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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian 

interpretatif artinya data yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri 

dari angka-angka) melainkan berupa kata-kata dari subjek penelitian. Semua data yang 

dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Sementara 

itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis melalui 

metode studi resepsi (reseption analysis) (Machmud, 2016:218).  

3.2 Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yaitu Metode Studi Resepsi adalah kategori penerimaan dan 

pemaknaan khalayak terhadap sebuah pesan, maka model analisis data yang relative sesuai 

adalah analisis data tematik. Studi resepsi dapat di katagorikan ke dalam paradigma 

interpretif atau konstruktivistik (Pujileksono, 2016 : 176).  Objek Penelitian yang di angkat 

oleh peneliti yaitu Sitkom Ok-Jek episode 08, sebagai bahan penelitian karena dalam 

sitkom tersebut lebih kuat dari pada episode-episode lainnya.  

3.2 Subyek Penelitian 

Dalam penelitian ini subyek penelitian merupakan mahasiswa/I Ilmu Komunikasi 

Universitas Muhammadiyah Malang. Peneliti memilih mahasiswa angkatan 2014 karena 

seseorang mahasiswa yang mempunyai latar belakang pendidikan dengan integritas yang 

tinggi, mampu mengapresiasikan suatu tayangan televisi dan dapat memberikan sebuah 
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opini atau memiliki ke mampuan menganalisa makna suatu tayangan televisi. Dalam 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Penentuan subyek penelitian menggunakan teknik purposive sampling memberlakukan 

kriteria untuk pengambilan sampel yaitu: 

a) Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2014 yang 

sudah menonton 2 kali episode tayangan sitkom Ok-jek pada kurun waktu bulan Desember 

2015 hingga bulan Maret 2016, khususnya sitkom ok-jek episode delapan.  

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian. 

Penelitian ini di lakukan di rumah peneliti Bukit Cemara Tujuh Blok CC No.21. Waktu 

penelitian adalah waktu dimana peneliti akan melaksanakan penelitian. Waktu penelitian 

yang di pilih peneliti yaitu pada Desember 2017. Peneliti memilih waktu tersebut karena 

peneliti harus mengumpulkan semua informasi dan data yang mendukung penelitian ini. 

3.4   Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini maka peneliti akan menggunakan dua teknik untuk 

mengumpulkan data yaitu menggunakan Focus Group Discussion (FGD) dan 

dokumentasi. 

a. Focus Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) adalah suatu proses pengumpulan informasi/data 

tentang suatu permasalahan yang sangat khusus melalui diskusi kelompok. Sebagai teknik 

pengumpulan data, diskusi (bukan wawancara), kelompok (bukan individu) terfokus 

(bukan bebas) mensyaratkan pelaksanaannya harus di persiapkan dengan baik. Persiapan 

ini meliputi orang-orang yang akan dilibatkan, tempat dan alat, fasilitator/moderator yang 
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ahli, datrar pertanyaan yang spesifik dan kemampuan untuk menganalisis semua 

informasi/data yang didapatkan melalui FGD (Pujileksona, 2016:132).  

 Di dalam melaksanakan FGD peneliti memerlukan beberapa hal di antaranya: 

1. Jumlah peserta terdiri dari 7-11 orang mahasiswa/i Ilmu Komunikasi angkatan 2014 

Universitas Muhammadiyah Malang yang pernah menonton tayangan sitkom Ok-Jek di 

Net.TV. Masing-masing peserta yang meliputi orang yang mempunyai pengalaman, 

Pemahaman FGD yang berbagai macam latar belakang agama yang sama, jenis kelamin, 

dan status sosial. 

2. Meyiapkan Video Ok-Jek Episode 08 dan ATK seperti alat tulis, buku, kertas untuk 

mencatat semua hasil diskusi. 

3. Menyiapkan alat perekam untuk menyimpan dan mendokumentasikan percakapan/diskusi 

selama proses FGD. 

4. Posisi tempat duduk untuk peserta yaitu menyerupai huruf O yang melingkar dengan 

peserta yang saling bersebelahan. Begitu juga dengan notulen dan fasilitator. 

5. Menyiapkan tim FGD yang terdiri dari: 

a. Moderator dari FGD yaitu peneliti akan memimpin selama proses jalannya diskusi 

berlangsung. Moderator diperlukan upaya diskusi persoalan peneliti dapat tefokuskan dan 

tercapai dengan baik dan benar. 

b. Notulen telah di pilih oleh peneliti yaitu rekan dari moderator/peneliti sendiri. Seorang 

notulen yang tanggap dan fokus pada jalannya FGD dan dapat bertanggung jawab dengan 

tugas yang di berikan seperti mencatat jalannya diskusi dan memberitahu moderator jika 

terjadi permasalahan yang terlewatkan. 
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c. Seseorang teknisi dan traskiptor yaitu bertugas utnuk merekam jalannya FGD dan 

mentranskip penyataan-pernyataan yang berkembang dalam FGD. Selain itu 

bertanggungjawab dengan konsumsi peserta FGD. 

 

b. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain (Sugiyono, 2012:82). Hal ini 

peneliti akan mengumpulkan dokumentasi dan data-data yang telah di peroleh selama 

proses penelitian yang berkaitan dengan proses Focus Group Discussion (FGD). Data 

dokumentasi ini merupakan data pelengkap untuk melengkapi hasil data yang di peroleh 

melalui Focus Group Discussion (FGD). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dimulai dengan menelaah data yang telah tersedia dari berbagai 

sumber berupa FGD. Pada dasarnya tujuan dari analisis data dalam suatu penelitan adalah 

untuk menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai 

makna serta mudah untuk dipahami dan interprestasikan. Tahap analisis yang pertama 

membuat transkip dari keseluruhan hasil FGD. Berdasarkan fenomena ini, Stuart Hall 

(1980, 136-138) Mengemukakan ‘the three hypothetical positions’ untuk mendapatkan 

posisi decoding resepsi: 

1. The Dominant-Hegemonic Position 

Posisi ini terjadi apabila subjek penelitian menyerap makna dan informasi yang di 

berikan oleh produsen dalam suatu secara penuh, dan menghasilkan pesan yang sama persis 
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seperti ketika pesan yang di berikan oleh pembuat produsen program. Audiens yang ada 

dalam posisi ini beroperasi dalam kode dominan. 

2. The Negotiated-code or position  

Subjek penelitian dalam posisi apabila ia cukup memahami apa yang didefinisikan 

secara dominan dan posisi ini audiens mengakui pengaruh yang mereka konsumsi, namun 

pada situasi minat-minat pribadinya. Dalam hal ini, mereka menggunakan logika mereka 

untuk mengidentfikasi hubungan yang berbeda antara diri mereka dan yang mereka 

konsumsi. Pada posisi ini, terjadi kompromi antara produsen dan konsumen.  

3. The Oppositional code 

Audiens yang teridentifikasi berada dalam posisi ini pada dasarnya mengerti makna 

pesan yang tersirat dalam kode dominan, namun mereka memiliki interpretasi yang 

bertolak belakang dengan produsen program. 

 

 


