 

mempunyai tujuan utama untuk mengelompokkan objek-objek ber-

dasarkan karakteristik yang dimilikinya.  

Analisis cluster mengklasifikasi objek sehingga setiap objek yang paling 

dekat  kesamaannya dengan objek lain berada dalam cluster yang sama. 

Cluster-cluster yang terbentuk memiliki homogenitas internal yang tinggi 

dan heterogenitas eksternal yang tinggi. Berbeda dengan teknik multivariat 

lainnya, analisis ini tidak mengestimasi set variabel secara empiris 

sebaliknya menggunakan set variabel yang ditentukan oleh peneliti itu 

sendiri. Dalam penelitian ini sampel adalah homogen (Seluruhnya peserta 

didik SMK swasta). 

Fokus dari analisis cluster adalah membandingkan objek berdasarkan set 

variabel, hal inilah yang menyebabkan para ahli mendefinisikan set 

variabel sebagai tahap kritis dalam analisis cluster. Set variabel cluster 

adalah suatu set variabel yang merepresentasikan karakteristik yang 

dipakai objek-objek. Bedanya dengan analisis faktor adalah bahwa analisis 

cluster terfokus pada pengelompokan objek sedangkan analisis faktor 

terfokus pada kelompok variabel. 
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Penulis mendapatkan data awal di tiga sekolah menengah kejuruan (SMK) 

swasta di Bandar Lampung dan  menyimpulkan sampel dalam penelitian 

yaitu siswa kelas 1 dan 2 (atau kelas X dan XI) tiap sekolah masing – 

masing 30 siswa ini adalah dari: 

1. 1 SMK swasta yang mempunyai Lab Komputer dan terkoneksi 

ke internet. (SMK 2 Mei Bandar Lampung) 

2. 1 SMK swasta yang mempunyai Lab komputer tetapi belum 

sepenuhnya terkoneksi ke internet. (SMK Bhakti Utama 

Bandar Lampung) 

3. 1 SMK swasta yang belum mempunyai Lab Komputer secara 

memadai dan belum terkoneksi ke internet. (SMK Bhinneka 

Bandar Lampung). 

Diketahui jumlah siswa SMK 2 Mei Bandar Lampung adalah 1.449 orang, Kelas 

X ada 15 kelas, kelas XI dan XII masing-masing ada 13 kelas dengan lima (5) 

jenis program keahlian yang berbeda. Kampus Bhakti Utama memiliki 1.235 

orang siswa. Semua terbagi dalam tiga bidang; STM, SMEA dan SMA. Yang 

termasuk dalam kategori SMK adalah STM dan SMEA, maka penulis mengambil 

sampel Bhakti Utama dari STM dan SMEA-nya saja, sedangkan untuk SMA tidak 

diambil sampel. Sedangkan SMK Bhinneka Bandar Lampung memiliki jumlah 

siswa lebih sedikit, sebanyak 304 orang, masing-masing kelas X, XI dan XII 

berjumlah 3 (tiga) kelas.
8
 Yang diambil sampel 2 kelas saja (X dan XI) 

                                                 
8
 Data diperoleh dari pra-riset yang dilakukan penulis pada SMK swasta di Bandar 

Lampung. Dan setelah melakukan survey, penulis menjatuhkan pilihannya pada SMK 2 Mei, 

Sekolah Bhakti Utama, dan SMK Bhinneka (ketiganya di kota Bandar Lampung). Pra riset telah 

dilakukan pada hari Selasa dan Rabu, tanggal 12-13 Januari 2010. 
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Dengan demikian penelitian ini secara keseluruhan melibatkan siswa responden 

sebanyak 180 siswa atau dari tiap kelas dapat diambil proposionalnya, tiap satu 

sekolah masing-masing diambil 2 kelas (X dan XI). Satu kelas berjumlah 30 

responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel acak 

sederhana (random sampling). 

 F. Teknik Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut : 

1. Kuesioner 

Sampel akan diberi kuesioner berkenaan dengan masalah penelitian.. 

2. Studi pustaka 

Pengumpulan data dari berbagai literatur pendukung. 

G. Teknik Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data dari lapangan, maka tahap selanjutnya adalah 

mengadakan pengolahan data dengan teknik-teknik sebagai berikut : 

1. Editing 

Editing adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian kembali data yang 

telah diisi atau dijawab oleh responden. 

2. Koding 

Koding merupakan tahap dimana jawaban responden diklasifikasikan 

menurut jenis pertanyaan dengan jalan memberi tanda pada tiap-tiap data 

termasuk dalam kategori yang sama. 
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3. Tabulasi 

Tabulasi adalah mengelompokkan jawaban-jawaban yang serupa secara 

teratur dan sistematis untuk kemudian dihitung berapa banyak yang masuk 

ke dalam suatu kategori yaitu membuat tabel tunggal dan tabel silang. 

H. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan Statistik deskriptif : modus, 

rataan, dan standar deviasi. Statistik deskriptif berusaha menjelaskan atau 

menggambarkan berbagai karakteristik data, seperti berapa rataannya, seberapa 

jauh data-data bervariasi dan sebagainya (Basrowi, Soenyono, 2007 : 2).  

Data-data yang diperoleh kemudian akan dimasukkan dalam tabel-tabel yang 

kemudian dilakukan penjabaran dan penjelasan terhadap tabel tersebut. Dua 

ukuran penting yang sering dipakai dalam pengambilan keputusan statistik 

deskriptif adalah : 

1. Mencari Central Tendency (ukuran pemusatan) seperti mean, median, dan 

modus. 

2. Mencari ukuran Dispersion (sebaran) seperti Standar Deviasi, Varians. 

(Basrowi, Soenyono, 2007 : 45) 

 


