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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode studi Resepsi atau 

reception analisis. Penelitian ini dilakukan untuk memfokuskan peneliti pada 

produksi tentang pemaknaan teks dan proses negosiasi makna khalayak. Dalam 

metode ini, peneliti akan menggali tentang pemaknaan audience terhadap 

sensualitas perempuan pada komik kipli. 

Reception analisis merupakan studi yang mendalam terhadap proses actual 

diamana wacana dalam media diasimilasiakan ke dalam wacana dan praktik-

praktik budaya khalayak. Menurut McQuail (1997), reception analisis 

menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial budaya 

dan sebagai proses dari pemberian makna melalui persepsi khalayak atas 

pengalaman dan produksi. 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini pada dasarnya merupakan jenis penelitian kualitatif dengan 

metode analisis resepsi model Encoding/Decoding Stuart Hall. Penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk 

menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu 

atau sekelompok orang. Sehingga jelas dalam penelitian ini penulis melakukan 

wawancara terbuka secara mendalam untuk memahami bagaimana teks dan tanda 

yang ada di media dimaknai sedemikian rupa. Kemudian hasilnya ditulis secara 
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alamiah menggunakan berbagai metode ilmiah dengan cara mendeskripsikannya 

melalui bentuk kata-kata.Penulis menggunakan encoding-decoding Stuart Hall 

karena ingin mengetahui keberagaman pemaknaan mengenai sensualitas tubuh 

perepan oleh pngikut komik digital Kipli.  

Keberagaman tersebut dapat muncul mengingat kondisi psikologis dan 

latar belakang cultural tiap orang berbeda. Dalam penelitian ini khalayak tidak 

dipandang sebagai makhluk yang pasif, namun makhluk yang bisa 

mengungkapkan secara bebas pendapatnya dalam menginterpretasi teks 

dangambar kedua majalah tersebut. Sehingga kedalaman informasi sangat 

diperlukan.  

Paradigma yang mendasari penelitian ini adalah paradigma konstuktivis. 

Konstruktivis menempatkan ilmu sosial sebagai analisis sistematis terhadap 

socially meaningfull action melalui pengamatan langsung, alamiah, penafsiran 

tentang pelaku sosial dalam mengelola dunia sosial mereka. Dimana 

paradigma ini memiliki sifat ontologis yang relatif dan realitas-realita yang 

direfleksikan bersifat lokal dan dibangun secara spesifik; refleksi 

epistomologis dalam penelitian konstruktivis bersifat transaksional atau 

bergantung pada subjek –mengingat pemaknaan subjek penelitian yang 

menjadi pengetahuan baru bagi peneliti- atau bisa tercipta setelah ditemukan 

hasil penelitian. 

3.2 Subjek Penelitian 

Disini peneliti memilih mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

(Fisip) Universitas Muhamadiyah Malang sebagai subjek penelitian, karena 
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mahasiswa dianggap aktif didunia media sosial entah itu mencari informasi atau 

sebagai eksistensi diri. Mahasiswa juga dianggap memiliki pemikiran yang kritis 

terhadap isu-isu yang berkembang saat ini khususnya isu-isu yang menyinggung 

dengan pemerintahan. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling yakni cara memilih subjek penelitian berdasarkan pada 

kelompok, wilayah atau sekelompok individu melalui pertimbangan tertentu yang 

diyakini mewakili semua unit analisis yang ada. Pemilihan kelompok atau 

wilayah tertentu dilakukan setelah peneliti melakukan pengamatan penjajakan di 

lokasi penelitian (Hamidi, 2010)  

Dalam penentuan subjek penelitian ada beberapa kriteria untuk 

pengambilan sampel yaitu :  

a. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang 

angkatan 2013 

b. Mahasiswa aktif dimedia sosial, mempunyai akun instagram dan sering 

mengupdate akun instagram setiap minggunya 

c. Mahasiswa yang mengetahui akan komik digital dan memfollow akun 

Komikkipli di instagram Untuk mendapatkan kriteria yang diinginkan 

peneliti, peneliti melakukan pra-survey kepada beberapa mahasiswa 

dengan cara bertanya kepada mahasiswa tersebut apakah mereka 

mempunyai akun instagram, seberapa sering mereka mengakses atau 

mengaupdate media instgram, dan bertanya apakah mereka memfollow 

salah satu komik digital teritama komikkipli di media instagram. 
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3.3 Waktu dan Tempat penelitian  

Tempat penelitian dilakukan di kota Malang , dengan subjek penelitian 

mahasiswa Universitas Muhamadiyah Malang jurusan Ilmu Komunikasi. Kota 

Malang diasumsikan sebagai daerah yang memiliki perkembangan yang tinggi 

baik dalam perkembangan teknologi komunikasi. Aktivitas Penelitian secara 

keseluruhan dilaksanakan selama satu bulan sejak April 2017 . 

Tabel 3.1 Time Table Penelitian 

Nomer Tahapan Kegiatan Waktu Pelaksanaan 

Minggu ke 1 Minggu ke 2 Minggu ke 3 Minggu ke 4 

1.  Persiapan      

2.  Pra survey     

3.  Wawancara      

4.  Dokumentasi      

5.  Konsultasi      

 

3.4 Jenis dan Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Maka sumber data dalam penelitian 

ini dapat dibedakan sebagai berikut: 

a). Data Primer  

Data Primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subjek 

penelitian dan berhubungan langsung dengan subjek penelitian. Dalam 
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penelitian ini, data utama tersebut diperoleh melalui proses wawancara 

secara mendalam langsung dengan subjek penelitian. Pencatatan sumber 

data utama melalui wawancara atau pengamatan berperan serta merupakan 

hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar, dan bertanya. 

b). Data Sekunder  

Data Sekunder adalah data penunjang yang didapat melalui sumber 

tertulis. Sumber tertulis ini bisa didapat melalui buku, jurnal ilmiah, arsip, 

dokumen pribadi, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian. Walaupun 

bukan sumber data utama, tetapi data sekunder tidak dapat diabaikan 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam Data yang dikumpulkan melalui wawancara 

mendalam pada beberapa responden, disini peneliti sebagai informan. 

Metode ini memungkinkan peneliti mendapatkan alasan detail dari 

jawaban subjek penelitian yang antara lain mencangkup opini, motivasi, 

nilai–nilai maupun pengalaman–pengalaman pribadi. Pada wawancara 

secara mendalam peneliti memfokuskan bagaimana subjek penelitian 

memaknai gambar sensualitas tubuh perempuan yang ada pada media 

instagram.  

2. Studi Pustaka Mengumpulkan data dari berbagai literatur, seperti buku, 

arsip, dokumen pribadi, jurnal ilmiah, dan lain-lain yang dapat dijadikan 

penunjang bagi penelitian. 
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3.6 Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak analisis data 

yang dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap 

periodenya. Hasil analisis tiap periode ini, selanjutnya menjadi pertimbangan 

peneliti apakah data yang didapat sudah cukup atau belum memuaskan. Jika 

data yang didapat dianggap cukup, maka wawancara dapat dihentikan. 

Namun, ketika jawaban yang diberikan tidak memuaskan, maka peneliti 

melanjutkan pertanyaan lagi dan terus menerus hingga mencapai suatu kondisi 

tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan 

dengan cara proses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman 

(dikutip dari Sugiyono 2008) sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianggap sangat banyak. 

Oleh karenanya, perlu diadakan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin 

sering peneliti mendatangilapangan, semakin banyak pula data yang 

diperoleh. Untuk memudahkannya, peneliti melakukan analisis segera 

setelah penelitian dilakukan melalui reduksi data.Mereduksi data berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

yang dianggap penting, mencari tema dan pola yang didapat dalam tiap 

hasil penelitian sementara (hasil wawancara). Dengan cara ini, data yang 

diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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Dalam proses reduksi data ini, peneliti harus berpacu pada tujuan 

utama dari penelitian kualitatif yaitu temuan, agar peneliti tidak lepas dari 

fokus yang ditetapkan 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data 

adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman 

menyatakan bahwa dari sekian banyak cara penyajian data, yang paling 

sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian data dengan 

menggunakan teks yang bersifat naratif. Pada penelitian ini dilakukan hal 

serupa, penyajian data dilakukan secara naratif untuk menentukan kinerja 

peneliti selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan 

disajikan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. 

Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, 

hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data 

tersebut diambil kesimpulan. Kesimpulan dapat dilakukan dengan 

keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang 

merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian. 

Kesimpulan yang didapat pada awal penelitian merupakan 

kesimpulan sementara. Kesimpulan dapat berubah jika tidak didukung 

dengan data-data yang kuat. Sebaliknya, jika kesimpulan tersebut terus 
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mendapat bukti yang kuat pada kesimpulan selanjutnya, yakni didukung 

oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 

lapangan, maka kesimpulan dikatakan kredibel. 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa realitas obyektif 

sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka peneliti menggunakan 

metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan 

sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu (Sugiyono, 2008). 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu (Moleong, 1994). Triangulasi yang dipakai oleh peneliti 

adalah triangulasi sumber. Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008), 

bahwa triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

telah diperoleh dari beberapa sumber. 

Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang lebih 

spesifik, kemudian data yang telah dianalis tersebut menghasilkan satu 

kesimpulan. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang diperoleh 

dari satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. 

 


