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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong, 2001:98) mengemukakan bahwa metode 

kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang di 

amati. Pendekatan kualitatif juga memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip 

umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di 

masyarakat (Bungin, 2006:76). 

Alasan memilih pendekatan kualitatif karena berkaitan dengan konsep 

judul dan rumusan masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah 

pada studi kasus. Dalam hal ini peneliti diharapkan bisa mendeskripsikan tentang 

objek yang akan diteliti secara sistematis yang berkaitan dengan objek yang 

diteliti, yaitu Resepsi Ibu Rumah Tangga tentang tayangan Lejel Home Shopping 

di Televisi Komersial 

 

3.2 Tipe dan dasar penelitian 

Adapun penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian 

deskriptif, yaitu berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan-

kenyataan atau fakta-fakta dengan mengemukakan keadaan mengenai objek 

penelitian sebagaimana adanya secara rinci. Penelitian deskriptif adalah penelitian 
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yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada 

saat sekarang (Sugiyono, 2011:8). Design penelitian deskriptif bermaksud mengamati 

secara lengkap dan mencari hubungan dengan konsep yang lain tanpa pengujian 

hipotesa atau hubungan tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian 

ini, peneliti akan mengkaji pemaknaan atau resepsi Ibu Rumah Tangga tentang 

tayangan Lejel Home Shopping di Televisi Komersial. 

Dalam mengetahui pemaknaan dari setiap informan, peneliti menggunakan 

substansi dasar studi resepsi. Studi resepsi adalah studi yang mengungkap tentang 

makna dimana makna temuan peneliti dicapai melalui pemaknaan atas teks media 

oleh audiens yang diteliti. Dengan menggunakan studi resepsi diharapkan dapat 

mengupas pemaknaan Ibu Rumah Tangga tentang tayangan Lejel Home Shopping 

di Televisi Komersial 

 

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Dalam menentukan lokasi penelitian Moleong (2001:86) menyatakan cara 

terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori subtantif dan menjajaki 

lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan 

sementara itu keterbatasan geografi dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu 

juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi peneliti 

Lokasi penelitian adalah dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang 

sebenarnya dari objek yang di teliti. Penelitian ini akan di lakukan di Jl. Muharto 

V RT.01 RW.011 Malang serta sesuai dengan kesepakatan informan penelitian.  

Aktivitas penelitian ini akan dilaksanakan 20 februari-25 Maret 2018 
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3.4 Penentuan Informan Penelitian 

Informan penelitian ini menggunakan “purposive sampling” yaitu teknik 

mengambil sampel yang dilakukan secara sengaja dan telah sesuai dengan semua 

persyaratan sampel yang akan dilakukan. Teknik purposive sampling pada 

dasarnya dilakukan sebagai sebuah teknik yang secara sengaja mengambil sampel 

tertentu yang telah sesuai dan memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan yang 

meliputi: sifat-sifat, karakteristik, ciri, dan kriteria tertentu, dimana dalam hal ini 

pengambilan sampel juga harus mencerminkan populasi dari sampel itu sendiri. 

Sebuah sampel yang tidak memenuhi kriteria yang telah ditentukan, akan 

berdampak tidak baik pada hasil penelitian yang akan dilakukan karena didalam 

sebuah penelitian akan selalu dibutuhkan sebuah atau sesuatu yang merupakan 

cerminan utuh dari sebuah populasi yang akan diteliti. 

Informan penelitian dari penelitian ini adalah ibu rumah tangga yang ada 

di ibu rumah tangga jalan Muharto V RT.01 RW.011 Malang. Dalam penelitian 

ini peneliti menentukan objek penelitian dengan memilih peserta yang 

mempunyai kriteria tertentu serta mengetahui/berpengalaman pada permasalah 

yang akan dikaji. Adapun karakteristik yang dapat dijadikan subjek yang diteliti: 

1. Adalah Ibu rumah tangga di JL.Muharto V RT.01 RW.011 Malang 

2. Pernah menonton Lejel Home Shopping di Televisi Komersial minimal 3 

episode setiap minggunya. 

3. Bersedia melakukan wawancara dengan peneliti 

setelah dilakukan wawancara dengan informan yang sesuai dengan criteria 

tersebut kemudian peneliti akan membedakan hasil wawancara sesui 

dengan pemaknaan dari analisis resepsi, seperti berikut : 
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Tabel 3.1 

Tabel transkip wawancara berdasar pemaknaan 

 

No Transkip Wawancara Kategorisasi Pemaknaan 

Dominant Negotiated Oppotional 

1     

2     

3     

 

3.5 Teknik pengumpulan data 

Menurut Craswell (2015:219), pengumpulan data diberatkan sebagai 

rangkaian keterkaitan aktivitas dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi 

dalam menjawab pertanyaan riset yang muncul. Bentuk kualitatif dikelompokan 

menjadi empat tipe informasi dasar yaitu observasi infoman hingga non informan, 

wawancara terbuka maupun tertutup dan beragam dokumen. Pengumpulan data 

dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila 

dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada setting alamiah / natural 

setting (Sugiyono, 2011:137). Teknik pengambilan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah : 

1. Observasi  

Menurut Dudung Abdul Rahman, observasi adalah “cara untuk 

mengumpulkan data dengan datang mengamati secara langsung maupun tidak 

langsung terhadap subyek yang diteliti”.Dalam penelitian ini, jenis observasi 

yang digunakan adalah observasi non partisipan atau tanpa peran serta, yakni 

observer tidak secara penuh ikut berpartisipasi dalam kehidupan orang-orang 

yang diobservasi. Dengan kata lain, peranan peneliti sebagai pengamat dalam 

hal ini tidak sepenuhnya sebagai pemeran serta tetapi masih melakukan 

fungsi pengamatan (Moleong, 2001:127).  
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Hampir sama dengan Wawancara, dalam proses observasi juga 

melibatkan beberapa peran dari ibu rumah tangga jalan Muharto V RT.01 

RW.011 Malang, namun sedikit berbeda dengan wawancara yang terfokus 

pada keterangan subjeknya, observasi akan lebih terfokus pada objek atau 

tempatnya yakni tentang bagaimana pemaknaan dalam sebuah tayangan 

televisi. 

2. Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai prosedur pengumpulan data yang 

bertujuan untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan 

pengetahuan informan penelitian terutama yang berkaitan dengan resepsi 

tentang pemaknaan Ibu Rumah Tangga tentang tayangan Lejel Home 

Shopping di Televisi Komersial. Dalam wawancara ini, peneliti akan 

mewawancarai langsung informan yang telah terpilih sesaui tehnik sampling 

pada sub bab selanjutnya, yakni ibu rumah tangga jalan Muharto V RT.01 

RW.011 Malang 

Peneliti menggunakan model wawancara semi terstruktur yaitu suatu 

jenis wawancara dimana peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan 

yang akan diajukan. Kriyantono (2006:76) mengemukakan bahwa 

“Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara dimana pewawancara 

biasanya mempunyai daftar pertanyaan tertulis tapi memungkinkan untuk 

menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara bebas, yang terkait dengan 

permasalahan”. Adapun alasan peneliti menggunakan teknik wawancara ini 

terkait dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh subjek penelitian, 
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Keterbatasan waktu dapat membuat data yang dihasilkan oleh informan 

menjadi tidak sedalam yang diinginkan atau bahkan dapat tidak sesuai dengan 

tujuan penelitian, sehingga peneliti telah menyiapkan topik-topik 

permasalahan yang disusun sebelumnya sesuai tujuan penelitian untuk 

memudahkan penggalian data 

Setelah proses wawancara selesai peneliti menyusun hasil wawancara 

dalam bentuk transkip kemudian mengembalikan kepada informan untuk 

memastikan hasil wawancara telah mempersentasikan makna yang sama 

dengan penuturan informan.  

3. Dokumentasi 

Proses dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen publik 

terkait resepsi remaja tentang program tayangan Lejel Home Shopping di 

Televisi Komersial., dokumen visual seperti foto dan dokumen audio berupa 

rekaman yang kemudian diubah menjadi bentuk traski 

 

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 dapat 

digambarkan mengenai alur model penelitian menurut Matthew dan Hubberman 

(1992:98) yang lebih dikenal dengan model interaktif seperti dibawah ini : 
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Gambar 3.1 Model Interaktif Analisis Data 

Sumber: Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. 1992. Analisis 

Data Kualitatif. Jakarta: UI-Pres 

 

1. Reduksi Data 

Dalam reduksi data, peneliti memilah dan memilih data yang didapat 

dari diskusi para Informan 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 Informan penelitian sesuai dengan pertanyaan yang telah 

ditentukan oleh peneliti. 

2. Model Data/Penyajian Data 

Setelah melakukan reduksi data, proses selanjutnya adalah penyajian 

data yang telah dipilih dan dikategorisasikan oleh peneliti. Penyajian data 

dalam penelitian ini berupa tabel, tabel tersebut berisi pernyataan setiap 

Informan penelitian, dan kategorisasi setiap pernyataan. Kategorisasi dalam 

penelitian ini meliputi: dominant, negotiated, dan oppotional. 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 

 

Reduksi Data 
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3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan 

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan. Peneliti menarik 

kesimpulan dari reduksi data dan penyajian data. Semua data yang masuk 

dalam kategorisasi akan disimpulkan dan diverifikasi menjadi kesatuan 

sehingga akan didapatkan hasil dari penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, 

yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, 

dan teknik triangulasi yang paling banyak di gunakan adalah dengan pemeriksaan 

sumber lainnya 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu dari yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. Triangulasi digunakan 

untuk menguji kredebilitas data yang telah diperoleh dari beberapa sumber 

kemudian data yang sama akan di kategorisasikan antara pandangan yang sama, 

pandangan yang berbeda dan pandangan yang lebih spesifik kemudian data yang 

sudah di analisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan. 

Berikut peneliti paparkan langkah-lagkah melakukan uji kebasahan data 

dengan menggunakan teknik triangulasi :  
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a. Langkah pertama peneliti memilih data dari informan yang sepakat

dengan tayangan Lejel Home Shoping pada TV Komersial

b. Langkah kedua peneliti memilih data yang masih belum jelas antara

sepakat dan tidak sepakay dengan tayangan Lejel Home Shoping pada

TV Komersial

c. Langkah ketiga memilih data dari informan yang tidak sepakat dengan

konten dalam tayangan “Lejel Home Shoping pada TV Komersial




