
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Tipe Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian studi 

kasus. Penelitian studi kasus yaitu suatu penelitian kualitatif yang berusaha 

menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh pengertian dan 

pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok, atau situasi (Koestoro dan 

Basrowi, 2006: 96). Studi kasus dapat menjadi berbeda dari bentuk-bentuk 

penelitian kualitatif lain oleh fakta bahwa studi ini berfokus pada satu “unit 

tunggal” atau “suatu sistem terbatas”.  

Umumnya, studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi. “Kasusnya” dapat 

berupa organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kolompok sosial, 

komunitas, peristiwa, proses, isu, maupun kampanye (Moleong, 2004:5). 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus karena berusaha untuk 

menemukan jawaban tentang problematika penanggulangan persebaran pornografi 

melalui media online di kota Bandar Lampung, yang sepertinya terdapat masalah 

yang menjadi kendala bagi pemerintahan kota Bandar Lampung dan pihak-pihak 

terkait yang turut bertanggung jawab dalam mencegah persebaran pornografi di 
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internet di kota Bandar Lampung, sehingga persebarannya dalam masyarakat dapat 

terkendali.  

B. Fokus Penelitian 

Hal yang harus diperhatikan dalam penelitian kualitatif adalah masalah dan fokus 

penelitian. Fokus memberikan batasan dalam studi dan batasan dalam 

pengumpulan data, sehingga dengan batasan ini peneliti akan fokus memahami 

masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian (Moleong, 2004:97). Karena itu 

fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif, sekaligus 

membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang 

tidak relevan.  

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan masalah penelitian pada pemerintahan 

kota Bandar Lampung dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab dalam 

mencegah penyebaran pornografi, untuk menemukan masalah yang menjadi 

kendala dalam menanggulangi penyebaran pornografi di kalangan remja melalui 

media online di kota Bandar Lampung : 

1. Faktor-faktor penyebab persebaran pornografi di kalangan remaja melalui 

media online di kota Bandar Lampung yang dapat melalui warung internet, 

internet pribadi menggunakan  laptop atau computer serta handphone. 

2. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan pemerintahan kota Bandar 

Lampung dalam menanggulangi penyebaran pornografi di kota Bandar 

Lampung. 
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3. Hambatan yang dihadapi oleh pemerintahan Kota Bandar Lampung dalam 

mencegah penyebaran pornografi melalui media online di Kota Bandar 

Lampung. 

C. Lokasi  Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian 

terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari 

objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat 

(Moleong, 2004:128). Dalam penentuan lokasi penelitian, cara terbaik yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dengan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan. Selain di perlu 

pertimbangkan dalam penentuan lokasi penelitian seperti, keterbatasan geografi 

dan praktis seperti waktu, biaya serta tenaga.  

Mempertimbangkan hal di atas dan membatasi penelitian, maka lokasi penelitian 

dan unit analisis dalam penelitian ini ditentukan dengan sengaja (purposive) yang 

akan dilakukan di Kota Bandar Lampung pada pemerintahan kota Bandar 

Lampung dan pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab. Beberapa alasan yang 

menjadi dasar pemilihan lokasi penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kota Bandar Lampung merupakan pusat pemerintahan di Provinsi Lampung 

yang memiliki mobilitas tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti 

ekonomi, sosial, dan politik. Gaya hidup, pergaulan remaja, dan kehidupan 

sosial ibu kota provinsi  tentu memiliki kesamaan dengan kota besar di 
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Indonesia seperti Jakarta, Bandung dan masih banyak lagi, yang cenderung 

mengikuti budaya barat seiring perkembangan zaman. 

2. Kota Bandar Lampung yang memiliki banyak lembaga pendidikan 

terkemuka di Lampung dan menjadi tujuan pelajar untuk menuntut ilmu, 

membuka peluang usaha bagi pengusaha warung internet. Dan banyaknya 

warung internet di kota Bandar lampung menjadi penyumbang persebaran 

pornografi melalui internet di kota Bandar Lampung.  

D. Sumber Data 

Data merupakan bentuk tanggapan, pendapat, keyakinan, perasaan, hasil 

pemikiran dan pengetahuan seseorang tentang segala sesuatu yang dipertanyakan 

sehubungan dengan masalah.  Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah 

kata-kata, dan tindakan yang di dapat dari informan melalui wawancara, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber data 

merupakan suatu benda, hal atau orang maupun tempat yang dapat dijadikan 

sebagai acauan peneliti untuk mengumpulkan data yang diinginkan sesuai dengan 

masalah dan fokus penelitian (Moleong, 2004:157).  

Data penelitian terbagi atas 2 (dua) jenis, yaitu :  

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di 

lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer dalam 

penelitian ini diperoleh peneliti melalui proses wawancara dengan beberapa 

informan yang terkait dalam lingkup penelitian.  
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b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang 

melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya 

diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan peneliti terdahulu. Adapun data 

sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, 

karena ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik 

pengumpulan data yang digunakan (Koestoro dan Basrowi, 2006:142). Pada tahap 

ini ada tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu : 

1. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab seraya bertatap 

muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, dimana 

pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 

lama. Dalam penelitian ini informan yang diwawancarai adalah aktor-aktor 

yang terlibat dalam penangulangan persebaran pornografi melalui media 

online, yakni :  
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a. Kepala Bidang Pengembangan Komunikasi dan Informatika Di Dinas 

Komunikasi dan Informatika Kota Bandarlampung bapak Seno Kuncoro 

S.Sos. 

b. Kepala Bagian Pemberdayaan Perempuan Badan Kordinasi Keluarga 

Berencana dan  Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung ibu 

Ruth Dora S.Sos. 

c. Andi Septiawan pelajar SMA Perintis 2. 

d. Hari Natal Arumsasi mahasiswa Teknokrat jurusan Teknologi 

Informatika 

e. Yayan Muhayat mahasiswa Teknokrat jurusan Teknologi Informatika. 

f. Budi penjaga warung internet FAJAR di Palapa Bandar Lampung 

g. Dino penjaga warung internet TEXAS di Kemiling Bandar Lampung 

2. Kuesioner  

 Kuesioner  merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada 

responden untuk dijawabnya (Koestoro dan Basrowi, 2006:146). Instrumen 

atau alat pengumpulan datanya disebut angket yang berisi sejumlah 

pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh responden. Pembagian 

angket untuk memperoleh data diberikan kepada pelajar kelas 6 Sekolah 

Dasar Neger 5 Sumberejo Kemiling, Bandar Lampung dan  Sekolah Dasar 

Negeri 1 Langkapura Bandar Lampung, pelajar Sekola Menengah Pertama 

Negeri 28 Bandar Lampung, dan pelajar Sekolah Menengah Atas Negeri 14 

Bandar Lampung. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan 

dalam metode penelitian sosial. Pada intinya metode dokumentasi adalah 

metode yang digunakan untuk menulusuri data historis. Dokumen yang 

didapat peneliti dalam penelitian ini yaitu : 

a. Data tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari 

Lembaga Advokasi Perempuan Damar tahun 2012. 

b. Data pelanggaran hukum mengenai tindakan asusila tahun 2010 s/d 

2012. 

c. Foto ketika wawancara dan foto hasil observosi. 

3. Observasi  

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung. Hal yang diamati 

peneliti dalam observasi yaitu para pengguna warung internet di beberapa 

tempat di Bandar lampung yang telah ditentukan sebelumnya, dimana dalam 

observasi peneliti melihat banyak pelejar dan mahasiswa yang menjadi 

pengguna dan ada beberapa pelajar yang datang berpasangan (laki-laki dan 

perempuan). 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan 

data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang 

dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa 
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yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain (Moloeng, 2004:248). Menurut Miles dan Huberman bahwa 

aktifitas dalam analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang bersamaan yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ini dapat dijelaskan dalam 

gambar mengenai komponen-komponen analisis data model interaktif sebagai 

berikut ( Sugiono, 2012: 246). 

Bagan 1 

Komponen-komponen analisis data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reduksi data (Data Reduction). Yaitu suatu proses merangkum, pemilihan 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi 

data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara di lapangan, dianalisa melalui 

tahapan penajaman informasi, penggolongan berdasarkan kelompoknya, 

pengarahan atau diarahkan dari arti data tersebut.  

Pengumpulan 

data 

Penyajian 

data 

Reduksi 

data  Penarikan 

kesimpulan 
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Tabel 2. 

Tahapan Reduksi Data 

Fokus Penelitian Hasil 

Wawancara 

Hasil Reduksi 

Data 

Hambatan yang 

dihadapi oleh 

pemerintahan Kota 

Bandar Lampung 

dalam mencegah 

penyebaran 

pornografi melalui 

media online di Kota 

Bandar Lampung 

“sajauh ini belum 

pernah ada kordinasi 

atau terjalin 

kordinasi dengan 

dinas lain seperti 

dinas sosial dan 

BKKBN untuk 

mencegah pornografi 

mungkin karena kita 

masih baru berdiri 

sehingga belum ada 

program kearah hal 

tersebut”( hasil 

wawancara, 10 

Januari 2013) 

“kurangnya atau 

bahkan tidak 

adanya kordinasi 

antar dinas terkait 

menjadi kendala 

dalam 

menanggulangi 

penyebaran 

pornografi di kota 

Bandar Lampung” 

(hasil wawancara, 

10 Januari 2013) 

Sumber : Reduksi peneliti 

 

2. Penyajian data (Data Display). Yaitu penyusunan sekumpulan informasi 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan 

tindakan. Penyajian data dilakukan dengan mendeskripsikan hasil temuan 

dalam wawancara, melampirkan foto-foto hasil observasi sebagai bukti dari 

hasil temuan di lokasi penelitian, tabel data mengenai kasus asusila yang 

terjadi di kota Bandara Lampung selama  tahun 2012, serta menghadirkan 

dokumen sebagai penunjang data; 

3. Penarikan kesimpulan dan melakukan verifikasi (Conclusoin 

drawing/verification). Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara 

terus menerus selama penelitian berlangsung, yaitu sejak awal memasuki 

lokasi penelitian dan selama pengumpulan data yang dituangkan dalam 

kesimpulan yang tentatif. 
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G. Teknik Keabsahan Data  

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Validitas 

merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan 

data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah 

data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data 

yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2012: 268). Ada 

empat kriteria yang diguanakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu : 

1. Derajat keterpercayaan (credibility) 

Konsep ini menggantikan validitas internal. Suatu riset akan kredibel jika 

orang-orang yang terlibat mengakui kebenaran temuan-temuan riset dalam 

konteks sosialnya sendiri. Uji kredibilitas dalam penelitian kualitatif dapat 

dilakukan dengan perpanjangan waktu pengamatan, peningkatan ketekunan 

dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus 

negatif dan memberchek. Dalam uji kredibilias peneliti melakukan 

triangulasi data dan perpanjangan waktu penelitian. 

a. Triangulasi 

Triangulasi  bertujuan untuk mengecek kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yangberlainan, dan 

dengan metode yang berlainan. Ada tiga pola triangulasi , yaitu 

triangulasi sumber data , triangulasi teoritis, dan triangulasi teknik atau 

metode. Triangulasi yang akan dipakai peneliti dalam penelitian ini 

adalah triangulasi sumber data. Triangulasi sumber data bertujuan 
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untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang 

diperoleh dari beberapa sumber. Adapun untuk mencapai kepercayaan 

itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut : 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2. Penarikan kesimpulan 
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Tabel 3 

Proses Triangulasi Data 
Data Toori Wawancara Observasi Kesimpulan 

Penyebaran 

pornografi 

dikalangan 

remaja di 

kota 

Bandar 

Lampung 

Menurut 

Hurlock 

masa 

remaja 

adalah 

masa 

peralihan 

dari anak-

anak  

menuju 

dewasa 

yang 

mencakup 

kematangan 

mental, 

emosional, 

dan fisik 

(Hurlock 

1999 : 

206). 

Mahasiswa  

Yayan Muhayat 

“teman saya 

sepertinya punya 

video porno 

yang disimpan  

di laptop atau 

komputer 

mereka, jika 

membicarakan 

masalah video 

porno seperti itu 

kita sudah biasa 

tidak malu lagi 

untuk 

mengakuinya, 

malah setiap 

buka laptop, 

sering tanya ada 

yang baru tidak 

?, kan temen 

saya ada yang 

sering cari video 

porno di 

internet.” 

Warung 

internet 

Texas, 

Kemiling 

Bandar 

Lampung 

Pengunjung 

warnet yang 

terdiri dari 

pelajar SMP, 

SMA, dan 

Mahasiswa 

ketika online 

pasti sempat 

membuka 

situs porno 

Cepatnya 

penyebaran 

pornografi di 

kalangan remaja 

melelui media 

online di kota 

Bandar Lampung 

yang cukup 

menghawatirkan 

dan perlu 

penanganan yang 

serius dari 

pemerintah 

disebabkan dalam 

usia remaja 

individu cenderung 

memiliki  rasa 

ingin tahu yang 

besar dan tertarik 

untuk mencoba 

hal-hal baru yang 

belum pernah 

dicobanya. Oleh 

karena itu perlu 

peran pemerintah 

dan pihak terkait 

agar remaj tidak 

terjerembab dalam 

berbagai hal 

negatif seperti 

pornografi. 

Pelajar Andi 

Septiawan 

“sepertinya kalau 

untuk video 

porno mayoritas 

teman saya 

memilikinya di 

handphone 

mereka bahkan 

ada juga cewek-

cewek yang  

menyimpan video 

porno” 

Sumber : Triangulasi Peneliti 
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b. Perpanjangan waktu penelitian 

Perpanjangan waktu penelitian dilakukan peneliti untuk meningkatkan 

kredibilitas data karena data yang didapat sebelumnya dianggap masih 

kurang, sehingga peneliti perlu melakukan observasi di salah satu 

warung internet kembali dan wawancara lagi terhadap informan 

sebelumnya dan perpanjangan waktu yang dibutuhkan peneliti kurang 

lebih dua bulan.  

2. Keteralihan (transferability) 

Konsep ini menggantikan validitas eksternal dimana dalam konteks ini, 

penulis berperan untuk membantu pembaca memindahkan pengetahuan 

khusus yang diperoleh dari temuan-temuan sebuah riset pada latar/situasi 

lain. Proses transferability yang dilakukan peneliti meliputi : 

1. Penyusunan proposal, tapatnya ketika penulis menguraikan 

karakteristik situasi yang menjadi pusat perhatian, gambaran lokasi, 

serta menunjukkan bagaimana sampel akan dipilih.  

2. Melakukan riset untuk mengungkap masalah yang diteliti. 

3. Melakukan pengkajian hasil riset untuk menemukan jawaban dari 

masalah penelitian dan menentukan kesimpulan hasil penelitian. 

3. Tingkat ketergantungan (dependability) 

Kredibilitas dan tingkat ketergantungan berhubungan erat. Kriteria tingkat 

ketergantungan menggantikan gagasan tentang reliabilitas. Agar temuan riset 

dapat dikaitkan (dengan yang lain), maka temuan tersebut harus konsisten 

dan akurat. Konteks riset juga harus diuraikan secara detail. Salah satu cara 
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untuk memenuhi kriteria dependability adalah dengan menunjukkan audit 

keseluruhan proses aktifitas penelitian. Tahapan yang dilakukan peneliti 

dalam proses audit yaitu : 

1. Tahap awal mengadakan pertemuan antara auditor (dosen 

pembimbing) dengan auditi (peneliti) untuk menemukan kesepakatan 

apakah penelitian diteruskan,diteruskan dengan perubahan atau 

dihentikan. Berdasarkan hasil kesepakatan setelah melakukan 

pertemuan antara auditor dan auditi penelitian ini diteruskan dan 

proses auditing diadakan selama proses studi. 

2. Tahap selanjutnya setelah ditemukan kesepakatan bahwa penelitian 

diteruskan peneliti bertugas menyediakan data yang diperlukan dalam 

penelitian yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan dalam bentuk 

tulisan agar pembaca mudah memehami. Auditor bertugas 

mempelajari hasil bahasan peneliti dan meminta penjelasan seperlunya 

dari peneliti. 

3. Menguji keabsahan data menggunakan metode yang sesuai dengan 

jenis penelitian. 

4. Dapat di konfirmasikan (confirmability) 

Confirmability merupakan teknik keabsahan data untuk membuktikan 

apakah hasil penelitian dapat diuji kepastianya. Teknik confirmability sekilas 

mirip dengan teknik dependability karena ini merupakan tahap ahir dari 

proses auditing. Tahap ini mengaudit kepastian hasil penelitian apakah hasil 

tersebut benar-benar berasal dari data. Untuk mengkonfirmasi hasil 
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penelitian diperlukan auditor dengan menelusuri dari mana data tersebut 

berasal melalui catatan hasil wawancara, dokumentasi, dan fakta yang ada. 


