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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Paradigma Penelitian 

 Paradigma sendiri merupakan sebuah cara pandang (perspektif) yang 

digunakan dalam memahami dan mengerti realitas sosial serta kompleksnya dunia 

nyata. Paradigma sendiri muncul dari beragam faktor yang subjektif seperti 

pengalaman individu, latar belakang, lingkungan individu. Paradigma dalam 

penelitian membantu peneliti untuk mengetahui bagaimana cara meneliti sebuah 

masalah, mengukur realitas, teknik apa yang digunakan untuk mengumpulkan 

data. Sehingga dapat disimpulkan bahwa paradigma merupakan pusat yang 

mencakup dan menaungi seluruh proses penelitian. 

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini merupakan paradigma 

konstruktivis, sebuah pendekatan yang dilakukan secara subjektif. Paradigma ini 

memandang realitas sosial sebagai hal yang dinamis seperti cairan yang berubah-

ubah tiap waktu melalui interaksi kehidupan manusia sehari-hari (Mulyana,2013 

,h. 34). Selain itu, paradigma konstruktivis juga memiliki fokus yang khusus pada 

penciptaan makna (Pace dan Faules, 1994, h.6). Posisi peneliti yang menggunakan 

konstruktivisme dalam meneliti hanyalah sebagai partisan yang mendukung dan 

memberi semangat secara aktif kepada subjek yang diteliti, hal ini berguna untuk 

memudahkan rekonstruksi pesan majemuk (Wahjuwibowo, 2018, h.91). 

Konstruktivisme memandang subjek sebagai pusat utama dalam kegiatan 

komunikasi. Paradigma ini memiliki implikasi dari tiga aspek dalam penelitian ini 

(perilaku kecanduan internet di smartphone pada gen Z), yakni: 

tudei fenomenologi..., Cindy Tamara Wijaya, FIKOM UMN, 2019



46 
 

a. Aspek ontologis, fenomena kecanduan internet di smartphone yang terjadi 

merupakan konstruksi sosial yang harus dimengerti secara beragam karena 

realitas bersifat majemuk dan memiliki pemaknaan yang relatif dari tiap-tiap 

individu. Hal ini dikarenakan perspektif yang dipengaruhi dari pengalaman, 

konteks, dan waktu yang berbeda serta beragam. 

b. Aspek epistemologis, temuan maupun pemaknaan realitas mengenai pengalaman 

individu tentang kecanduan internet dihasilkan dari interaksi peneliti dengan 

subjek yang diteliti (pendekatan subjektif). Peneliti memandang realitas apa 

adanya tanpa menambah-nambahkan. 

c. Aspek aksiologis, penelitian ini memiliki menjunjung nilai moral, etika, dan nilai-

nilai penting karena berguna untuk membantu generasi Z agar tersadar dan 

memberikan sumbangsih terhadap etiologi kecanduan internet di smartphone 

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif yang 

berpusat pada paradigma kontruktivis. Sifat deskriptif pada penelitian ini 

merupakan salah satu cara untuk menggambarkan sejelas mungkin fenomena atau 

realitas yang ada. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang 

menggunakan latar alamiah dengan tujuan melakukan interpretasi terhadap gejala 

atau fenomena yang ada (Moelong,2007, h.5). Penelitian kualitatif memiliki sifat-

sifat sebagai berikut (Raco, 2010, h.62) : 

a. data yang bersifat mendasar, karena berdasarkan fakta, peristiwa, dan 

realitas. Penelitian dilakukan tanpa prasangka. 
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b. Pembahasan penelitian kualitatif bersifat mendalam dan terpusat, hal ini 

karena penelitian kualitatif harus mempertimbangkan berbagai faktor dan 

berfokus pada kedalaman makna. 

c. Terbuka pada pandangan dan informasi yang diberikan oleh informan. 

d. Realistis, mengikuti perkembangan dan perubahan yang terjadi pada 

realita. 

3.3. Metodologi Penelitian 

Fenomenologi berupaya mengungkapkan tentang makna dari pengalaman 

seseorang. Makna tentang sesuatu yang dialami dari seseorang akan sangat 

tergantung bagaimana orang berhubungan dengan sesuatu itu (Edgar dan 

Sedgwick, 1999, h.273). Menurut Littlejohn dan Foss (2005, h.38), fenomenologi 

berkaitan dengan penampakan suatu objek, peristiwa, atau suatu kondisi dalam 

persepsi kita. Penelitian dengan metode fenomenologi memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut (Kuswarno, 2009, h.37) : 

a. Berfokus pada hal yang tampak (fenomena atau gejala), kembali kepada 

yang apa adanaya (esensi), keluar dari rutinitas dan dari apa yang 

diyakini sebagai kebenaran dan kebiasaan sehari-hari (mematahkan 

persepsi sendiri untuk dapat belajar dari apa yang tampak) 

b. Fenomena tertarik pada keutuhan, sehingga mengamati entitas haruslah 

dari berbagai sudut pandang sampai esensi yang sebenarnya muncul 

c. Mencari pemaknaan dan hakikat pengalaman menggunakan intuisi dan 

refleksi dengan kesadaran penuh. 

d. Metode fenomenologi selalu melakukan penggambaran atau deskripsi 

ketimbang penjelasan atau analisis. Hal ini dikarenakan, penjelasan 
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deskriptif mempertahankan fenomena yang ada sebagai sesuatu yang 

murni dan tidak merubah pemaknaannya. 

e. Fenomenologi selalu memiliki pertanyaan-pertanyaan mendalam 

berkaitan dengan makna dan fenomena yang diamati. 

f. Data-data yang diperoleh merupakan bukti utama yang menjadi 

penemuan atau pengetahuan ilmiah. 

g. Pertanyaan penelitian harus memiliki kata kunci demi mendapatkan 

pemaknaan utama. 

3.4. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian terletak pada penggalian pengalaman kecanduan internet 

pada generasi Z serta pemaknaan pengalaman dan smartphone bagi generasi Z 

dengan kecanduan internet di smartphone. 

3.5. Informan dan Jenis Data 

3.5.1. Teknik Penentuan Informan 

Teknik penentuan informan yang diterapkan pada penelitian ini adalah 

purposive sampling, yaitu pemilihan subjek yang sesuai dengan kriteria 

kecanduan internet secara sengaja, serta ditetapkan sesuai tujuan penelitian. 

Menurut Young (2010,h. 20), informan harus memiliki beberapa kriteria 

kecanduan internet yang perlu dipertimbangkan, sebagai berikut: 
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a) Informan selalu merasa asyik saat berinternet (memikirkan sesi daring 

sebelumnya atau bahkan ngin menambah sesi selanjutnya). 

b) Informan merasa perlu untuk menambah waktu penggunaan internet 

untuk mencapai kepuasan diri. 

c) Informan telah mencoba membatasi dan berusaha mengendalikan tetapi 

hal itu tidak berhasil. 

d) Informan merasa gelisah, mood yang tidak karuan, depresi, sensitif 

(lekas marah) saat berjauhan dari internet atau saat berusaha 

mengendalikan kebiasaannya dengan membatasi penggunaan internet 

e) Informan menghabiskan waktu berinternet lebih lama dari target awal. 

Penelitian ini menggunakan lima informan. Adapun informan dalam penelitian ini 

akan dijabarkan dalam matriks berikut :  

 

No. Inisial (nama 

samaran) 

Usia Status Alasan Pemilihan Informan 

1. R. A. (Ditha) 22 tahun Karyawan - Informan sulit mengendalikan diri 

bermain smartphone, walau telah 

berhasil menghentikannya. 

Kebiasaannya kembali lagi dan 

mengonsumsi waktu yang banyak. 

2. R. (Toni) 22 tahun Mahasiswa  - informan tidak dapat melepaskan 

diri dari HP bahkan saat menyetir. 

- informan sering menyetir sambil 

melihat HP nya dan menelepon atau 

berkirim pesan dengan temannya 

3. R. F. (Kevin) 21 tahun Mahasiswa  - informan mengalami kecanduan 

browsing dan bermain game online 

4 C. V. (Lili) 21 tahun Mahasiswa  -Informan mengalami insomnia 

karena sering browsing di sosial 

media  

5. L. N. (Cici) 21 tahun Karyawan -Informan mengaku selalu 

menghabiskan waktu berinternet lebih 

lama dari yang di targetkannya, dan 

berujung pada menyia-nyiakan waktu 

serta menunda pekerjaan yang ada. 

Tabel 3.1.   Matriks Informan Penelitian 
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3.5.2. Jenis Data 

Data yang digunakan dan dikumpulkan dalam penelitian berasal dari dua 

sumber, yakni: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui 

proses wawancara dengan pihak informan. Metode pengambilan data primer 

dilakukan dengan wawancara langsung terhadap generasi Z yang memiliki 

tendensi dan indikasi kecanduan internet. 

b. Data sekunder, adalah data dalam bentuk dokumen atau literatur dari BPS 

(Badan Pusat Statistik), internet, surat kabar, jurnal, dan lain sebagainya. 

Pengumpulannya dilakukan dengan mengambil sebagaian atau seluruh 

kumpulan data yang dicatat. 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknis pengumpulan data berupa wawancara dan 

observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara menanyakan 

sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan bercakap-cakap secara 

tatap muka (Sugiarto, 2017, h.88). Bersamaan dengan wawancara, peneliti 

melakukan observasi terhadap ekspresi dan respon informan saat tengah 

menjawab pertanyaan penelitian maupun disaat responden sedang menghabiskan 

waktu dengan peneliti. 

Observasi dalam penelitian ini merupakan kegiatan mengamati yang 

melibatkan seluruh panca indera seperti pendengaran, penelitian, perasaan, 

sentuhan, serta cita rasa yang didasarkan pada fakta dari peristiwa empiris 

(Hasananh 2016, h. 25). Hasil dari kegiatan observasi ini pada akhirnya digunakan 

oleh peneliti sebagai pelengkap data wawancara yang akan dituliskan dengan 
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kalimat deskriptif karena menurut Prabandari (2010, h. 4), diperlukan pijakan 

yang kuat untuk mengkaji secara sistematis dan mengkap gejala yang terlihat 

secara visual pada realitasnya. Sehingga, selain melakukan wawancara, observasi 

juga menjadi sebuah teknik pengumpulan data yang diperlukan dan menjadi 

sebuah keharusan untuk perkembangan ilmu (Denzin, dan Lincoln, 2009, h. 523). 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007, h.224). Teknik analisis 

data yang digunakan adalah teknik analisis fenomenologi transendental Husserl 

yang terdiri dari beberapa langkah, sebagai berikut (Kuswarno,2009, h. 48-53) : 

1. Epoche dan bracketing, mendeskripsikan secara menyeluruh pengalaman 

informan yang berkaitan dengan fenomena pribadi untuk 

mengesampingkan pengalam pribadi peneliti. Tahap pertama merupakan 

tahap yang sangat penting dan diperlukan untuk mengurung subjektivitas 

sehingga mendapatkan kemurnian pada hasil penelitian. 

2. Horizonalizing Data, menemukan beberapa pernyataan dari hasil 

wawancara maupun poin-poin bagaimana informan memahami topik dan 

merinci pernyataan-pernyataan tersebut. Pada tahap ini, peneliti harus 

memperlakukan setiap pernyataan setara. Perincian yang ada harus 
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dikembangkan lebih lagi tanpa melakukan repetisi untuk menghindari 

tumpang tindih pada data. 

3. Meaning unit, tahap ini mengelompokkan pernyataan-pernyataan ke dalam 

unit-unit yang bermakna, sehingga kategorisasi dari beberapa makna 

didapatkan dari tahap ini. 

4. Textural description, setelah mendapatkan unit-unit yang bermakna, 

peneliti merinci kembali unit-unit yang ada dan menuliskannya ke dalam 

penjelasan tekstual termasuk contoh-contoh relevannya yang konkret. 

5. Structural description / imaginative variation, merupakan proses dalam 

mencari keseluruhan makna yang memungkinkan melalui perskpektif 

yang divergen, mempertimbangkan rujukan terhadap fenomena, serta 

melakukan konstruksi ulang bagaimana fenomena dialami. Setelah itu, 

peneliti harus mengkonstruksi seluruh penjelasan mengenai makna dan 

esensi dari pengalaman yang ada untuk mendapatkan gambaran penuh 

terhadap esensi (essence). 

6. Composite description, merupakan tahapan terakhir yang mendeskripsikan 

gabungan antara pengalaman pada deskripsi tekstural dan struktural untuk 

mendapatkan keutuhan gambaran makna dan esensi. 
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Bagan 3.1. Bagan Analisis Data Fenomenologi Husserl 

Sumber : Buku Fenomenologi: Metodologi Penelitian 

Komunikasi oleh Prof. Dr. Engkus Kuswarno, M.S.. 
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3.8. Keabsahan Data 

Setelah mendapatkan data dan melakukan analisis, diperlukan validasi atau tes 

keabsahan data. Proses ini sangatlah penting untuk membuktikan bahwa data yang 

dianalisis adalah benar adanya dan valid. Sehingga, tujuan dari keabsahan data 

adalah untuk memastikan apakah data yang ada benar-benar relevan, faktual, dan 

tepat. Keabsahan data adalah proses yang sangat krusial dan esensial dalam tiap 

penelitian, karena apabila data yang didapatkan tidak valid, maka jalannya 

penelitian adalah sia-sia, serta tujuan penelitian pun tidak tercapai. 

Moustakas (1994, h. 183-184) dalam Phenomenological Research Methods 

sendiri melakukan tes keabsahan data dengan cara mengirimkan hasil penelitian 

kepada informan-informan penelitiannya, lalu meminta saran atau melakukan 

koreksi terhadap hasil penelitiannya. Sehingga pengalaman yang “ditangkap” oleh 

peneliti segaris atau sejajar dengan pengalaman yang dimaksudkan informannya. 
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