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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3. 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dimana kualitatif menurut Sugiyono (2014) sering disebut 

metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi 

yang alamiah (natural setting). Metode kualitatif digunakan untuk 

mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. 

Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan 

suatu nilai di balik data yang tampak. 

3. 2. Tipe Penelitian

Tipe dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, yaitu suatu 

penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena 

yang ada secara lengkap, utuh, dan menyeluruh terhadap instrument 

penelitian. Berarti peneliti berupaya menggambarkan secara umum tentang 

masalah bagaimana para remaja masa kini memaknai pesan tayangan 

sinetron Anak Jalanan. 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 diperoleh nanti 

kedalam bentuk analisis dan generalisasi untuk menjawab rumusan 

masalah yang peneliti tetapkan. (Sugiyono, 2014) 
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3. 3. Fokus Penelitian 

Yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah peranan para 

remaja dalam memaknai atau menginterpretasikan pesan yang dibangun 

oleh tayangan sinetron Anak Jalanan. Peneliti memfokuskan pada apa 

makna yang diciptakan oleh penonton. 

3. 4. Subjek Penelitian 

Subyek penelitian yaitu siswa dan siswi kelas XI SMAN Ambulu, 

Jember. Pengambilan subjek yang dalam penelitian ini dilakukan dengan 

cara purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subjek didasarkan 

atas ciri-ciri dan sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya 

(pengetahuan awal peneliti). Ciri yang melekat pada subyek adalah mereka 

yang menonton tayangan Sinetron Anak Jalanan. Kegiatan ini dilakukan 

dengan wawancara terhadap para siswa dan siswi. Adapun kriteria yang 

harus dipenuhi oleh semua subyek adalah: 

1. Siswa dan siswi yang berumur 15-17 tahun 

2. Siswa dan siswi kelas XI yang pernah menonton tayangan 

sinetron Anak Jalanan episode pertama sampai 16 Desember 

3. Siswa dan siswi kelas XI yang sering atau selalu menonton 

sinetron Anak Jalanan secara keseluruhan 

Berdasarkan data dari sekolah disebutkan bahwa siswa dan siswi 

SMA Negeri Ambulu kelas XI berjumlah 340 orang. Setelah 

diberlakukannya kriteria tersebut di atas maka, peneliti menemukan 5 

orang sebagai subyek. 
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3. 5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti yaitu, antara lain: 

a. Wawancara 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara tak 

berstruktur, menurut Sugiyono (2014) adalah wawancara yang bebas 

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. 

Dalam wawancara tidak berstruktur, peneliti belum mengetahui secara 

pasti data apa yang diceritakan oleh responden. Dengan teknik ini 

peneliti menggali informasi dan data tentang resepsi pemirsa dalam 

menyaksikan tayangan sineton anak jalanan dengan cara mengajukan 

pertanyaan kepada responden mengenai bagaimana interpretasi 

pemirsa dalam memaknai tayangan sinetron tersebut. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk mendapatkan data berupa teks 

(catatan), rekaman, serta foto atau data pendukung lainnya. Hal ini 

dimaksudkan untuk menambah atau melengkapi informasi sehingga 

memperkuat data yang telah diperoleh dari wawancara. Sehingga hasil 

wawancara yang telah dilakukan dapat dicermati dengan baik. 

 

 

 



28 
 

3. 6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah 

dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap 

kredibel. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan 

model Miles dan Hubberman (dalam Sugiyono, 2014), yang 

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian 

data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari 

tema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Teknik ini menggunakan teknik penyajian data berbentuk teks 

yang bersifat naratif. 

3. kesimpulan 

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi 

antara fenomena yang terjadi dan hasil dari penelitian. 
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Tabel 1. Model Analisis Data Miles & Hubberman 

(Sugiyono,2014) 

 

3. 7. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan Triangulasi 

Teknik. Triangulasi Teknik disini untuk membuktikan data yang telah 

ditemukan oleh peneliti. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, 

lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan tiga 

teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang 

berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber 

data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang 

dianggap benar (Sugiyono, 2014:274). 
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