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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian 

kualitatif adalah suatu penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan 

dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran 

orang secara individu maupun kelompok. Data dihimpun dari proses 

pengamatan, mencangkup deskripsi dalam konteks yang detail disertai catatan 

hasil wawancara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. Penelitian 

kualitatif memiliki dua tujuan yaitu menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore), serta menggambarkan dan menjelaskan (to describe 

and explain). Hasil penelitian merupakan deskripsi interpretasi yang mana 

peneliti berusaha menjelaskan mendeskripsikan setiap objek yang akan 

diteliti bersifat tentative dalam konteks waktu dan situasi tertentu 

(Machmud:2016;51). 

Pendekatan kualitatif juga memusatkan perhatian pada prinsip-prinisp 

umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di 

masyarakat (Bungin,2008). Alasan memilih pendekatan kualitatif karena 

berkaitan dengan konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada 

pendahuluan. Dalam hal ini peneliti diharapkan dapat menggambarkan 

kandungan makna pesan dari akun @alfysaga oleh komunitas Malang Creator 

dalam membuat video sketsa di Instagram. 
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1.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif. 

Deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa 

kondisi dan praktek-praktek yang berlaku, membuat, mengevaluasi dan 

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu akan datang (Rahmat:2014;25). Pemilihan penelitian 

deskriptif bermaksud mengamati secara lengkap dan mencari hubungan 

dengan konsep yang lain tanpa pengujian hipotesa atau hubungan tersebut 

dalam kaitan dengan penelitian ini. 

Dasar penelitian adalah studi resepsi, dimana studi resepsi ini 

memfokuskan pada proses pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas 

teks, dan bagaimana individu menginterpretasi isi media (Baran, 2003 dalam 

Machmud 2016;230). Studi resepsi berupaya mengungkapkan makna-makna 

terdalam dari suatu fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti akan 

mengkaji pemaknaan atau resepsi dari anggota Malang Creator mengenai 

video sketsa dari @alfysaga yang diunggah sebagai bentuk fenomena 

kehidupan anak muda, diharapkan peneliti dapat mengupas pemaknaan pesan 

tersebut.  

1.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di rumah salah satu subjek penelitian yang terletak di 

Perumahan Griya Tumapel No 2 Singosari. Pemilihan tempat penelitian 
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berdasarkan kesepakatan antara peneliti dengan kedelapan subjek penelitian 

dan tempat tersebut dianggap cukup efektif untuk digunakan sebagai 

pelaksaan wawancara melihat tempatnya jauh dari kebisingan dan keramaian 

kendaraan. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan kemudahan dalam 

mendapatkan data dan keefesiensian waktu dikarenakan bulan Ramadhan. 

Pelaksanaan wawancara dilakukan pada hari Senin 6 Juni 2017. 

1.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan unsur penting dalam penelitian ini, subjek 

penelitian ini yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan 

selama proses penenlitian. Dalam menentukan subjek penelitian, penenliti 

menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling adalah teknik 

penentuan sampel dengan ciri-ciri tertentu (Sukmana:2007;8). 

Teknik pengambilan sampel sumber data dengan purposive sampling ini 

adalah dengan menyebutkan secara jelas kriteria apa yang dijadikan dasar 

untuk menetapkan subjek yang akan di teliti (Machmud:2016;62). Caranya 

adalah dengan membuat kategori tertentu untuk menyaring subjek yang 

sesuai dengan harapan peneliti. Peneliti akan mengkategorikan subjek 

penelitian ke dalam ciri atau karakteristik tertentu sesuai dengan kebutuhan 

penelitian. 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah komunitas Malang Creator. 

Agar spesifik dan mudah dalam pemilihan subjek, peneliti memberikan 

kriteria sebagai berikut :  

a. Anggota Malang Creator 
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b. Memiliki akun pribadi Instagram dan aktif sampai sekarang 

c.  Berkecimpung dalam bidang pembuatan video baik video selfie, 

cinematik, komedi, sketsa, musik dan filmaker 

d. Meng-upload video pribadinya ke media sosial Instagram pribadi 

minimal setiap minggu sekali 

e. Mengikuti akun @alfysaga atau pernah menonton dan menge-like 

karya videonya @alfysaga 

Untuk mendapatkan jumlah subjek penelitian, peneliti menyotir dengan 

cara berdiskusi dengan koordinat dari komunitas Malang Creator untuk 

meminta saran terhadap subjek-subjek yang masuk dalam kriteria. 

Selanjutnya peneliti meminta identitas dan kontak subjek yang telah 

disarankan oleh koordinat dari Malang Creator kemudian peneliti 

menghubungi dan bertanya kesediaanya untuk menjadi subjek penenlitian 

melalui LINE (aplikasi pengirim pesan instant).  

Setelah mendapatkan beberapa orang yang sudah memenuhi kriteria yang 

telah ditentukan peneliti dan bersedia untuk dijadikan subjek penelitian maka 

cukup bagi peneliti untuk mendapatkan ke delapan orang subjek. 

Subjek penelitian diantaranya : 

1. Kurnia Arie Ramadhan 

2. Siti Masruroh 

3. Mochamad Juang Wahyu P. 

4. Joko Decky Ersanuar 
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5. Muhammad Risky Wahyu Utomo 

6. Alvan Septy Kurniawan 

7. Renata Angel 

8. Harfrida Vindy Agustie 

1.5 Sumber Data 

a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang paling utama dibutuhkan dalam penelitian. 

Data primer didapat langsung dari subjek penelitian. Sumber data primer 

diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada anggota Malang 

Creator yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. 

Selama proses wawancara yang dilakukan, peneliti juga menganalisis, 

mendengar dan bertanya. Hasil wawancara yang didapatkan dari 

narasumber, kemudian akan dijelaskan dalam bentuk tulisan dan 

disimpulkan sesuai dengan hasil penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pendukung dan pelengkap data primer. Data 

sekunder didapat dari sumber-sumber tidak langsung seperti jurnal, 

skripsi, buku dan artikel dari internet yang bertujuan untuk menambah 

dan menguatkan data primer. 

1.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara : 

 

 



25 
 

a. Wawancara 

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka, lalu mendengarkan secara 

langsung informasi atau keterangan-keterangan yangdibutuhkan. Dalam 

penelitian ini, melalui wawancara peneliti mempunyai tujuan untuk 

menggali secara mendalam terkait makna pesan pada akun @alfysaga 

oleh komunitas Malang Creator. 

b. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pelengkap dari 

wawancara. Dokumentasi yang digunakan berupa rekaman video dari 

Instagram @alfysaga, rekaman suara, foto dan lain-lain. Dokumentasi 

digunkan dengan tujuan untuk : 

1. Menambah kelengkapan data 

2. Menyadari daya ingat kita terbatas 

3. Mengetahui keaslian data 

1.7 Teknik Analisis data 

Dalam analisis data penelitian kualitatif, peneliti menggunakan teknik 

analisis Interaktif menurut Miles dan Huberman dalam Pawito (2007;104). 

Miles dan Huberman menawarkan suatu teknik analisis yang lazim disebut 

dengan interactive model. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga 

komponen: reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan 

penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions). 

Berikut keterengannya: 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ini merupakan data pertama atau data mentah yang 

dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti mencari data-data yang berkaitan 

dengan penelitian melalui wawancara dan dokumentasi video dari akun 

Instagram @alfysaga. Dalam tahap ini peneliti menyeleksi beberapa 

video pada akun @alfysaga untuk dijadikan bahan saat wawancara dan 

data subjek penelitian untuk mengetahui latar belakang subjek 

penelitian. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, 

memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting 

dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat 

dilakukan. Data yang diperoleh adalah berupa rekaman dan catatan 

pada saat wawancara kemudian data tersebut peneliti pilih, rangkum 

dan tulis dalam bentuk laporan terperinci sesuai dengan kebutuhan 

peneliti. 

3. Penyajian Data 

Penyajian data ini menyusun informasi dengan cara tertentu dari data 

yang sudah ada. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan hubungan antar kategori dan tabel data. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan-kesimpulan atau verifikasi ini sebagai langkah terakhir 

yang dilakukan peneliti meliputi pemaknaan pesan dari sudut pandang 
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anggota Malang Creator mengenai video sketsa. Pada tahap ini peneliti 

sudah mereduksi dan menyajikan dalam bentuk uraian dan tabel yang 

menjadi bagian sangat penting demi menghasilkan kesimpulan yang 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

1.8 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa realitas objektif 

sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka dalam pengujian keabsahan 

data peneliti menggunakan Triangulasi. Triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu ( Sugiyono, 2014: 273). Triangulasi 

yang dipakai adalah triangulasi sumber. Sebagaimana yang sudah di jelaskan 

(Sugiyono, 2014:274), bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji 

kredibilitas data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Data-data yang 

sama akan diuraikan dan dikategorikan, mana pandangan yang sama mana 

pandangan yang berbeda dan mana yang lebih spesifik, kemudian data yang 

telah dianalisis tersebut akan menghasilkan satu kesimpulan. Jadi penelitian 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan mengenai 

penerimaan makna malang creator terhadap video @alfysaga di Instagram 

sebagai fenomena kehidupan sosial anak muda melalui sumber alat yang 

berbeda yaitu wawancara dan dokumentasi. 

 

 

 


