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BAB III 

Metode penelitian 

Dalam penelitian ini membahas dan mengkaji tentang maskulinitas laki-laki 

penggemar K-Pop yang mengambil studi kasus pada 9 anggota laki-laki komunitas 

BLAST Entertainment di kota Malang. Peneliti memilih kasus ini karena 

maskulinitas sejatinya adalah sebuah konstruksi yang akan selalu berubah dan setiap 

individu bebas mengonstruksi konsep maskulin mereka masing-masing. Ini tentu saja 

terjadi pada anggota laki-laki komunitas BLAST Entertainment di kota Malang. Hal 

yang ingin diketahui dari penelitian ini adalah data atau informasi berupa kata-kata, 

kalimat-kalimat ataupun narasi dari informan yaitu anggota laki-laki komunitas 

BLAST Entertainment di kota Malang.  

Oleh sebab itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif dan interpretatif dengan menggunakan metode penelitian studi resepsi. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif, 

yaitu ucapan atau tulisan, atau perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri. 

Kriyantono (Kriyantono, 2012) mengatakan jenis penelitian kualitatif deskriptif ini 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta-fakta 

dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh 

gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. 
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3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

analisis resepsi Stuart Hall. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang didalam 

usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, analisis data dan kesimpulan 

data sampai dengan penulisannya mempergunakan aspek-aspek kecenderungan, non 

perhitungan numerik, situasional deskritif, interview mendalam (Sugeng, 2015). 

Analisis resepsi ini terdiri dari empat langkah penelitian, yaitu menganalisis 

teks untuk mengetahui preferred reading, melakukan transkrip wawancara, koding 

tema-tema yang muncul berkaitan dengan maskulinitas, dan mengelompokkan 

pemaknaan menjadi: dominan-hegemonik, negosiasi, dan oposisional. 

Stuart Hall (1974) mengatakan bahwa, riset khalayak mempunyai perhatian 

langsung terhadap analisis dalam konteks sosial dan politik dimana isi media 

diproduksi (encoding), serta konsumsi isi media dalam konteks kehidupan sehari-hari 

(decoding). Selain itu Hall juga menyatakan bahwa “analisis resepsi memfokuskan 

pada perhatian individu dalam proses komunikasi massa (decoding), yang berarti 

pada proses pemaknaan dan pemahaman yang mendalam atas media teks, dan 

bagaimana individu menginterpretasikan isi media” (Gunawan, 2013).  

Menurut Fiske, pemanfaatan teori reception analysis sebagai pendukung 

dalam kajian terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak tidak 

semata pasif namun dilihat sebagai agen kultural (cultural agent) yang memiliki 

kuasa tersendiri dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang 
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ditawarkan media. Makna yang diusung media lalu bisa bersifat terbuka atau 

polysemic dan bahkan bisa ditanggapi secara oposisif oleh khalayak (Adi, 2012).  

Dikutip dari Adi (2012) di dalam tulisan David Morley yang dimuat buku 

yang berjudul Cultural Transformation: The Politics of resistance (1983) dalam 

Marris dan Tornham (1999:474), menyatakan bahwa terdapat tiga posisi hipotesis di 

dalam makna pembaca teks atau penggemar, yaitu: 

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

program (yang di dalamnya 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 kemudian menentukan frame alternatif sendiri di dalam 

menginterpretasikan pesan/ program. 

Berdasarkan tiga posisi hipotesis tersebut, akan menunjukkan kelompok 

penggemar mana saja yang tergolong kedalam jenis posisi yang berkaitan dengan 

pemaknaan khalayak berdasar prespektif resepsi tersebut.   
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3.2 Fokus Penelitian 

Fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti berfokus pada bagaimana subjek penelitian memaknai konsep 

maskulin laki-laki pada video klip Got7-Hard Carry bagi dirinya 

sendiri berdasarkan karakteristik fisik dan non fisik. 

2. Peneliti berfokus pada karakteristik fisik anggota komunitas BLAST 

Entertainment yang berupa fashion meliputi pakaian, aksesoris, 

tatanan rambut, sepatu yang digunakan para anggota laki-laki di dalam 

komunitas BLAST Entertainment Malang. 

3. Peneliti berfokus pada karakteristik non fisik anggota laki-laki 

komunitas BLAST Entertainment seperti gaya berbicara, gaya 

berjalan, bentuk aktivitas, cara bergaul, dan ekspresi non verbal. 

3.3 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah laki-laki para penggemar K-Pop 

yang tergabung dalam komunitas BLAST Entertainment Malang. Peneliti akan 

menggunakan metode FGD (Focus Group Discussion) terhadap sembilan orang 

informan laki-laki. Serta peneliti akan mencari data-data lainnya dari subjek 

penelitian. 

Pemilihan subjek penelitian ditekankan pada alasan dan pertimbangan-

pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Untuk itu peneliti menetapkan 
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beberapa kriteria subjek penelitian dalam penelitian ini. Beberapa kriteria tersebut 

adalah: 

1. Merupakan anggota tetap komunitas BLAST Entertainment yang 

sudah tergabung selama enam bulan sejak tahun 2016. Anggota tetap 

yang dimaksud disini adalah mereka yang tergabung resmi selama 

enam bulan dalam komunitas tersebut. 

2. Merupakan laki-laki penggemar K-Pop dalam komunitas BLAST 

Entertainment yang berdomisili di kota Malang dan berusia antara 19-

25 tahun. 

3. Merupakan anggota laki-laki yang aktif dalam komunitas BLAST 

Entertainment penggemar K-Pop di Kota Malang. Aktif yang 

dimaksud disini adalah mereka yang selalu hadir dalam seluruh 

kegiatan atau aktivitas komunitas seperti latihan rutin, gathering serta 

berpartisipasi terhadap kegiatan komunitas seperti mengikuti 

kompetisi dance cover K-Pop.  

4. Mengetahui tentang video klip Got7-Hard Carry dan sudah menonton 

paling tidak sudah hingga 3 kali. Dan mengetahui tentang boyband 

Got7 yang terdiri dari 7 anggota ini. 

5. Merupakan penggemar setia K-Pop pada komunitas BLAST 

Entertainment, yakni penggemar yang benar-benar hanya menyukai 

dan menggemari satu aliran yaitu K-Pop, selalu mendukung idola baik 
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dalam keadaan apapun, mengoleksi berbagai merchandise yang 

berhubungan dengan K-Pop, dan mempercayai serta memiliki sifat 

loyal terhadap penggemarnya. 

 Dalam penelitian ini, analisis dilakukan berdasarkan pada rumusan masalah 

atau pertanyaan penelitian. Kajian utamanya adalah fans yang menggemari musik K-

Pop dalam menonton MV boyband Got7 yang berjudul Hard Carry, sehingga akan 

diperoleh pemahaman mendalam mengenai penerimaan mereka dalam memaknai 

konsep maskulinitas. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

3.4.1 Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan dan dilakukan terus-

menerus agar mendapatkan data lengkap. Peneliti akan menanyakan biodata 

pribadi pada informan guna mendapatkan data latar belakang informan yang 

dibutuhkan untuk mendapatkan resepsi yang akurat. 

Dalam teknik ini peneliti mengharapkan agar mendapat data yang 

lebih spesifik dari pengakuan individu yang tidak terpengaruhi oleh pendapat 

subjek lainnya. Selain itu subjek akan lebih menjelaskan tentang latar 

belakang mereka menjadi penggemar Kpop hingga dunia Kpop yang belum 

peneliti ketahui. Ini akan menjadi salah satu acuan yang dapat dijadikan dasar 
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untuk peneliti menganalisis data dalam mengelompokan pemaknaan sesuai 

teori resepsi. 

Dalam wawancara ini, dengan informan beberapa orang laki-laki 

penggemar K-Pop dalam komunitas BLAST Entertainment, peneliti ingin 

menerapkan proses wawancara terbuka. Ditambah lagi, dengan proses 

wawancara terbuka dapat memudahkan peneliti dalam membuat catatan 

harian mengenai kejadian kecil yang terjadi dalam proses wawancara. Dengan 

demikian catatan kecil inilah juga dapat menjadi data analisis tambahan bagi 

peneliti. 

3.4.2 Teknik Pelaksanaan FGD  

Focus Group Discussions (FGD) adalah suatu proses pengumpulan 

informasi / data tentang suatu permasalahan yang sangat khusus melalui 

diskusi kelompok (Sugeng, 2015). Teknik pengumpulan data ini harus di 

siapkan dengan baik. Persiapan meliputi orang-orang yang akan dilibatkan, 

tempat dan alat, fasilitator/moderator yang ahli, daftar pertanyaan yang 

spesifik, dan kemampuan untuk menganalisis semua informasi/data yang di 

dapat melalui FGD.   

Di dalam melaksanakan FGD peneliti memerlukan beberapa hal, diantaranya:  

1.  Jumlah perserta terdiri dari 9 orang laki-laki anggota komunitas 

BLAST Entertainment Malang yang menjadi penggemar kpop dan 
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sudah menonton video klip Got7-Hard Carry minimal sebanyak 3 

kali. 

2.  FGD dilaksanakan di aula lantai dasar masjid UMM yang biasa 

menjadi tempat latihan bersama komunitas BLAST Entertainment. 

Mempunyai kapasitas ruang yang cukup besar dan cukup kondusif 

untuk melakukan proses wawancara.  

3.  Menyiapkan ATK  seperti kertas / buku dan pen / pensil untuk 

mencatat semua hasil diskusi. Selain itu juga menyiapkan alat perekam 

untuk menyimpan dan mendokumentasikan percakapan / diskusi 

selama proses FGD.  

4.  Posisi duduk untuk peserta yaitu menyerupai bentuk oval seperti 

lingkaran yang memanjang dengan peserta yang saling berhadapan 

dan bersebelahan, untuk pencatat dan fasilitator berada masing-masing 

di sisi tengah saling bersampingan. 

5.   Menyiapkan tim FGD yang terdiri dari :  

1. Moderator dari FGD ini adalah peneliti yang akan memimpin 

selama proses jalannya diskusi berlangsung. Moderator 

diperlukan agar saat jalannya diskusi persoalan penelitian 

dapat terfokus dan tercapai dengan baik dan benar.   
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2. Notulis yang dipilih oleh peneliti dalam FGD adalah rekan 

daripada moderator / peneliti sendiri. Seorang notulen yang 

cepat tanggap dan fokus pada jalannya diskusi dan dapat 

bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan yaitu 

mencatat proses jalannya diskusi dan mengingatkan moderator 

jika terjadi permasalahan yang terlewatkan.   

3. Seorang teknisi dan transkiptor yang bertugas untuk merekam 

jalannya FGD dan mentraskrip pernyataan-pernyataan yang 

berkembang dalam FGD. Selain itu juga bertanggung jawab 

terhadap konsumsi perserta FGD.  

Metode penelitian ini digunakan dengan tujuan untuk menghindari 

pemaknaan yang salah dari peneliti terhadap masalah yang diteliti. Selain itu 

FGD ini juga bertujuan untuk menarik kesimpulan terhadap perbedaan 

makna-makna yang di interpretasikan oleh masyarakat. Ini akan menghasilkan 

pendapat dari pandangan kelompok yang nantinya bisa dijadikan dasar acuan 

untuk menganalisis pengelompokan pemaknaan. 

Peneliti akan menanyakan hal-hal yang berkaitan mulai dari awal mula 

mereka mengenal dan menyukai K-Pop terutama boyband Got7 hingga pada 

akhirnya tergabung dalam komunitas BLAST Entertainment. Selain itu, 

peneliti juga akan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana 

konsep maskulinitas seorang laki-laki sesungguhnya menurut mereka. 
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3.4.3 Dokumentasi 

Menurut Kriyantono (2012, h.120) tujuan dokumentasi adalah untuk 

mendapatkan informasi yang mendukung analisis dan interpretasi data. 

Dokumen menurut Sugiyono (2009, h.240) merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen yang digunakan peneliti disini berupa foto, gambar, 

rekaman serta data-data mengenai aktifitas-aktifitas yang dilakukan serta 

artefak-artefak yang digunakan oleh laki-laki komunitas BLAST 

Entertainment penggemar K-Pop di kota Malang maupun pustakawan yang 

didapatkan dari komunitas tersebut. Hasil penelitian dari observasi dan 

wawancara akan semakin sah dan dapat dipercaya apabila didukung oleh foto-

foto atau hasil dokumentasi. 

3.5 Teknis Analisis Data  

Teknik analisis data merupakan salah satu langkah penting dalam penelitian 

untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian 

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai 

pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data ini dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas hingga datanya sudah jenuh 

(Sugeng, 2015:152). Teknik analisis yang digunakan sudah jelas yaitu diarahkan 

untuk menjawab rumusan masalah atau untuk menguji hipotesis dan tujuannya untuk 

mengatur urutan data agar tertata. Peneliti menggunakanteknik analisis data model 

interaktif miles dan huberman. 

Menurut (Sugiyono, 2014) terdapat 3 proses yang berlangsung secara 

interaktif dalam bentuk analisis data model Miles dan huberman, yaitu : 
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1. Pengumpulan Data 

Proses analisis pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai 

macam cara, salah satunya dengan wawancara. Pengumpulan data 

dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk mencapai 

tujuan penelitian. Salah satu cara yang bisa dilakukan pada tahap 

pengumpulan data ini yaitu dengan menggunakan teknik wawancara. 

2. Data Reduction (Reduksi Data) 

Merupakan data yang telah diperoleh dari lapangan dilakukan analisis 

reduksi data yang berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok. 

Memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan data yang telah direduksi 

akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pene;iti 

untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

3. Sajian Data atau Data Display 

Setelah data disajikan selanjutnya adalah  mendisplaykan data. Data 

didisplay akan mempermudah penelti untuk memahami yang terjadi. 

Selanjutnya peneliti merencanakan program kerja selanjutnya berdasarkan 

apa yang sudah dipahami. 

Tahap pertama setelah data terkumpul, selanjutnya data akan ditarik 

kesimpulan dan mengelompokannya dalam 3 kelompok yang sesuai dengan teori 

resepsi :  
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1. Dominated  

Kelompok dominated adalah subjek penelitian yang menerima makna dari 

isi/pesan tayangan yang di berikan oleh pihak yang merealisasikan video 

klip tersebut yaitu team produksi dari suksesnya video klip Hard Carry 

dari Boyband Got7. Di dalam dominated potition terdapat dua pihak yang 

mendominasi dan didominasi oleh tayangan. Seseorang di katakan 

dominated jika ia menerima isi/pesan makna tayangan yang diberikan oleh 

team produksi video klip.  

2. Negotiated   

Kelompok negotiated adalah pihak subjek penelitian (penggemar) yang 

hanya menerima sebagian pemaknaan yang diberikan oleh pihak 

penyukses video klip tersebut yang sesuai dengan kondisi sosial masing-

masing penggemar dan bahkan penerimaan makna itupun juga akan 

direkonstruksi sesuai dengan keadaan/ kebutuhan/ minat dari penggemar 

yang menjadi responden dari penelitian ini. 

3. Oppositional   

Kelompok oppositional adalah subjek penelitian tidak menerima atau 

menolak makna isi/pesan tayangan yang diberikan oleh pihak yang 

menyelenggarakan tayangan yaitu team produksi dari video klip Got7 

Hard Carry. Di dalam kelompok ini penggemar menolak atau tidak setuju 

dengan makna pesan/isi tayangan yang diberikan oleh pihak penyukses 

video klip. Responden (penggemar) memiliki makna sendiri dalam 
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menginterpretasikan isi daripada makna tayangan yang bertentangan 

dengan makna yang diberkan oleh produsen acara / team produksi. 

Setelah peneliti mengelompokan data-data FGD dalam tiga kategori resepsi, 

kemudian jika terdapat data yang tidak dapat dimasukan ke dalam kategori tersebut 

maka peneliti menghapus data. Dalam penarikan kesimpulan ini peneliti membuat 

sebuah pernyataan dari sisi resepsi untuk mengetahui berapa besar presentasi 

penonton dalam tiga kelompok tersebut yaitu  dominated potition, negotiated 

potition, dan oppositional potition. 


