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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Studi Resepsi 

“Dalam tradisi studi audience, setidaknya pernah berkembang beberapa 

varian di antarannya disebut secara berurutan berdasar perjalanan sejarah 

lahirnya: effect research, uses and gratification research, literary criticism, cultural 

studies, reception analysis (Jensen&Rosengen,1995:174). Reception analysis bisa 

dikatakan sebagai  perspektif baru dalam aspek wacana dan sosial dari teori 

komunikasi (Jensen,1999:135). Sebagai respon terhadap tradisi scientific dalam 

ilmu sosial, reception analysis menandaskan bahwa studi tentang pengalaman dan 

dampak media, apakah itu kuantitatif atau kualitatif, seharusnya didasarkan pada 

teori representasi dan wacana serta tidak sekedar menggunakan operasionalisasi 

seperti penggunaan skala dan kategori semantik. Sebaliknya, sebagai respon 

terhadap studi teks humansitik, reception analysis menyarankan 

baik audience maupun konteks komunikasi massa perlu dilihat sebagai 

suatuspesifik sosial tersendiri dan menjadi objek analisis empiris. Perpaduan dari 

kedua pendekatan (sosial dan perspektif diskursif) itulah yang kemudian 

melahirkan konsep produksi sosial terhadap makna (the social production of 

meaning). Analisis resepsi kemudian menjadi pendekatan tersendiri yang 

mencoba mengkaji secara mendalam bagaimana proses-proses aktual melalui 

mana wacana media diasimilasikan dengan berbagai wacana dan praktik kultural 

audiensnya (Jensen, 1999:137). 

Pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung dalam kajian 

terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak semata 
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pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki kuasa 

tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditawarkan 

media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau polysemic dan 

bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak  (Fiske, 1987).Adalah David 

Morley yang pada tahun 1980 mempublikasikan Studi of the Nationawide 

Audience kemudian dikenal sebagai pakar yang mempraktikkan analisis resepsi 

secara mendalam. Pertanyaan pokok studi Morley tersebut adalah mengetahui 

bagaimana individu menginterpretasikan suatu muatan program acara televisi 

dilihat dalam kaitannya dengan latar belakang sosio kultural pemirsanya.Dalam 

tulisannya yang dimuat dalam Cultural Transformation : The Politics of 

Resistence (1983,dalam Marris dan Tornham 1999:474,475), Morley 

mengemukakan tiga posisi hipotetis di dalam mana pembaca teks (program acara) 

kemungkinan mengadopsi: 

1 Dominant (atau ‘hegemonic’) reading : pembaca sejalan dengan kode-kode 

program (yang didalamnya terkandung nilai-nilai,sikap,keyakinan dan asumsi) 

dan secara penuh menerima makna yang disodorkan dan dikehendaki oleh si 

pembuat program. 

2 Negotiated reading : pembaca dalam batas-batas tertentu sejalan dengan kode-

kode program dan pada dasarnya menerima makna yang disodorkan oleh si 

pembuat program namun memodifikasikannya sedemikian rupa sehingga 

mencerminkan posisi dan minat-minat pribadinya. 

3 Oppositional (‘counter hegemonic’) reading: pembaca tidak sejalan dengan 

kode-kode program dan menolak makna atau pembacaan yang disodorkan, dan 
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kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam menginterpretasikan 

pesan/program. 

Kajian resepsi sebagaimana dilakukan oleh Morley di atas melandaskan 

diri pada pemikiran Stuart Hall, sekarang adalah Profesor Sosiologi di Open 

University, dan merupakan tokoh utama dalam sejarah kebangkitan politik Kiri di 

Inggris di tahun 1960-an dan 1970-an. Hall sendiri mengikuti gagasan Althusser 

dan berpendapat bahwa media muncul sebagai refleksi atas realitas di mana media 

itu terlebih dahulu mengkonstruksikannya. 

3.1.1 Metodologi Resepsi 

Analisis resepsi merupakan bagian khusus dari studi khalayak yang 

mencoba mengkaji secara mendalam proses aktual di mana wacana media 

diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya khalayaknya.” Ada tiga 

elemen pokok dalam metodologi resepsi yang secara eksplisit bisa disebut 

sebagai “ the collection, analysis, and interpretation of reception data “ ( Jensen, 

1999: 139) . Ketiga elemen tersebut adalah sebagai berikut: 

“Pertama, mengumpulkan data dari khalayak. Data bisa diperoleh melalui 

wawancara mendalam (baik individual maupun kelompok). Dalam uraian ini lebih 

ditekankan perolehan data melalui wawancara kelompok yang akrab disebut focus 

group interview, sebagaimana pernah dilakukan oleh Jensen (1999).” Perlu 

ditekankan bahwa dalam analisis resepsi, perhatian utama dalam wawancara 

mendalam secara kelompok tetap harus berpegang pada “wacana yang 

berkembang setelah diantarai media di kalangan pemirsa”, artinya, wawancara 

berlangsug untuk menggali bagaimana sebuah isi pesan media tertentu 

menstimulasi wacana yang berkembang dalam diri khalayaknya. 
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“Kedua,  menganalisis hasil atau temuan dari wawancara atau rekaman 

proses wawancara yang dilakukan. Dalam tahap ini peneliti bisa memanfaatkan 

metode analisis wacana sebagaimana lazimnya dipakai dalam studi literatur untuk 

menelaah makna-makna intersubjektif dan menginterpretasikan makna yang 

tersirat dibalik pola ketidaksepakatan pendapat di antara peserta dan sebagainya 

yang mungkin muncul dalam diskusi. Ketiga, tahap ini peneliti melakukan 

interpretasi terhadap pengalaman bermedia dari khalayaknya. 

3.2 Pendekatan Penelitian dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Penelitian deskriptif menurut Burhan Bungin (Bungin, 2001:124) adalah: 

“Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai 

situasi atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi 

permasalahan itu, kemudian menarik ke permukaan sebagai suatu ciri atau 

gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif 

dapat bertipe kualitatif dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah 

data diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian”. Objek 

itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam keadaan sewajarnya 

atau secara naturalistik (natural setting). Dalam proses penelitian kualitatif, data 

yang didapatkan catatan berisi tentang perilaku dan keadaan individu secara 

keseluruhan. Penelitian kualitatif menunjukkan pada prosedur riset yang 

menghasilkan data kualitatif, ungkapan ataucatatan orang itu sendiri atau tingkah 

lakunya. 

Karena pendapat di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peneliti 

untuk memaparkan tentang pemaknaan penonton terhadap cerita dan adegan 
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tayangan sinetron Anak Langit (STUDI RESEPSI PADA REMAJA SMP 

PERUMAHAN KEBONCANDI PERMAI BLOK C PASURUAN), maka tipe 

penelitian kualitatif peneliti rasa tepat digunakan sebagai tipe penelitian pada 

penelitian ini.dengan mengunakan tipe penelitian kualitatif, peneliti berusaha 

mengetahui secara mendetail pemaknaan penonton tayangan sinteron anak lagit. 

Metode deskriptif karena untuk menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang 

kemudian diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan 

tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan pengamatan. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian menurut Iskandar (2008:219) adalah situasi dan kondisi 

lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moeleong 

(2000:86) menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang 

ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantive dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, 

sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga 

perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. 

Guna memperoleh data, penelitian ini dilakukan pada remaja SMP di 

PerumahanKeboncandiPermai Blok C. Dipilihnya lokasi ini karena dirasa dapat 

mewakili atas kelompok serupa lainnya yang ada di Kota Pasuruan selain itu juga 

untuk memberikan kontribusi informasi bagi ilmu komunikasi mengenai 

pemaknaan remaja SMP di Perumahan Keboncandi Permai Blok C terhadap cerita 

dan adegan tayangan sinetron “anak langit”. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti remaja SMP di Perumahan 

Keboncandi Permai Blok C yang berjumlah kurang lebih 47 Remaja tapi peneliti 

hanya mengambil beberapa yang menurut peneliti sesuai dengan kriteria penelitian 

dimana kriteria tersebut adalah remaja SMP yang suka balap liar, suka bergeng-

gengan, pulang selalu larut malam dan berkelahi, jenis kelamin perempuan dan 

laki-laki cuman peneliti focus meneliti kepada laki-laki kisaran berumur 12-15 

tahun. 

3.5 Jenis Data 

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan ada dua macam yaitu : 

3.5.1  Data Primer 

Data ini bersumber dari responden secara langsung. Dalam prakteknya 

diperoleh dari wawancara. Selain itu dari pengamatan langsung terhadap 

situasi lokasi penelitian. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder diperoleh dari sumber-sumber pendukung lokasi 

penelitian yaitu dokumentasi dan keterangan lainnya yang ada kaitannya 

dengan obyek penelitian 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini digunakan 

beberapa teknik, antara lain : 

Wawancara Mendalam 

Wawancara mendalam adalah suatu percakapan yang diarahkan pada 

suatu persoalan terentu. Ini merupakan proses tanya jawan lisan di mana dua 
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orang atau lebih dapat berhadap-hadapan secara fisik. Metode wawancara 

mendalam ini digunakan untuk mendapat keterangan-keterangan secara 

mendalam dari permasalahan yang dikemukakan. Wawancara mendalam ini 

dengan percakapan secara langsung, bertatap muka dengan informanyang 

diwawancarai.  

Dengan menggunakan metode wawancara mendalam ini diharapkan akan 

memperoleh data primer yang berkaitan dengan penelitian ini dan mendapat 

gambaran yang lebih jelas guna mempermudah dan menganalisis data 

selanjutnya. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan pedoman wawancara. 

Hal ini dimaksudkan agar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dapat terarah, 

tanpa mengurangi kebebasan dalam mengembangkan pertanyaan, serta suasana 

tetap terjaga agar kesan dialogis informan nampak. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi dengan cara 

mengotanisasikan data ke sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

1. Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan data, pengabstraksikan dan transformasi data kasar yang 
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muncul dari wawancara. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang 

menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat 

ditarik dan diverivikasi (Miles dan Huberman, 1992:15). Setelah 

mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian peneliti melakukan abstraksi 

data kasar tersebut menjadi uraian singkat. 

2. Tahap Penyajian Data (Display) 

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam 

terhadap masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa 

dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar (2008:223), dalam 

penyajian data, peneliti harus mampu menyusun secara sistematis atau simultan 

sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang 

diteliti, untuk itu peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan. 

3. Tahap Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan dari reduksi 

data, dan display dat sehingga data dapat disimpulkan dan peneliti masih 

berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 2008:223). Pada tahap ini data 

yang telah dihubungkan satu dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-

konfigurasi lalu ditarik kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti 

selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang muncul dari data. 

Setiap data yang menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan 
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informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data yang tidak 

valid, maka pengumpulan data siap dihentikan. 

3.8 Teknik Keabsaan Data 

3.8.1 Triangulasi 

 Selain menggunakan reduksi data peneliti juga menggunakan Triangulasi 

sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai 

metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan 

observasi, peneliti bisa menggunakan observasi terlibat (participant to bervation), 

dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan  

pribadi dan gambar atau foto. Tentumasing-masing cara itu akan menghasilkan 

bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan 

(insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai 

pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 

kebenaran handal. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkanhasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2004:330) 

Denzin (dalam Moloeng, 2004), membedakan empat macam triangulasi 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan 

teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya 

menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi 

dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif (Patton,1987:331). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, 

maka ditempuh langkah sebagai berikut : 
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang

dikatakan secara pribadi.

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan masyarakat dari berbagai kelas.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Sementara itu, dalam catatan Tedi Cahyono dilengkapi bahwa dalam riset 

kualitatif triangulasi merupakan proses yang harus dilalui oleh seorang peneliti 

disamping proses lainnya, dimana proses ini menentukan aspek validitas 

informasi yang diperoleh untuk kemudian disusun dalam suatupenelitian. teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain. 

Model triangulasi diajukan untuk menghilangkan dikotomi antara pendekatan 

kualitatif dan kuantitatif sehingga benar-benar ditemukan teori yang tepat. 


