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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 
 Pendekatan  penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi deskriptif yaitu memaparkan situasi 
atau peristiwa. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan 
dalam bentuk deskriptif. Peneliti tidak mencari atau menjelaskan hubungan, serta tidak 
menguji hipotesis (Rakhmat,2008:24).  

Penelitian kualitatif menurut (Kriyantono 2006:58) menjelaskan fenomena 
dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data yang lebih kepada kualitas bukan 
kuantitas data. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-
dalamnya melalui pengumpulan. Suatu metode yang diharapkan dapat menemukan 
beberapa kemungkinan dan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan jalan 
mengumpulkan data, menyusun, serta mengklarifikasinya.  
3.2 Fokus Penelitian  
 Setiap manusia memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap sesuatu hal. Untuk 
itu perlu diberikan batasan untuk menghindari penafsiran yang keliru atas judul penelitian 
ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasi, sekaligus memudahkan 
pembaca dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu merasa untuk 
mencantumkan batasan masalah dalam penelitian ini, sehingga tidak menimbulkan 
kesimpangsiuran dalam pembahasan selanjutnya. Adapun batasan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
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1. Peneliti memfokuskan penelitian ini pada anggota di komunitas Malang Pop Punk 
pengguna media sosial instagram. Hal ini dimaksudkan agar peneliti dapat fokus 
dalam satu bagian. Sehingga data yang diperoleh valid, spesifik, mendalam, dan 
memudahkan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh. 

2. Peneliti mengobservasi pada remaja dewasa yang tergabung komunitas Malang 
Pop Punk individu yang terlalu  membuka diri yang disebut dengan over 
disclosure, yaitu menginformasikan segala hal tentang dirinya di media sosial 
instagram dan yang terlalu menutup dirinya kepada siapapun disebut under 
disclosure yakni jarang sekali melakukan keterbukaan dirinya di media sosial 
instagram. 

Objek dalam penelitian ini adalah media sosial instagram yang digunakan sebagai 
media self disclosure oleh remaja dewasa pada anggota komunitas  Malang Pop Punk. 

Karakter Musik Pop Punk : 

Hal ini tidak jelas kapan istilah pop punk pertama kali digunakan, tetapi 
dipengaruhi pop punk rock sudah ada sejak pertengahan hingga akhir 1970-an; dilakukan 
oleh band-band seperti Ramones,Buzzcocks, The Jam, The nada, dan keturunan. Bad 
Religion, yang dimulai pada tahun 1980, adalah band awal yang lain untuk memainkan 
genre, dan beberapa orang menganggap mereka godfathers pop punk. 

Pada pertengahan 1990-an, California Utarayang berbasis pop punk band Green 
Day dan Rancid serta California Selatan yang berbasis pop punk band The 
Offspring dan Blink-182,mencapai sukses komersial di seluruh dunia. Sejak pertengahan 
1990-an dan seterusnya, beberapa band yang terkait dengan genre telah digambarkan 
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sebagai bahagia punk, faux-punk, punk mal, pseudo-punk, punk permen 
karet, atau surfing emo punk. 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitan 

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kota Malang dan disesuaikan 
dengan tempat yang diminta oleh subjek peneliti. Peneliti memilih lokasi tersebut karena 
Subyek penelitian adalah Remaja Dewasa yang tergabung sebagai anggota Malang Pop 
Punk. 
 Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih satu bulan yaitu 
dilaksanakan pada bulan agustus 2017. 
3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian, subjek penelitian ini adalah remaja dewasa yang tergabung 
sebagai anggota Komunitas Malang Pop Punk. Penentuan subjek melalui Teknik Kuota  
Sampling adalah teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-
ciri tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan (Sugiyono, 2012:95). Pengambilan 
sampel teknik kuota sampling dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap 
kelompok. Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota 
terpenuhi, pengumpulan data dihentikan. Meneliti dengan pendekatan kualitatif biasanya 
sudah ditetapkan tempat yang dituju.  

Dengan menggunakan pertimbangan sesuai dengan topik penelitian, peneliti 
memilih subjek sebagai unit analisis, unit analisis disini memilih subjek yang cocok yaitu 
dengan subjek. Cara mendapatkan subjek melalui teknik kuota sampling yaitu, peneliti 
memilih orang tertentu yang sudah ditemui atau sudah di kenal terlebih dahulu akan 
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memberikan data yang diperlukan; selanjutnya berdasarkan data atau informasi yang 
diperoleh dari sampel sebelumnya itu, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang 
dipertimbangkan akan memberikan data yang lebih lengkap. 

  Melihat keterbatasan peneliti dan pendekatan penelitian yang digunakan, maka 
subjek penelitian ditentukan berdasarkan ciri dan karakteristik tertentu. Adapun ciri dan 
karakteristik yang digunakan  yaitu: 

a) Anggota aktif Malang Pop Punk 
b) Memiliki akun media sosial instagram 
c) Umur 17-24 tahun 
d) Lajang 

  Kriteria ini dipilih untuk lebih memudahkan dan memfokuskan penelitian pada 
suatu fenomena. Informan yang diperlukan sekitar 2-4 orang yang tergabung di 
komunitas Malang Pop Punk. Penentuan informan dilakukan oleh peneliti dengan 
menggunakan kriteria yang telah disebutkan diatas. 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber informan pertama yaitu 
individu atau perseorangan. Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
rekaman dari wawancara yang dilakukan dengan informan dan kemudian diolah 
menjadi transkrip wawancara.  

  Wawancara atau interview merupakan alat pengumpulan data yang sangat 
penting dalam penelitian yang melibatkan manusia sebagai subjek sehubungan 
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dengan realitas atau gejala yang dipilih untuk diteliti (Pawito, 2007:132). 
Wawancara secara garis besar dibagi menjadi dua, yakni  wawancara tak 
terstruktur dan wawancara terstruktur.  

Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, 
wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan wawancara terbuka (open ended 
interview), wawancara etnografis. Sedangkan wawancara terstruktur sering juga 
disebut wawancara  baku  (standardized  interview)  yang  susunan  
pertanyaannya sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-
pilihan jawaban yang juga sudah disediakan 

Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara mendalam dan tidak 
terstruktur kepada subjek  penelitian  dengan  pedoman  yang  telah  di buat sesuai 
permasalahan yang akan diteliti. Wawancara ini ditunjukan untuk menggali 
bagaimana diri individu Malang Pop Punk saat melakukan ejsistensi diri pada 
media social instagram dengan melakukan wawancara kepada anggota 
komunitasMalang Pop Punk. 

b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang didapat dari buku serta  materi yang 

tertulis yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada penelitian ini juga 
menggunakan data dokumentasi yaitu mencari data yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan 
sebagainya Arikunto (2002:206). Dalam penelitian ini, dokumentasi juga 
diperoleh dari arsip mengenai struktur organisasi dari komunitas  malang Pop 
Punk. 
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3.6 Teknik Analisis Data 
Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara 

berkesinambungan yaitu sejak sebelum memasuki lapangan, memasuki lapangan, selama 
di lapangan dan setelah selesai dilapangan. Proses tersebut telah dimulai sejak 
merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun meneliti hingga penulisan hasil 
penelitian. Adapun siklus dari keseluruhan proses tersebut oleh Miles & Huberman: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. 
Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan 
wawancara dan dokumentasi. 

2. Reduksi Data 

Dalam reduksi data, peneliti memilah dan memilih data yang didapat dari hasil 
wawancara subjek penelitian. Peneliti memilah mana data yang cocok dan mana yang 
tidak cocok, mana yang harus dimasukkan dan mana yang tidak dimasukkan, dan 
melakukan kategorisasi dari data-data yang didapatkan oleh peneliti. 

Dalam penelitian ini, data yang dimaksud berupa jawaban atau pernyataan oleh 
subjek penelitian sesuai dengan pertanyaan yang telah ditentukan oleh peneliti. 

3. Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, proses selanjutnya adalah penyajian data yang telah 
dipilih dan dikategorisasikan oleh peneliti. Penyajian data dalam penelitian ini berupa 
hasil wawancara atau jawaban dari subjek penelitian, dan kategorisasi setiap pernyataan.  
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4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan 
interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Antara display data dan 
penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini 
analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah 
reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran 
keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait. 

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-
kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab 
pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja.  
3.7 Teknik Keabsahan Data 

Terdapat beberapa cara dalam menguji validitas atau keabsahan suatu data, salah 
satunya adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data 
empiris atau sumber data lain yang tersedia (Kriyantono, 2006:72). Dalam penelitian ini 
triangulasi data yang digunakan oleh peneliti adalah triangulasi sumber.  
 Hal ini dilakukan dengan pengujian data yang diperoleh dari satu sumber (untuk 
dibandingkan) dengan data sumber lain. Selain itu, triangulasi dengan sumber berarti 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Moleong, 2005:225). 
Hal tersebut dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut : 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 
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c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang lain. 

d. Membandingkan hasil wawancara dengan isu suatu dokumen yang 
berkaitan. 

Dari sini peneliti memperoleh beberapa kemungkinan yaitu : data yang diperoleh 
konsisten, tidak konsisten, atau malah berlawanan.  Dengan cara demikian, peneliti dapat 
mengungkapkan gambaran dengan beragam perspektif tentang gejala yang diteliti. 
Ditambah pula bahwa triangulasi ini dilakukan dengan membandingkan hasil 
pengamatan dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan yang 
dikatakan pribadi yaitu informan utama penelitian. Serta membandingkan sumber satu 
dengan sumber lain. 

 Adapun langkah yang dilakukan dalam penelitian yang dilakukan pada anggota 
Komunitas Malang Pop Punk adalah membandingkan hasil wawancara individu satu 
dengan individu lainnya, serta membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu buku 
yang berkaitan dengan tema penelitian. 


