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BAB III

METODE PENELITIAN

3. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah bagian paling penting dalam sebuah

kegiatan research yang berfungsi sebagai dasar pedoman serta alat analisa

data dalam sebuah penelitian dan riset. Oleh karenananya, berdasarkan judul

yang sudah ditentukan diatas yaitu “Daya Tarik Pre-Rolls Advertising

Didalam Media Online Youtube (Studi Pada Pengguna Media Online Area

Wifi Corner Kantor Telkom Basuki Rahmad)” maka peneliti menentukan

metode penelitian sebagai berikut.

3.1 Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara eskripsi dalam

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.68

Sedangkan Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian

kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut

68 Lexy Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005) hal. 6
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dalam bahasannya dan peristilahannya.69

3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian

deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan

masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Menurut Sugiyono

penelitian deskriptif yaitu, penelitian yang dilakukan untuk mengetahui

nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa

membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang

lain.70

Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada

penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai

“Daya Tarik Pre-Rolls Advertising Didalam Media Online Youtube

berdasarkan publiknya (Studi Pada Pengguna Media Online Area Wifi

Corner Kantor Telkom Basuki Rahmad)” secara mendalam dan

komprehensif. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan

dapat mengetahui keefektivitasan Pre-roll advertising dalam media

sosial YouTube. Untuk mengetahui Daya Tarik Pre-Rolls Advertising

Didalam Media Online YouTube berdasarkan publiknya.=

3.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian menurut Arikunto merupakan sesuatu yang

sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subjek penelitian

69 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat, ( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995 ) Hal 62

70 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, ( Bandung: ALFABETA, 2012 ) Hal 13
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harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data.71 Untuk

itu peneliti menentukan menggunakan teknik accidental sampling atau

bisa disebut dengan convinience sampling teknik ini adalah teknik

pengambilan sempel yang mengacu pada pengumpulan informasi dari

anggota populasi yang mudah diperoleh dan mampu menyediakannya

informasi tersebut.72 Teknik ini memilih siapa saja yang kebetulan

dijumpai untuk dijadikan subjek.73 Sesuai dengan data yang telah

ditemukan peneliti melalui presentase statistik yang di buat oleh Danny

Donchev74 pada tahun 2017 yang menyatakan rata-ata perbulan 8 dari

10 orang berusia 18-49 tahun menonton YouTube. Sehingga dapat

dikatakan bahwa pengguna YouTube sendiri dari segala umur dimana

dalam rentan umur tersebut juga memiliki background yang

berbeda-beda. Dan didukung oleh hasil wawancara dengan staf Wifi

Corner area kantor Telkom Basuki Rahmad yang mengatakan bahwa

pengunjung Wifi Corner area kantor Telkom Basuki Rahmad terdiri

dari pelajar sekolah dasar hingga pekerja.75 Hal ini di buktikan oleh

peneliti dari hasil pra-reset yang dilakukan oleh peneliti kepada

pengunjung wifi corner area Kantor Basuki Rahmad yang ternyata dari

71Arikunto S, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Ed Revisi VI, ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006 )
Hal 145

72 Uma Sekaran dan Roger J. Bougie, Research Methods For Businnes: A Skill Building Approach, (West
Sussex, UK: John Wiley and Sons, 2016) Hal 247

73 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2006) Hal 156

74 Danny Donchev adalah seorang SEO atau seorang Search Engine Optimisation yaitu kegiatan yang
meningkatkan rangking situs mesin pencari seperihalnya Google. Ia telah melakukan kegiatan SEO sejak
tahun 2004 hingga saat ini. Disadur dari https://fortunelords.com/about/

75 Wawancara dengan Yusron Andriono, tanggal 25 Maret 2017 di Wifi Corner Area Kantor Basuki Rahmad.
(lampiran)

https://fortunelords.com/about/
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background pendidikan dan umur yang berbeda-beda.76 Peneliti juga

menemukan temuan lain yang menguatkan untuk mengunakan teknik

ini adalah bahwa pengguna Wifi Corner Area Kantor Basuki Rahmad

yang diwawancarai untuk pra-reset dari jam 13.00 hingga 16.00 semua

mengakses media online YouTube ketika berada di Wifi Corner Area

Basuki Rahmad. Hal tersebut lah yang mendasari pemilihan metode

accidental sampling yang tidak mengukur jumlah subjeknya. Selain itu

didalam buku Rachmad Kriyantoro dalam reset kualitatif semple bukan

menjadi tolak ukur baik tidaknya riset tersebut. Kerena tujuan reset

kualitatif bukan untuk mengeneralisasikan temuan peneliti tetapi lebih

bersifat ideografis77 atau kasuistik78.79

Berikut ini indikator subjek yang dijadikan tolak ukur oleh

peneliti :

1. Pengguna Media Sosial

2. Pengguna YouTube

3. Pengguna WIFI Corner Kantor Telkom Basuki Rahmad

4. Mengetahui Pre-Roll Advertising

76 Lampiran 3 hasil Pra-Reset Peneliti

77 Ideografis artinya menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada ruang dan waktu
tertentu dengan tujuan mendapatkan pemahaman dan makna dari peristiwa tersebut. Disadur dari
http://www.sridianti.com/sifat-ilmu-sejarah.html

78 Kasuistik memiliki artian yang sama dengan case study atau studi khasus. Menurut Nawawi di dalam
bukunya Metode Penelitian Bidang Sosial penulisan ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek
tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Data studi kasus dapat diperoleh dari semua pihak yang
bersangkutan, dengan kata lain data dalam studi ini dikumpulkan dari berbagai sumber. Disadur dari
http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/pendekatan-studi-kasus-case-study-dalam.html

79 Rachmat Kriyantono, Op.cit., Hal. 161

http://www.sridianti.com/sifat-ilmu-sejarah.html
http://www.menulisproposalpenelitian.com/2011/01/pendekatan-studi-kasus-case-study-dalam.html
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5. Subjek yang bersedia di wawancarai

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Lokasi pada penelitian ini terletak pada Area Wifi Corner Kantor

Telkom Basuki Rahmad yaitu dijalan Jl. Basuki Rahmad No. 7-9,

Malang. Alasan peneliti memilih lokasi ini dikarnakan peneliti ingin

mengetahui Daya Tarik Pre-Roll Advertising secara heterogen dengan

memilih lokasi penelitian tersebut yang tempatnya terletak di depan

kantor Telkom Area Basuki Rahmad. Menurut hasil review dari blog

wificorner-malang80 wifi corner basuki rahmad menjadi tempat yang

strategis karena terletak di pusat Kota Malang selain itu tempat dan

fasilitas yang mewadahi sehingga banyak sekali pengunjung yang

datang. Hal ini dikuatkan dengan temuan wawancara yang dilakukan

peneliti dengan bapak Aji Rahman81 Menurut hasil wawancara

tersebut ia mengatakan bahwa pengunjung yang datang di Wifi Corner

Area Basuki Rahmad beragam mulai dari pelajar sekolah dasar hingga

pekerja. Sehingga tempat ini sangat cocok untuk di jadikan tempat

penelitian mengingat peneliti ingin mendapatkan subjek yang

heterogen. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu tanggal 10

April sampai dengan 24 April.

3.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah dari mana data-data

80 Wificorner-malang adalah sebuah blog yang memberikan informasi informasi dan review mengenai wifi
corner yang ada di Kota Malang salah satunya yaitu di basuki rahmad.
http://wificorner-malang.blogspot.co.id/2014/09/review-wifi-corner-malang-telkom-besuki-rahmad.html
( diakses pada 4 April 2017 pukul 01.37 )

81 Wawancara dengan Aji Rahma, loc. cit.,

http://wificorner-malang.blogspot.co.id/2014/09/review-wifi-corner-malang-telkom-besuki-rahmad.html
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diperoleh. Ada dua jenis sumber data yang biasanya digunakan dalam

penelitian sosial, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah sumber pertama dimana data dihasilkan.

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data

Primer. Sumber data primer diperoleh dari subjek. Subjek utama dalam

penelitian ini adalah Pengguna Media Online Area Wifi Corner Kantor

Telkom Basuki Rahmad. Sedangkan, sumber data sekunder penelitian

ini diperoleh dari dokumentasi.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian

ini adalah:

1. Wawancara (interview)

Teknik pengumpulan data melalui wawancara, yaitu suatu

kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi secara

langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada

para responden. Dalam teknik ini, peneliti ingin mengetahui

daya tarik Media Online Area Wifi Corner Kantor Telkom

Basuki Rahmad. melalui pertannyaan wawancara.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu teknik

pengumpulan data mengumpulkan bukti-bukti atau

keterangan-keterangan mengenai suatu hal.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja
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dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi

satuan-satuan yang dapat dikelolah, mencari dan menemukan pola, dan

memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.82 Tujuan

peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data

sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Tahapan dari

analisis data pada penelitian ini adalah:

1. Pemrosesan

Satuan Langkah pertama dalam pemrosesan satuan ialah

peneliti membaca dan mempelajari secara teliti seluruh jenis

data yang telah terkumpul dan diidentifikasikan. Data yang

telah diidentifikasi tersebut dimasukkan ke dalam kartu indeks.

Setiap kartu indeks diberi kode yang dapat dipahami oleh

peneliti dan orang lain.

2. Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori adalah

salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan yang disusun

atas dasar pikiran, intuisi, pendapat atau kriteria tertentu. Data

yang telah tersusun pada penyusunan satuan, dikategorikan

atas dasar pikiran atau intuisi peneliti.

3. Penafsiran Data

Data yang terkumpul dan telah dikategorisaikan tersebut

kemudian ditafsirkan agar mempunyai makna dan mencari

hubungan antara kategori satu dengan lainnya. Data yang telah

82 Lexy Maleong, Op. cit., hal. 248
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ditafsirkan kemudian di bandingkan dengan teori yang ada.

3.8 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data digunakan untuk mengetahui kevalitan data

yang diperoleh. Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan

data sebagai berikut:

1. Member check

Member check, proses pengecekan data yang diperoleh

peneliti kepada pemberi data. Tujuan member check adalah

untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai

dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Sehingga

informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam

penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber

data atau informan.83

83 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RND, (Bandung: Alfabeta, 2010) hal 129


