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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam mengetahui pemaknaan dari setiap khalayak, maka penelitian ini 

menggunakan metode penelitian studi resepsi. Studi 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. 

Resepsi terfokus pada bagaimana beragam jenis anggota khalayak memaknai bentuk 

konten tertentu. 

 Pada Teori pemaknaan (reception theory) oleh Stuart Hall (1973) dalam 

Semiotics for Beginners, analisis resepsi mengacu pada studi tentang makna, produksi 

dan pengalaman khalayak dalam hubungannya berinteraksi dengan teks media. 

Sehingga khalayak yang akan memaknai isi teks media sesuai dengan pemahaman dan 

pemaknaan apa yang khalayak terima. 

 Berkaitan dengan pemaknaan dan pemahaman mengenai teks media oleh 

audiens, menurut Stuart Hall terdapat tiga bentuk pembacaan atau hubungan antara 

penulis dan pembaca dan bagaimana pesan itu dibaca oleh keduanya (Eriyanto, 2001), 

antara lain: 

1. Posisi pembaca dominan (dominant hegemonic position) 

Penulis menggunakan kode–kode yang bisa diterima umum, sehingga 

pembaca akan menafsirkan dan membaca pesan atau tanda itu dengan 

pesan yang sudah diterima umum tersebut. Artinya, tidak ada perbedaan 

penafsiran antara penulis dan pembaca. 

2. Pembacaan yang dinegosiasi (negotiated code/position) 

Kode yang disampaikan penulis kemudian ditafsirkan secara terus–menerus 

di antara kedua belah pihak. Namun, ketika diterima pembaca 
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akan menggunakan kepercayaan dan keyakinannya tersebut dan 

dikompromikan dengan kode tuli. 

3. Pembacaan oposisi (oppositional code/position) 

Posisi pembaca yang ketiga ini merupakan kebalikan dari posisi yang 

pertama. Pembaca akan bersebrangan penafsiran dengan penulis. 

Pembacaan posisi ini muncul kalau penulis tidak menggunakan kerangka 

acuan budaya atau kepercayaan politik khalayak pembacanya, sehingga 

akan menggunakan acuan budaya dan kepercayaan politiknya sendiri. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode pengkajian yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan tipe deskriptif dan interpretatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistik 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2012). Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk menemukan atau mengembangkan 

teori yang sudah ada dan berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan 

penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat (Sugeng. 2016). 

Alasan peneliti memilih pendekatan kualitatif dikarenakan berkaitan dengan 

konsep judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang 

mengarah pada studi resepsi. Dalam hal ini, peneliti ingin mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan tentang obyek yang akan diteliti secara sistematis yang berkaitan 

dengan obyek yang diteliti yaitu bagaimana khalayak memaknai foto di akun 

Instagram Basuki Tjahaja Purnama. 
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3.2 Tipe Penelitian 

Adapun tipe penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif deskriptif-

interpretatif. Dimana penelitian deskriptif yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-

kata, gambar, dan bukan angka-angka. Peneliti berusaha mendeskripsikan atau 

menggambarkan kenyataan-kenyataan atau fakta–fakta dengan mengemukakan 

keadaan mengenai obyek penelitian sebagaimana adanya secara rinci. Laporan 

penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian 

laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, catatan 

lapangan, foto, video-tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi 

lainnya (Moleong, 2014). Desain penelitian deskriptif bermaksud mengamati secara 

lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain tanpa pengujian hipotesa atau 

hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini. Sedangkan, penelitian kualitatif 

interpretatif adalah menafsirkan tanda-tanda dalam foto untuk memperoleh makna 

yang terkandung didalamnya. Disini peneliti akan menginterpretasikan hasil dari 

pemaknaan audiens/khalayak yang diukur melalui wawancara hingga didapatkan hasil 

yang diharapkan. Dalam penelitian ini, peneliti akan memusatkan perhatian kepada 

pemaknaan atau resepsi dari anggota komunitas “Forkom FM” terhadap foto yang 

diunggah oleh Basuki Tjahaja Purnama. Sehingga penelitian ini berlaku dan tidak 

memerlukan adanya hipotesis. 

 

3.3 Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (1984) sumber data 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 
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Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian 

dan berhubungan langsung dengan subyek penelitian. Dalam penelitian ini, data 

utama diperoleh melalui proses wawancara dengan subyek penelitian. Wawancara 

disini dengan menggunakan tanya jawab dengan menggunakan daftar pertanyaan 

sebagai pedomannya. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan adalah berupa studi pustaka, yaitu data pendukung 

untuk menguatkan data primer seperti buku atau sumber dan juga dokumentasi 

berupa foto. 

 

3.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian pada penelitian ini adalah anggota komunitas Forum 

Komunikasi Mahasiswa Fotografi Malang (FORKOM FM). Forkom FM merupakan 

gabungan dari 19 organisasi fotografi mahasiswa di kota Malang, diantaranya adalah 

dari Universitas Muhammadiyah Malang (JUFOC, FOCUS, OBSCURA), Institut 

Teknologi Nasional (FORMAT), UIN Maliki Malang (JHEPRET CLUB), Universitas 

Negeri Malang (HIMAFO), STIKI Malang (KOMPENI), dan lain-lain. Alasan peneliti 

memilih anggota komunitas Forkom FM sebagai subyek penelitian dikarenakan 

anggota komunitas lebih kritis mengenai foto dan lebih memahami fenomena di media 

sosial. Dalam penelitian ini peneliti menentukan subyek penelitian dengan memilih 

peserta yang mempunyai karakteristik tertentu serta mengetahui atau berpengalaman 

pada permasalahan yang akan dikaji. 

Adapun karakteristik yang dapat dijadikan subyek penelitian sebagai berikut: 

a. Anggota komunitas Forkom FM. 

b. Berusia minimal 20 tahun 
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c. Pro atau Kontra terhadap Basuki Tjahaja Purnama 

d. Aktif di media sosial dan memiliki akun media sosial Instagram 

e. Mengetahui tentang adanya akun Instagram milik Basuki Tjahaja Purnama 

f. Bersedia menjadi subyek penelitian. 

 Adapun subyek penelitian dalam penelitian ini yaitu memenuhi kriteria yang telah 

disebutkan diatas. Dari 19 organisasi yang tergabung dalam Forkom FM akan  dipilih 

sebanyak 6 orang anggota yang sesuai dengan kriteria tersebut dan mereka mau diajak 

untuk berpartisipasi pada kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh peneliti 

sebagai bahan pemenuhan informasi dan pengumpulan data penelitian. Selain itu, 

untuk memastikan pemilihan subyek penelitian maka peneliti akan melakukan 

pengamatan awal sebagai tujuan untuk memperkuat data dalam penelitian ini.  

 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian in dilaksanakan di Kota Malang dengan subyek penelitian yaitu anggota 

komunitas Forkom FM. Penentuan tanggal penelitian yaitu mulai tanggal 15 Desember 

2017 hingga tanggal 28 Desember 2017. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu 

Wawancara dan Dokumentasi. 

3.6.1 Wawancara (Interview) 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk saling bertukar 

informasi dan ide melalui sebuah tanya jawab sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu. Melalui wawancara itu pula peneliti akan 

mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 



 

45 
 

menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal tersebut 

tidak bisa ditemukan pada observasi (Sugiyono, 2014) 

Wawancara dilakukan dengan memberikan beberapa daftar pertanyaan 

kepada subyek penelitian yang telah dianggap memenuhi kriteria yang telah 

ditetapkan oleh peneliti. 

3.6.2 Dokumentasi 

 Dokumentasi digunakan peneliti untuk menambah kelengkapan data dan 

melengkapi informasi dari wawancara sehingga menjadi informasi penelitian 

yang dapat mendukung, melengkapi, atau menambahkan informasi. 

Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah biodata subyek 

penelitian, rekaman, foto dokumentasi obyek peneltian, catatan saat 

wawancara berlangsung. Adapun dokumentasi ini digunakan untuk: 

a. Menambah kelengkapan data 

b. Mengetahui keadaan yang sangat kompleks 

c. Mengingat kemampuan kita yang terbatas 

d. Mengetahui keaslian data 

 

3.7 Teknik Analisisi Data 

Teknik analisis data pada penelitian kualitatif ini dimulai dengan menelaah data 

yang telah tersedia dari berbagai sumber dari hasil wawancara dan dokumentasi. 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung dam setelah pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 
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tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Namun, lebih difokuskan selama proses di 

lapangan bersamaan dengan pengumpulan data (Sugeng, 2016).  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara 

proses pengumpulan data menurut Miles dan Huberman. Adapun komponen dari 

proses analisis data model Miles dan Huberman adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data (Data Collection) 

Hal awal yang dilakukan peneliti adalah mencari data, mengumpulkan, kemudian 

dikoleksi. Peneliti mencari data-data yang berkaitan dengan penelitian yang 

didapatkan dari beberapa sumber seperti Instagram. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Dalam penelitian ini data yang peneliti peroleh akan sangat banyak dan beragam. 

Maka, perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berguna untuk 

memudahkan peneliti. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, 

dan memfokuskan pada hal-hal penting yang didapat dari hasil penelitian 

(wawancara). Dengan menggunakan cara reduksi data ini, data yang peneliti 

peroleh akan lebih mudah dipahami dan memudahkan peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. Dan yang perlu diingat dalam reduksi data adalah 

peneliti harus berpacu pada tujuan awal dari penelitian kualitatif adalah temuan, 

sehingga peneliti tetap fokus pada apa yang telah ditetapkan. 

3. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang sudah 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, 
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penyajian data dilakukan secara naratif untuk menentukan kinerja peneliti 

selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan disajikan. 

Adapun fungsi dari Penyajian data selain untuk memudahkan dan memahami apa 

yang terjadi, penyajian data juga untuk merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang dipahami. 

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) 

Langkah terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan pada awal penelitian merupakan kesimpulan sementara dimana dapat 

berubah jika data yang didapat tidak kredibel. Namun, jika data kesimpulan yang 

dikemukakan pada awal penelitian didukung dengan bukti-bukti yang valid dan 

konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan data yang kredibel. 

Disini adalah tahap akhir dimana pemaknaan khalayak tentang foto di akun 

Instagram Basuki Tjahaja Purnama dan data diri subyek penelitian yang sudah 

direduksi dalam uraian dan tabel menjadi bagian yang sangat penting demi 

mendapatkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. 

 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan 

teknik triangulasi. Dimana trianggulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2011). Triangulasi yang digunakan 

pada peneliti adalah triangulasi sumber dimana menurut Sugiyono (2008), bahwa 

triangulasi sumber dapat digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah 

diperoleh dari beberapa sumber. 
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Jadi peneliti disini menguraikan dan mengkategorisasikan, 

pandangan/pemaknaan yang sama, pemaknaan yang berbeda, dan pandangan yang 

lebih spesifik, kemudia data yang telah peneliti analisis akan menghasilkan satu 

kesimpulan. Hal ini berarti peneliti bermaksud menguji data yang sudah diperoleh dari 

satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain yang peneliti telah 

dapatkan.  

 


