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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian   

Penelitian pemahaman literasi media ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

penelitian kualitatif itu sendiri sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitianya dilakukan pada kondisi alamiah, dimana instrumenya adalah orang 

atau human instrument, yaitu peneliti sendiri19.    

Pendekatan kualitatif yang di gunakan untuk membuat gambaran sistematis, 

actual dan akurat serta mendapatkan data yang mendalam mengenai Pemahaman   

Literasi Media Berbasis Kerangka Kopetensi Individu Melalui Progran sinetron   

Dunia Terbalik   

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian  

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yakni, data yang 

terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekangnkan pada 

angka. Dalam penelitian ini menggunakan metode naturalistik yang bertujuan untuk 

mengembangkan teori dan tidak memperhatikan kegunaan langsung bersifat 

praktis20.  Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui pemahaman literasi media pada 

beberapa keluarga dengan mengontrol fenomena dan memprediksi pada beberapa 

keluarga tentang pemahamn literasi media melalui sinetron Dunia terbalik.   

19 Prof .Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. ALFABETA< CV.  

Bandung. Hlm 08   
20 Prof .Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. ALFABETA< CV.  

Bandung. Hlm 04   
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3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian   

Pada penelitian ini telah dilakukan di tempat perumahan Batu Permata Puri 

Garuda RT04/RW10 yang berada di Kota Batu Jawa Timur, penelitian ini di 

lakukan selama bulan Juli hingga 15 Desember 2017, mulai dari pembuatan 

proposal hingga akhir penelitian yang berupa naskah skripsi. Dengan alasan 

memilih lokasi penelitian karena peneliti tinggal di lokasi tersebut dan juga lokasi   

penelitian merupakan kawasan perumahan yang cukup memiliki tingkat  

kekeluargaan yang baik.   

3.4 Subjek Penelitian   

Dari subyek ini kemudian di tentukan dengan teknik purposive sampling 

dimana pengmbilan sempel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu 

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga 

akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang di teliti 21.    

Subyek yang digunakan peneliti memiliki kriteria sebagai berikut:   

a. Mengakses saluran RCTI mulai pukul 17.00-22.00.   

b. Menonton sinetron Dunia Terbalik sebelum bulan November 2017.   

c. Beragama muslim, karena sinetron Dunia Terbalik merupakan sebuah  

tayangan religi muslim.       

Dari hasil pemilihan kriteria subyek di atas maka terdapat hasil seleksi subjek 

didapatkan data sebagai berikut:   

                                                 
21 Ibid : 219   
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a. Terdapat 51 warga berdomisili di Perumahan Batu Permata Puri Garuda RT 

04/RW10.    

b. Dari 51 warga, terdapat 30 warga yang menetap tinggal di RT 04/RW10.   

c. Dari 30 keluarga terdapat dari 20 warga yang beragama muslim.   

d. Dari 20 warga, terdapat 13 keluarga mengakses acara RCTI dari pukul   

17.00-22.00.   

e. Dari 13 warga yang mengakses acara RCTI, terdapat 5 keluarga menonton 

acara sinetron Dunia terbalik di televisi minimal 3 hari dalam seminggu dan 

menonton seminggu sebelum bulan November.   

3.5 Data dan Sumber Data   

Penelitian ini menggunakan data sebagai penelelitian untuk memecahkan 

suatu masalah, penelitian itu yaitu terdiri dari data primer dan data sekunder. Data 

sumber primer berupa peneliti menggunakan teknik berupa wawancara kepada 

keluarga yang berlokasi di Perumahan Batu Permata Puri Garuda RT04/RW10 yang 

menonton program sinetron di televisi dengan tayangan Dunia Terbalik pada saat 

kumpul bersama keluarga. Kemudian dari data sekunder, kemudian akan di 

kumpulkan dengan teknik dokumentasi.   

3.6 Intrumen dan Teknik Pengumpulan Data   

3.6.1 Instrumen Penelitian   

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai 

human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 



29  

  

sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuanya 22.   

 Terkait penelitian, maka memfokuskan penelitian ini kepada keluarga yang berada 

di perumahan Batu Permata Puri Garuda yang aktif atau menonton program sinetron 

di televisi, serta ingin mengetahui seberapa pemahaman literasi media. Ini di 

karenakan agar peneliti memperoleh data yang valid serta dapat memudahkan 

peneliti untuk menganalisis data yang telah di peroleh. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara kepada keluarga yang berada di perumahan Batu Permata 

Puri Garuda RT04/RW10.   

3.6.2 Teknik Pengumpulan Data   

   Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode berupa   

wawancara, kegiatan tersebut dilakukan untuk mencari tahu dalam kategori apa 

pemahaman literasi media pada keluarga di perumahan Batu Permata Puri Garuda 

melalui program sinetron dengan tayangan Dunia Terbalik di televisi.   

1. Teknik Wawancara   

Teknik wawancara ini merupakan pertemuan dua orang untuk 

bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di 

kontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data 

ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 

setidak-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi23.   

                                                 
22 Log. Cit : 222   
23 Prof .Dr. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D. ALFABETA< CV.   

Bandung. Hlm 231   
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Didalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara 

untuk memperoleh informasi tentang pemahaman tentang literasi media 

pada keluarga melalu program sinetron yang di sajikan di televisi dengan 

tayangan Dunia Terbalik.   

2. Teknik Dokumentasi    

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif 24.   

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto 

dari hasil wawancara dengan keluarga yang berada di Perumahan Batu 

Permata Puri Garuda RT04/RW10 terkait pemahaman literasi media 

melalui program sinetron di televisi dengan tayangan Dunia Terbalik.   

3. Teknik Analisis Data   

Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data yang di gunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji 

hipotesis yang telah di rumuskan proposal. Dalam hal analisis kualitatif, 

Bodgan mengatakan bahwa, analisis data adalah proses mencari dan 

menyususn secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapang, dan bahan-bahan lainya, sehingga dapat mudah di pahami 

dan temuanya dapan di informasikan kepada orang.   

                                                 
24 Ibid :240   
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Miles dan Huberman (1984), mengungkapkan bahwa aktivitas 

analisis data kualitatif secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menenrus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam 

analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan 

atau verivikasi, seperti terlihat pada gambar tersebut lain.   

   

 

Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data   

Sumber Sugiono hlm 247   

   

a. Pengumpulan Data   

Proses pengumpulan data pada penelitian kualitatif dilakukan 

sebelum penelitian, pada saat penelitian. Dan diakhiri penelitian. 

Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara yang 

dilakukan terhadap subyek.   

b. Reduksi Data   

Mereduksi data berati merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan 

polanya. Dengan reduksi, maka peneliti merangkum, mengambil 
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data yang pokok dan penting. Untuk itu peneliti akan terjun ke 

lapangan dan mencari berbagai data kompleks dan kemudian 

merangkum data agar memudahkan peneliti.   

c. Penyajian data   

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

flowchart dan sejenisnya. Miles dan Huberman (1984) 

menyatakan yang paling sering di gunakan untuk menyajikan 

data dan dapat membantu proses analisa berikutnya.   

d. Kesimpulan/Verifikasi kesimpulan dan verifikasi adalah bagian 

dari akhir dari analisis data penelitian. Kesimpulan ini sebagai 

hipotesis, dan bila di dukung oleh data pada industri lain yang 

luas, maka akan dapat menjadi teori25.   

3.7 Pengujian Keabsahan Data   

 Teknik penguji keabsahan data dari penelitian ini dengan tringulasi, yang dalam 

pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara, 

dengan berbagai waktu26. Teknik yang dilakukan peneliti berupa tringulasi sumber 

dimana membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi 

yang di peroleh dari sumber yang berbeda27. Maka pengecekan ulang dan peneliti 

akan membandingkan keadaan dan perspektif dengan berbagai pendapat, kemudian 

membandingkan hasil wawancara dengan observasi.   

                                                 
25 Log. Cit  : 252   
26 Op. Cit :273   
27 Kriyantono, Rachmat. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta. Hlm 71.   


