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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Kriyantono 

(2006: 56) bahwa pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. 

Senada yang dijelaskan Sugiyono (2014: 78) bahwa kualitatif berusaha 

memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku 

manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Penelitian kualitatif ini dipilih karena penelitian kualitatif bertujuan 

untuk menjelaskan fenomena sedalam-dalamnya. Penelitian ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasinya atau 

sampling sangat terbatas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pendekatan kualitatif lebih menekankan persoalan kualitas data bukan 

banyaknya kuantitas ada. 

3.2 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

deskriptif dengan menganalisis secara mendalam terkait dengan bentuk 

pemaknaan khalayak atas muatan pesan/tayangan. Sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sugiyono (2014), penelitian kualitatif deskriptif lebih 

menekankan pada uraian atau penjelasan terhadap data yang diperoleh dari 

hasil interaksi antara peneliti dengan sumber data. Sebagaimana arti definisi 

deskriptif yang peneliti pahami yaitu menjelaskan atau menguraikan data yang 
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diperoleh nanti kedalam bentuk analisis dan generalisasi untuk menjawab 

rumusan masalah yang peneliti tetapkan. (Sugiyono, 2014). 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan kriteria masalah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menentukan subjek penelitian menggunakan purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun sampel yang 

dilakukan dengan menyesuaikan gagasan, asumsi, sasaran, tujuan, manfaat 

yang hendak dicapai oleh peneliti. Peneliti dapat mengambil sampel sesuai 

kehendaknya dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2014). 

Adapun karateristik yang dapat dijadikan subjek ditetapkan oleh 

peneliti, antara lain: 

1. Mahasiswa aktif/sedang menempuh jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 

2012 Universitas Muhammadiyah Malang. 

2. Memiliki akun snapchat dan telah menjadi pengikut (followers) snapchat 

Keenan Pearce. 

3. Melihat postingan Keenan Pearce minimal 3 hari dalam satu minggu. 

4. Berpenampilan menarik, moderen dan modis baik saat pergi kuliah maupun 

saat bergaul (hang out).  

5. Usia 20-22 tahun baik jenis kelamin pria dan wanita. 

6. Mengetahui figur Keenan Pearce terutama tentang gaya hidup metroseksual 

dalam akun snapchatnya. 
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7. Berasal dari kalangan berada dan memiliki banyak uang karena banyaknya 

materi yang dibutuhkan sebagai penunjang gaya hidup yang dijalani.  

8. Memilih gaya hidup urban dan hedonis.  

9. Secara intens mengikuti perkembangan fesyen di majalah-majalah mode 

pria agar dapat mengetahui perkembangan fesyen terakhir yang mudah 

diikuti. 

Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu memenuhi kriteria yang telah 

di paparkan di atas. Selain itu, untuk memastikan pemilihan subjek penelitian 

yang telah ditetapkan, maka peneliti melakukan pengamatan awal sebagai 

tujuan untuk memperkuat data dalam penelitian ini. Berikut ini pengamatan 

awal yang dilakukan dengan 20 orang mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 

2012 pada tanggal 15-16 Oktober 2016 dengan menggunakan pertanyaan: 

1. Apakah Anda pernah melihat postingan video atau foto di akun snapchat 

Keenan Pearce? 

2. Apakah Anda memiliki jadwal khusus untuk melihat postingan video atau 

foto diakun snapchat Keenan Pearce? 

3. Seberapa sering Anda melihat postingan video atau foto diakun snapchat 

Keenan Pearce? (Sebutkan berapa kali Anda melihat postingan video atau 

foto snapchat Keenan Pearce dalam satu minggu). 

Dari hasil pengamatan awal yang dilakukan, peneliti memperoleh hasil 

yaitu: 

1. 10 orang menyatakan selalu melihat updatean terbaru story akun snapchat 

Keenan Pearce sebanyak dalam 1 minggu. 
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2. 6 orang menyatakan hanya melihat updatean terbaru story akun snapchat 

Keenan Pearce sebanyak dalam 1 minggu. 

3. 4 orang tidak pernah melihat sama sekali hanya mengikuti akun snpachat 

Keenan Pearce. 

Subjek dalam penelitian ini merupakan anggota mahasiswa Ilmu 

Komunikasi angkatan 2012 dengan jumlah 278 mahasiswa, namun subjek yang 

dipilih sementara yaitu berjumlah 20 orang sesuai dengan kriteria yang 

dijelaskan di atas. Apabila pernyataan subjek penelitian belum mengarah pada 

tiga kelompok yang tercantum pada teori analisis resepsi, maka peneliti akan 

menambahkan subjek penelitian nantinya guna memperoleh data yang telah 

ditetapkan. Perlu diketahui, jumlah subjek penelitian tidak terpaku pada 20 

orang tersebut. Apabila pernyataan subjek penelitian telah mencapai 

pernyataan yang jenuh atau data yang diperoleh sudah sesuai dengan yang 

diharapkan, maka penelitian dihentikan sehingga dapat dianalisis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga 

jenis, antara lain: 

3.4.1 Observasi 

Dalam observasi ini peneliti mengumpulkan data dan informasi 

dengan melakukan wawancara awal untuk menentukan subjek penelitian 

yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh peneliti. Bentuk 

observasi dilakukan dengan mahasiswa, dengan mencatat data-data yang 

penting untuk mengetahui mahasiswa tersebut telah menjadi pengikut 
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(followers) snapchat Keenan Pearce, pernah melihat postingan video atau 

foto yang dipublikasi oleh Keenan Pearce melalui senapchat dan hal yang 

penting adalah mengamati setiap interaksi dan cara berpenampilan 

mahasiswa tersebut dengan kriteria memenuhi gaya hidup metroseksual 

sesuai dengan judul penelitian. Kategorisasinya seperti berpenampilan 

menarik, moderen dan modis baik saat pergi kuliah maupun saat bergaul 

(hang out).  

3.4.2 Wawancara 

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang atau 

lebih, melibatkan peneliti dengan subjek penelitian dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan perihal pemaknaan khalayak terhadap gaya hidup 

metroseksual Keenan Pearce dalam akun snapchat “KeenPearce” 

(Mulyana, 2001). Wawancara ini dapat digunakan untuk mengumpulkan 

informasi yang tidak diperoleh melalui observasi. Melalui wawancara, 

peneliti bisa mendapatkan informasi yang mendalam sehubungan dengan 

hal-hal yang ingin diteliti.  

Peneliti menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur atau 

wawancara secara mendalam, yaitu mendapatkan serta mengumpulkan 

data dan informasi seputar masalah dengan mengajukan beberapa 

pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diformat dalam sebuah 

daftar pertanyaan. Namun peneliti juga akan mencatat setiap pertanyaan 

yang berkaitan dengan masalah diluar dari pertanyaan yang telah 

disiapkan sebelumnya. 
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3.4.3 Studi Kepustakaan  

Dalam proses pengumpulan data, ada beberapa metode yang 

digunakan sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan, yaitu: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari subjek penelitian melalui 

wawancara langsung. 

b. Data sekunder, yaitu data yang digunakan untuk membantu 

menjelaskan data primer berupa arsip dan dokumen-dokumen yang 

relevan dengan pemasalahan penelitian. 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam 

penelitian untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data 

dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung 

dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai 

tuntas hingga datanya sudah jenuh (Sugeng, 2015: 152).   

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Data Collection, atau pengumpulan data.   

2. Data Analysis, menganalisis preferred reading dari teks yang akan diteliti 

dengan melakukan analisis semiotik terhadap struktur internal teks. Analisis 

semiotika yang digunakan dalam penelitian ini. 

3. Data Interpretation, analisis interpretasi data dari wawancara mendalam. 

4. Tema-tema yang muncul kemudian dianalisis dengan mempertimbangkan 

diskursus yang meliputi proses pemaknaan, karakteristik individu, cara 
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pemaknaan, sekaligus juga konteks sosial dan gaya hidup metroseksual 

yang melingkupi proses pemaknaan. 

5. Tema-tema yang muncul kemudian dibandingan dengan preferred reading 

untuk kemudian dikelompokkan ke dalam 3 kelompok pemaknaan yaitu 

dominant reading, opositional reading, dan negotiated reading.     

a. Dominated Reading 

Kelompok dominated reading adalah mahasiswa yang menerima 

makna setelah melihat video snapchat Keenan Pearce. Di dalam 

dominated reading terdapat dua pihak yang mendominasi dan di 

dominasi oleh video snapchat tersebut. Pihak yang di dominasi adalah 

mahasiswa dan Keenan Pearce adalah orang yang mendominasi dari 

daripada teks/video snapchat tersebut. Seseorang di katakan dominated 

jika ia menerima isi makna video snapchat Keenan Pearce. 

b. Negotiated Reading 

Kelompok negotiated reading adalah pihak objek penelitian 

(mahasiswa) yang hanya menerima sebagian pemaknaan yang 

diberikan oleh video di akun Keenan Pearce yang sesuai dengan kondisi 

sosial mahasiswa (remaja) dan bahkan penerimaan makna itupun juga 

akan direkonstruksi sesuai dengan keadaan/kebutuhan/ minat dari 

mahasiwa yang menjadi responden dari penelitian ini. 

c. Oppositional Reading  

Kelompok oppositional reading adalah mahasiswa tidak menerima atau 

menolak makna isi video yang diberikan oleh Keenan Pearce. Di dalam 

kelompok ini mahasiswa menolak isi makna video yang ditayangkan 
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dan responden (mahasiswa) membuat sebuah alternatif sendiri dalam 

menginterpretasikan isi daripada makna tayangan video tersebut.  

 


