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Permasalahan Menyajikan 
Hasil Penelitian 

Datanya diapakan? 
Bagaimana cara 
penyajiannya?



Menyajikan Hasil Penelitian

- Lihat kembali: 
Masalah dan tujuan penelitian 
Pendekatan penelitian yang 
digunakan-netnografi 

- Interpretasi hasil penelitian



Bagaimana bentuk hilangnya religiositas yang hilang dari masyarakat 
Indonesia (melalui potret media sosial) 
Bagaimana medsos merupakan cerminan kuasa atas kepentingan 
tertentu? 
Bagaimana religiositas melalui pencitraan digunakan di medsos untuk 
perolehan kuasa? 
Bagaimana merancang medsos untuk melakukan konstruksi sosial?

Menyajikan Hasil Penelitian

Penyadaran Konstruksi

Masalah dan tujuan penelitian



Interpretasi Peneliti Netnografi 
Peneliti netnografi akan mengumpulkan data dari hasil memantau atau 
berpartisipasi di komunitas online, seperti: WAG, Facebook, Instagram, 
Twitter. 

Bentuk data bisa berupa: foto, gambar, desain video, cara menyampaikan 
pesan (caption), enagement rate, keterlibatan tokoh atau artis, emoticon, teks. 

Peneliti memberikan catatan keterangan terhadap data tersebut, misalnya: 
bagaimana menyampaikan unggahan, respon nitizen, atau apa yang 
peneliti rasakan. 

Thick description : memaknai lebih dalam



Memaknai Lebih dalam: Reflektivitas dan Refleksivitas

Reflektivitas  (reflectivity): kemampuan penelitian untuk 
mempertanyakan apa yang ingin dipahami

TIPS 
Hadirkan rasa yang dimiliki penulis dalam tulisan agar tulisan tidak kering. 

Refleksivitas = Introspective reflection 

Peneliti terus mempertanyakan perannya  dalam penelitian secara kritis,  
karena peneliti memiliki peran penting

Sumber: Kamayanti, 2016. Metode Penelitian Kualitatif Akuntansi. Penerbit YRP. Jakarta



Penyajian Hasil Penelitian Kualitatif Interpretif

akun @persatuan_pribumi  
menampilkan posting akun @Portal_Kemlu_ 

RI yang berisi tentang pemberian penghargaan  
kepada media-media terbaik.  

Akun @persatuan_ 
pribumi kemudian menanggapi dengan caption 
“cebong awards (ditambah dengan icon wajah  

tertawa terkekeh-kekeh)”.



Penghargaan dari Kemenlu RI itu sendiri (MICOM: 2018) adalah penghargaan 
Adam Malik yang diberikan setiap tahun. Penghargaan  merupakan bentuk 
apresiasi Kementerian Luar Negeri kepada media dan jurnalis yang berpartisipasi 
aktif dalam memberitakan politik luar negeri Indonesia secara akurat dan 
berimbang.


Akun instagram @persatuan_pribumi beropini demikian dengan maksud 
menyindir Kementerian Luar Negeri yang memberikan penghargaan kepada 
media-media tersebut. Dalam perspektif akun tersebut, media yang disebut di 
atas dianggap sebagai media yang juga mendukung pemerintahan Indonesia 
saat ini. 


Sejumlah komentar dengan maksud yang sama penulis temukan misalnya dari 
akun @glent_bakthie yang menghubungkan postingnya tersebut dengan 
persoalan keakidahan dengan ungkapan “kafir awards”. Ada juga yang 
menyebut dengan “rezim opo iki (rezim apa ini)...kamvret (kampret)”.

Penyajian Hasil: 
Posisi Pembacaan secara Literal

Peneliti Hanya menyajikan apa yang terlihat 
Belum ada analisis lebih dalam untuk memahaminya 

(minim Refleksivitas)



Penyajian Hasil: 
Posisi Pembacaan 

Refleksif



Tagline “Pemikir Bangsa” seperti yang tampak pada poster 
medsos Aktivis Peneleh di Instagram menunjukkan posisi 
Peneleh di mata pemuda. Tajuk ini bukan tajuk yang dirancang 
pengelola, namun muncul sendiri dari Aktivis Peneleh. Pada 
Rumah Peneleh, para pemikir diajak untuk bicara tidak hanya 
tentang perubahan dan pergerakan namun tentang hijrah. 
Hijrah memiliki makna meninggalkan hal-hal buruk menjadi 
lebih baik. Hijrah dengan kemandirian atau zelfbestuur 
bahkan lebih jauh memiliki makna mengembangkan 
kreativitas riiluntuk perbaikan peradaban.

Perhatikan Penyajian Hasil Penelitian dari Pembacaan Tagline 

Posisi Pembacaan Refleksif 
Peneliti  tidak sededar menyajikan data 

Peneliti ikut berperan dan menjadi bagian proses pengambilan kesimpulan



Kedudukan Teori dalam Hasil Penelitian

Berdasarkan  pernyataan  Bayu  terungkap  bahwa  secara  eksplisit  tidak  ada 
formulasi khusus dalam perumusan harga jual yang ada di Coffee Shop A. Beliau 
selaku  pemilik  hanya  menerjemahkan  harga  yang  berlaku  di  pasaran  dengan 
merasionalisasi sesuai dengan kondisi biaya operasionalnya…

Hal tersebut tidak dapat disandingkan dengan konseptual akuntansi biaya secara 
praksis  di  mana semua akumulasi  komponen biaya merefleksikan harga sebuah 
produk dan ditambahkan margin yang diharapkan (Chang, 2013; Haraldsson, 2016; 
YläKujala,  MarttonenArola,  & Kärri,  2018).  Lebih  lanjut  unsur  biaya  produksi 
dalam penentuan harga setidaknya terdiri  dari  tiga elemen, yaitu pertimbangan 
bahan  baku,  biaya  tenaga  kerja  langsung,  dan  overhead.  Semua  unsur  tersebut 
berpengaruh satu sama lain dalam menghasilkan sebuah harga jual. 

Teori menjadi pembanding temuan penelitian



Bagaimana Menjamin Validitas dan Reliabilitas  
Penelitian Kualitatif ?

Dalam Penelitian Kuantitatif, menyatakan bahwa ilmu harus obyektif dan terukur, 
dan konsep reliabilitas dan validitas berkaitan dengan Pengukuran. 

Reliabilitas: sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan jawaban yang sama. 
Validitas: sejauh mana suatu pengukuran menghasilkan kebenaran jawaban.

Dalam Penelitian Kualitatif, Jika penelitian menginginkan “reliabilitas’ dan ‘validitas” pastikan bahwa 
alat ukur dalam hal ini analisis data serta proses perolehan data disajikan secara rinci. 



Penggunaan Computational Propaganda: 
Mengatur Dan Memanipulasi Opini Publik di Media Sosial Melalui Isu Politik Identitas 

Pada Pilpres 2019 

penggunaan isu-isu identitas politik dan 
Propaganda Komputasi terstruktur dan 

terorganisir. 

Manipulasi opini publik melalui pemilihan isu 
yang diperhitungkan dan popularitas online 

menghasilkan konsensus palsu dengan tujuan 
untuk mendapatkan dukungan politik dari 

publik.



Realitas di Media Sosial

 Menciptakan Citra



https://fortune.com/2019/10/09/facebook-biden-trump-campaign/

membiarkan iklan tetap ada "didasarkan pada 
kepercayaan fundamental Facebook pada kebebasan 

berekspresi, penghormatan terhadap proses demokrasi, 
dan keyakinan bahwa dalam demokrasi yang matang 

dengan kebebasan pers



https://www.nytimes.com/2018/03/19/technology/facebook-cambridge-analytica-explained.html

Data mencakup detail tentang identitas pengguna, jaringan teman, dan 
"Like".  
Caranya: memetakan ciri-ciri kepribadian berdasarkan apa yang disukai 
orang-orang di Facebook, dan kemudian menggunakan informasi itu untuk 
menargetkan audiens dengan iklan digital.



https://nasional.kompas.com/read/2018/09/17/20223511/jokowi-buka-
bukaan-soal-kunci-kemenangan-di-solo-jakarta-hingga-pilpres-2014

https://www.washingtonpost.com/opinions/2019/11/01/dont-
abolish-political-ads-social-media-stop-microtargeting/

"Penargetan mikro" adalah praktik penjualan yang membatasi cakupan distribusi iklan untuk 
kelompok orang yang tepat.



Informasi hoax berupa teks ujaran kebencian 
pada ruang publik media sosial saat ini telah 
mengancam nilai-nilai kebebasan demokrasi di 
Indonesia.  

Fenomena ini bukan dikarenakan kesalahan pada 
teknologi yang digunakan, melainkan tingkat 
kesadaran pengguna teknologi informasi dan 
komunikasi (TIK) global itu sendiri.  

Informasi hoax berupa teks ujaran kebencian 
telah diproduksi menjadi industri kapital bisnis 
(kasus sindikat Saracen tahun 2017). 

Emoticon Dan Negative Electronic Word of 
Mouth (e-WOM  Negative)



Konsep bisnis teks ujaran kebencian pada media sosial 
telah berkembang secara global, Industri informasi 
teks ujaran kebencian terstruktur rapi layaknya 
industri legal. 

 Industri kapital hoax tersebut telah memproduksi dan 
memasarkan informasi melalui para agen, kemudian 
membentuk follower sebagai konsumen.  

Distribusi dan keberadaan hoax ujaran kebencian ini 
dipengaruhi oleh nilai ekonomi, yang secara finansial 
menguntungkan bagi para aktor pelakunya.  

Pertama, aktor-aktor tersebut menghasilkan nilai 
ekonomi karena bisnis yang berjalan.  
Kedua, mereka juga memperoleh nilai kekuasaan 
politik, karena sasaran dan tujuan dalam 
melemahkan pihak lawan tercapai. 

Emoticon Dan Negative Electronic Word of 
Mouth (e-WOM  Negative)



Semoga Bermanfaat


