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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Resepsi berasal dari bahasa latin “recipere” yang berarti menerima. 

Resepsi adalah aliran dalam penelitian sastra yang semenjak tahun 60-an 

menggeserkan fokus dari teks sendiri (aliran egosentris atau gerakan ekonomi) ke 

arah pembaca. Dalam arti luas, istilah ini dipertentukan  bagi setiap aliran dalam 

penelitian sastra yang mempelajari bagaimana karya-karya sastra diterima oleh 

pembaca (Jensen&Rosengen,1995). 

Sedangkan Reception Studies dalam penelitian komunikasi massa kembali 

pada Encoding dan Decoding.Stuart Hall(1974). Apa yang dikenal sebagai 

Reception Studies  dalam studi media adalah terkait dengan kajian budaya, 

meskipun kemudian menunjukkan bahwa teori resepsi memiliki akar lainnya 

(Alaasutari,1999:2-8). Kegiatan penerimaan pesan diawali dengan proses 

decoding yang merupakan kegiatan yang berlawanan dengan proses encoding. 

Encoding adalah  proses konversi informasi dari suatu sumber (objek) menjadi 

data, yang selanjutnya dikirimkan ke penerima atau pengamat, seperti pada sistem 

pemrosesan data.Decoding  adalah kegiatan untuk menerjemahkan atau 

mengiterprestasikan pesan-pesan fisik kedalam suatu bentuk memiliki arti bagi 

penerima (Morissan, 2013:21). 

Sedangkan di dalam pemakaian sehari-hari, kata makna digunakan dalam 

berbagai bidang maupun konteks pemakaian. Apakah pengertian khusus kata 

makna tersebut serta pembedanya dengan ide, misalnya, tidak begitu diperhatikan. 

Sebab itu, sudah sejajarnya bila makna juga disejajarkan pengertiannya dengan 

arti, gagasan, konsep, pernyataan, pesan, informasi, maksud, firasat, isi dan 
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pikiran.makna menurut (Shipley, 1962) berpendapat bahwa, jika seseorang 

menafsirkan makna sebuah lambang, berarti ia memikirkan sebagaimana mestinya 

tentang lambang tersebut; yakni suatu keinginan untuk menghasilkan jawaban 

tertentu dengan kondisi-kondisi tertentu pula. 

 

 
3.1  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogman dan Taylor dalam Lexi (2002:2) mendefinisikan metode 

penelitian kualitatif adalah produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

Pendekatan ini lebih berorientasi pada sifat alamiah (naturalistic) karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alami. 

Dalam hal ini Remaja Sumbersari Malang menjadi objek penelitian serta 

akan diberikan data-data hasil wawancara dan dokumentasi serta informasi-

informasi yang berkaitan dengan pemaknaan iklan air minum dalam kemasan 

(AMDK). Dan oleh Karena itu penelitian ini sebagai bagian dari kebutuhan yang 

tidak boleh diisolasikan kedalam variable tertentu atau tidak bisa dilakukan 

disebuah laboratorium melainkan hanya dilapangan.   

3.2  Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

interpretative, karena dalam penelitian ini peneliti menggali maksud atau makna 

dan latar belakang dari tanda dan teks sebagai objek kajiannya. Serta bagaimana 
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peneliti menafsirkan dan memahami kode dibalik tanda dan teks tersebut. 

Singkatnya, peneliti menginterpretasikan makna apa yang ditangkap oleh audiens. 

Sementara itu dasar dari penelitian ini adalah reception studies. Esensi dari 

studi resepsi adalah untuk menemukan atribusi dan konstuksi makna (berasal dari 

media) dengan penerima. Pesan media selalu terbuka dan polysemic memiliki 

beberapa arti dan ditafsirkan sesuai dengan konteks dan budaya penerima, serta 

berdasarkan pengalaman dan pandangannya selama berinteraksi dengan media. 

Dalam resception studies, khalayak diandaikan sebagai individu – individu yang 

berada didalam dan menjadi bagian dari budaya massa (mass culture). (Muslimin, 

2001: 87) 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Tempat penelitian merupakan tempat yang menjadi sasaran dalam 

melakukan penelitian. Pemilihan tempat harus bisa menunjang dalam rangka 

mendapatkan data yang lengkap serta orang-orang yang bearada pada tempat atau 

lokasi mengetahui tentang permasalahan yang menjadi objek penelitian. 

Berdasarkan hal tersebut maka, penelitian akan dilakukan di JL. Raya Talang 

Agung, Kepanjen, Malang 

3.4  Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah orang yang memeberi data atau informasi kepada 

peneliti. Orang yang diteliti dikatakan sebagai subyek dalam hal ini karena 

merekalah yang memberi informasi. 
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Teknik penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive 

sampling, dimana teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut 

yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin orang 

tersebut sebagai pemimpin sehingga memudahkan penelitian (Sugiyono, 2008: 

54). 

Adapun kriteria dari subyek penelitian ini diantaranya terdiri dari :  

1. Zuhdan Fatony selaku Ketua Loyal FC 

2. Ardiansyah Permana selaku Wakil Loyal FC 

3. Iqbal Bayu Selaku Bendahara Loyal FC 

4. Dimas Bagus Januar selaku Sekertaris Loyal FC 

5. Septian Atep selaku Kapten Loyal FC 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa 

mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data 

yang memenuhi standart data yang ditetapkan (Sugiyono. 2008 : 224). Dalam 

usaha pengumpulan data serta keterangan yang diperlukan, penelitian ini 

menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:  
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1. Focus Group Discussion (FGD) 

Teknik pengumpulan data yang umumnya dilakukan pada penelitian 

kualitatif dengan tujuan menemukan makna sebuah tema menurut 

pemahaman sebuah kelompok. Teknik ini digunakan mengungkap 

pemaknaan dari suatu kelompok berdasarkan hasil diskusi yang 

terpusat pada suatu permasalahan tertentu. FGD juga dimaksudkan 

untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti 

terhadap focus masalah yang sedang diteliti (Sutopo. 2006: 73). 

Peneliti ingin memperoleh pemaknaan Komunitas Futsal Terhadap 

Iklan Air Minum Dalam Kemaasan (AMDK) Aqua Versi “Salah Naik 

Motor” 

2. Wawancara / interview  

Dalam penelitian ini digunakan interview tidak terstruktur, yakni 

dengan memberikan pertanyaan dengan bebas dan tidak bersusun, 

namun tetap ada konsep-konsep tertentu agar tidak menyimpang dari 

prosedur yang diteliti, sehingga peneliti dapat menggali informasi 

lebih mendalam lagi. Interview ini menggunakan in-dept interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan 

wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang 

diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dengan metode 

ini peneliti dapat memperoleh data secara mendalam tentang 

bagaimana unsur iklan yang terkandung dalam Aqua Versi Salah Naik 

Motor. Dalam wawancara ini peneliti sudah harus mempersiapkan 
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pertanyaan yang akan diajukan kepada objek penelitian. Dengan hal 

ini diharapkan dapat memperoleh data yang diinginkan dengan 

bersifat menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana Komunitas 

Futsal Loyalitas FC memaknai iklan AQUA versi “Salah Naik 

Motor”. 

3. Dokumentasi  

Metode Dokumentasi yang peneliti gunakan bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Adapun data yang dimaksud 

berupa berkas-berkas, arsip-arsip, gambar dan yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data 

primer dari hasil dokumentasi. 

3.6 Teknis Analisis Data  

Miles and Huberman (1984:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data 

display, dan conclusion drawing/varivication. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 

 

Data Collection Conclusion 

drawing/verying 

Data Reduction Data Display 
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a. Data Collection (Pengumpulan Data) 

Pengumpulan data ini menggunakan catatan reflektif yaitu catatan 

yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran penelitian 

tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana 

pengumpulan data untuk tahap berikutnya. 

b. Reduksi Data (Data Reduction) 

Setelah data terkumpul,selanjutnya dibuat reduksi data, guna 

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau 

menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian menyerderhanakan dan 

menyusun secara sistematis dan menjaarkan hal hal penting tentang 

hasil temuan dan maknanya. Data yang diperoleh di lapangan cukup 

banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci mereduksi data 

berarti: merangkum, memilih hal hal yang pokok memfokuskan pada 

hal hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang 

tidak perlu. Data yang direduksiakan memberikan gambaran yang 

jelas dan mempermuda peneliti melakukan penelitian untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila 

diperlukan.   

c. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dalam peneitian kualitatif bias dilakukan dalam 

bentuk : uraian singkat ,tulisan atau kata kata, bagan, hubungan antar 

kategori, flowchart, gambar grafik, kurva, diagram, ogive ataupun 
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table. Tujuan penyajian data adalah untuk menghubungkan informasi 

sehingga dapat menggambarkan keadaaan yang terjadi. 

d. Conclusion Drawing/verification 

Penarikan kesimpulan .dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data 

dikumpul cukup memadahi maka selanjutnya ambil kesimpulan 

sementara, dan setelah data benar benar lengkap maka diambil 

kesimpulan akhir. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding 

terhadap data itu. Denzin dalam buku Lexy (2002:178) membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori. Artinya teknik triangulasi adalah upaya 

untuk menghilangkan perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks 

pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari pandangan 

dengan kata lain bahwa peneliti menggunakan triangulasi sumber. Berarti 

membandingkan dan mengecek balik derajat kerpercayaan suatu informasi yang 

diperoleh dengan sumber yang berbeda yaitu sumber yang satu dengan sumber 

yang lainnya. 

 

 

 


