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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi resepsi (reception 

studies) yaitu pemaknaan dari audien/penonton untuk dapat memahami dan 

memaknai sebuah isi pesan terutama dalam pesan lagu. Dengan harapan setelah 

menggunakan studi resepsi bisa ditemukan kategori penonton yaitu dominant 

(dominant code position), negosiasi (negotiated code position), dan oposisi 

(opositional code position). 

3.1  Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pada hakekatnya 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek/subyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data 

bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

dari pada generalisasi (Sugiyono, 2014:9). 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif 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, 

dimana penelitian ini akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan kepada subjek 

penelitian. Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

paradigma kritis melalui metode studi resepsi (reception analysis). 
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3.2  Tipe dan Dasar Penelitian  

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan-

kenyataan atau fakta-fakta dengan mengemukakan keadaan mengenai objek 

penelitian sebagaimana adanya secara rinci. Penelitian deskriptif adalah penelitian 

yang beusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada 

saat sekarang. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji pemaknaan atau 

resepsi dari kelompok Rapper “Malang Hiphop Community” tentang pesan lagu 

Nganchuk Crew. 

 

3.3  Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di babershop Jl. Melati No. 20, Kota Malang. 

Tempat penelitian dilakukan di Jl. Melati No. 20 dikarenakan lokasi penelitian ini 

merupakan tempat kelompok - kelompok Rapper yang menaung di Malang 

Hiphop Community biasanya berkumpul.  

Penelitian ini mulai dilakukan 2 Desember 2015 sampai 8 Desember 2015. 

Waktu penelitian dilakukan mulai pukul 19.00WIB. 

 

3.4  Subjek Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka subyek 

dalam penelitian ini adalah kolompok Rapper di kota Malang yaitu Malang 

Hiphop Community. 
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Kriteria subyek penelitian untuk pengambilan sampel yang akan diteliti, 

yaitu : 

1. Anggota berumur 20 sampai dengan 45 Tahun. 

2. Anggota Malang Hiphop Community pernah mendengar lagu Nganchuk 

Crew. 

3. Anggota Malang Hiphop Community yang masih aktif membuat lagu. 

4. Anggota Malang Hiphop Communityyang bersedia untuk diwawancarai. 

Dalam penelitian kualitatif, sumber penelitian dipilih secara purposive 

sampling. Peneliti menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu suatu teknik 

pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu 

ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita 

harapkan, atau mungkin subyek merupakan orang yang paling berpengaruh atau 

yang menguasai dalam bidang hip hop sehingga akan memudahkan peneliti 

menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014:219). 

 

3.5  Metode 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, 2014:224). 

Peneliti menggunakan metode pengumpulandata sebagai berikut : 
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1. Interview  

Dalam penelitian ini menggunakan wawancara  tidak terstruktur. Wawancara 

tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan 

hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2014:140). 

2. Dokumentasi 

Metode Dokumentasi yang peneliti gunakan bertujuan untuk mengumpulkan 

data dan informasi. Adapun data yang dimaksud berupa berkas-berkas,            

arsip-arsip, gambar dan film yang berkaitan dengan permasalahan yang 

diteliti. Data ini berfungsi sebagai pelengkap data primer dari hasil 

dokumentasi. 

3.6  Teknik Analisis Data  

Miles dan Hubeman (1984), mengemukakan bahwa teknik analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas 

dalam penelitian (Sugiono, 2014:246). Apabila peneliti belum terasa memuaskan, 

maka peneliti melanjutkan pertanyaan agar mendapatkan hasil yang memuaskan. 

Peneliti menggunakan tiga tahapan analisis, yaitu : 

1. Reduksi Data  (Data Reduction) 

Peneliti akan melakukan reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data (Data Display) yaitu penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. 

3. Menarik Kesimpulan  

Kesimpulan didukung oleh bukti-bukti pada saat pengumpulan data. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2014:246-252 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 komponen dalam analisis data (interactive model) 

Sumber : Sugiyono, 2014: 247. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data  

Ke`tajaman analisis peneliti dalam menyajikan sebuah data tidak serta merta 

menjadikan hasil temuan peneliti sebagai data yang akurat dan memiliki 
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tingkat kepercayaan yang tinggi. Perlu melewati pengujian data terlebih 

dahulu sesuai dengan prosedural yang telah ditetapkan sebagai seleksi akhir 

dalam menghasilkan atau memproduksi temuan baru. Oleh karena itu, 

sebelum melakukan publikasi hasil penelitian, peneliti terlebih dahulu harus 

melihat tingkat kesahihan data tersebut dengan melakukan pengecekan data 

melalui pengujian keabsahan data yang meliputi uji validitas dan reliabilitas. 

Pada penelitian kualitatif, tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data yang 

diperoleh. Melihat hal tersebut maka kepercayaan data hasil penelitian dapat 

dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah 

penelitian. 

Uji keabsahan data pada penelitian kualitatif meliputi credibility (validitas 

internal) dengan cara triangulasi, transverbility (validitas eksternal), 

dependability (reliabilitas) dan conformability (objektifitas) (Sugiyono, 

2010:270). Triangulasi data pada hakikatnya merupakan pendekatan 

multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan 

menganalisis data. Ide dasarnya adalah fenomena yang diteliti dapat dipahami 

dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari 

berbagai sudut pandang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber yang berarti membandingkan mencek 

ulang derajat kepercayaan suatu informan yang diperoleh melalui sumber 

yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk cross check terhadap apa yang 

dikatakan berbagai sumber (Moleong, 2014: 330). 


