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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah 

pendekatan kualitatif. Dilakukan dengan maksud untuk menemukan, 

mendeskripsikan, memahami dan menganalisa suatu fenomena agar 

mendapatkan hasil secara terperinci. Dengan penelitian kualitatif peneliti 

terlibat atau berinteraksi secara langsung dengan subjek dalam fenomena 

yang diteliti (Machmud, 2016: 53-54). (Moleong, 2014: 6) Definisi 

penelitian kualitatif adalah memahami fenomena yang telah dialami oleh 

subjek penelitian seperti, perilaku, persepsi, motivasi dll, secara menyeluruh 

dan mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata, pada suatu konteks 

alamiah serta memanfaatkan metode ilmiah.  

Metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, yang akan digunakan untuk meneliti pada kondisi yang 

alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kuncinya (Sugiyono, 2014: 9). 

Dari hal tersebut, peneliti  akan menggali informasi dari subjek penelitian 

yang kemudian akan dideskripsikan dan dianalisis agar dapat dipahami hasil 

yang diperoleh dari penelitian tentang penerimaan pembaca tentang pesan 

“Malang Strudel” sebagai oleh-oleh khas Malang (studi resepsi pada 

follower akun instagram Amazing Malang). 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan tipe deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah metode penelitian untuk memberikan gambaran mengenai 

suatu fenomena yang terjadi dan berlangsung saat ini ataupun lampau. 

Disini peneliti berusaha untuk mendapatkan data yang apa adanya dari 

subjek yang kemudian akan dideskripsikan (digambarkan) apa adanya 

(Machmud, 2016: 136-137). Dalam penelitian deskriptif variable bebas 

tidak akan diubah ataupun dimanipulasi, tetapi akan digambarkan dengan 

apa adanya. Penelitian ini menggunakan studi resepsi sebagai dasar 
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penelitian. Studi resepsi akan memfokuskan pada proses penerimaan dan 

pemahaman yang mendalam atas teks media. Studi resepsi berupaya 

mengungkapkan makna-makna dari suatu fenomena yang terjadi.  

 

3.3. Subjek Penelitian 

Penelitian kualitatif berangkat dari suatu fenomena tertentu pada suatu 

situasi sosial dan hasil kajiannya tidak diberlakukan untuk populasi karena 

pengambilan sampel tidak diambil secara random, melainkan akan 

ditranferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan 

dengan situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2014:2016). Penentuan subjek 

penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu dipilih dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, peneliti menggunakan 

purposive sampling untuk menetapkan pertimbangan atau kriteria tertentu 

yang harus dipenuhi oleh subjek yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Alasan menggunakan kriteria-kriteria tersebut yaitu karena tidak semua 

subjek memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Adapun 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

 

1. Follower atau pengikut akun instagram Amazing Malang 

Kriteria yang pertama digunakan adalah follower akun instagram 

Amazing Malang, dimana follower dapat melihat apa saja unggahan-

unggahan dari akun instagram Amazing Malang. 

2. Memberikan komentar pada unggahan yang diteliti 

Yang kedua memberikan komentar pada unggahan yang diteliti, maka 

dapat dipastikan follower tersebut melihat objek yang diteliti dalam 

penelitian ini. 

3. Orang asli Malang 

Kriteria yang ketiga diterapkan karena subjek penelitian sebagai orang 

asli Malang yang akan menunjukkan bagaimana pendapat masyarakat 

Malang tentang oleh-oleh khas baru ini. 

4. Berdomisili di Malang 
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Kriteria keempat, subjek penelitian yang berdomisili di Malang akan 

dapat memudahkan peneliti mendapatkan data yang lebih lengkap. 

5. Bersedia melakukan wawancara 

Kriteria kelima diterapkan karena beberapa orang tidak bersedia 

melakukan wawancara, sehingga peneliti membuat kriteria kelima 

untuk menyaring siapa saja subjek yang sesuai dengan kriteria 

sebelumnya dan bersedia untuk melakukan wawancara.  

 

Penerapan kriteria tersebut digunakan untuk mem-filter beberapa 

orang yang telah memberikan komentarnya dalam unggahan akun instagram 

Amazing Malang. Untuk mencari subjek yang akan diwawancara yaitu 

dengan cara mencari nama akun yang memberikan komentar di daftar 

follower instagram Amazing Malang, kemudian menghubungi 30 orang 

yang mengikuti akun Amazing Malang tersebut. Dari 30 orang yang 

merupakan follower, 16 orang yang tidak merespon, 14 orang merespon, 

dan 5 orang yang sesuai kriteria dan bersedia untuk diwawancara. Berikut 

adalah nama-nama dari subjek yang akan diwawancarai: 

 

1. Budi Suharsono Utomo 

2. Afifah Maulanada 

3. Viara Elwan Elvareta 

4. Muhammad Hafiz Riandi 

5. Agung Pribadi Wicaksono 

 

3.4. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2018, dan telah 

disesuaikan dengan waktu subjek penelitian. Wawancara dilakukan di 

tempat yang telah disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Jika data 

penelitian dirasa masih kurang, maka peneliti akan melakukan wawancara 

kembali dengan subjek yang kemudian akan diolah sebagai data hasil 

wawancara. 
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3.5. Sumber Data 

Data primer merupakan data yang didapatkan dari pengukuran 

langsung yang dilakukan peneliti dan bukan berasal dari data yang telah ada 

sebelumnya. Sedangkan data sekunder yaitu jenis data yang tidak langsung 

didapatkan dari sumbernya (Machmud, 2016: 63). Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.  

1. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari follower 

atau pengikut akun instagram Amazing Malang yang telah sesuai 

dengan kriteria yang telah ditentukan. 

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil screenshoot dari 

objek penelitian berupa unggahan yang diteliti dan komentar dalam 

unggahan tersebut.  

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Tujuan utama dari penelitian yaitu mengumpulkan data dan teknik 

pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam suatu 

penelitian (Sugiyono, 2014: 224). Proses pengumpulan data akan 

mementingkan bagaimana subjek memandang dan menafsirkan suatu 

fenomena. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan 

dokumentasi yang merupakan ciri khas penelitian kualitatif. Metode-metode 

yang digunakan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut: 

 

1. Wawancara 

Wawancara dalam penelitian yaitu proses interaksi komunikasi 

antara peneliti dan subjek penelitian dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung untuk memperoleh data atau informasi 

(Machmud, 2016: 59). Proses wawancara akan dilakukan oleh peneliti 

dengan cara interview atau bertatap muka secara langsung. Dalam 

melakukan wawancara peneliti akan meminta izin kepada subjek 

penelitian untuk merekam proses wawancara dan dibantu dengan alat 

perekam untuk mereka ulang informasi yang didapatkan agar tidak 

terlewatkan. Pertanyaan akan diajukan oleh peneliti kepada subjek 
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penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar 

pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti.  

Wawancara akan dilakukan pada follower atau pengikut akun 

instagram Amazing Malang mengenai pesan Malang Strudel sebagai 

oleh-oleh khas Malang yang telah memenuhi kriteria guna 

mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan peneliti. 

 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode 

wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2014: 240). Dengan 

adanya dokumentasi diharapkan hasil penelitian dari wawancara akan 

lebih dapat dipercaya atau kredibel. Dalam penelitian ini semua jenis 

rekaman dan foto yang akan menjadi bukti penelitian.  

 

3.7. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana penelitian akan 

menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab perumusan 

masalah penelitian (Machmud, 2016: 65). Dalam penelitian kualitatif, 

analisis data akan dilakukan saat berlangsungnya pengumpulan data dan 

setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Maka pada saat 

wawancara pun peneliti akan melakukan analisis data. Miles and Huberman 

(1984) mengatakan bahwa aktivitas analisis data kualitatif dilakukan secara 

terus menerus sampai tuntas (Sugiyono, 2014: 246). Aktivitas dalam analisis 

data kualitatif yaitu sebagai berikut: 

 

1. Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan diperoleh dari hasil wawancara dan 

dokumentasi yang telah dicatat dalam catatan lapangan. Pengumpulan 

data digunakan untuk mencari data atau informasi yang berkaitan 

dengan fenomena yang diteliti yang disesuaikan dengan kebutuhan 

peneliti.  

2. Reduksi Data 
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Mereduksi data adalah merangkum data atau menyederhakan data 

serta memfokuskan hal-hal yang penting dan pokok. Dengan 

mereduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas pada peneliti 

dan mempermudah peneliti dalam penyajian data. 

3. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data maka selanjutnya adalah melakukan

penyajian data. Dalam penelitian ini penyajian data dapat dilakukan

dalam bentuk teks yang bersifat deskriptif. Data akan disajikan dalam

bentuk teks deskripsi yang berisi susunan informasi untuk

memudahkan peneliti dalam penarikan kesimpulan.

4. Penarikan Kesimpulan

Langkah selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan

kesimpulan merupakan hasil dari tinjauan dan pemikiran kembali

yang ada dalam penyajian data. Dari penyajian data maka peneliti

akan melakukan penarikan kesimpulan (hasil) dari fenomena diteliti

yaitu penerimaan pembaca tentang pesan “Malang Strudel” sebagai

oleh-oleh khas Malang.

3.8. Teknik Keabsahan Data 

Triangulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk mengecek atau membandingkan kembali 

terhadap data yang diperoleh (Machmud, 2016: 70). Teknik keabsahan data 

dalam penelitian ini yaitu menggunakan triangulasi sumber. (Moleong, 

2014: 330) Yang dimaksud triangulasi sumber yaitu membandingkan dan 

mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi 

sumber dan peneliti akan membandingkan serta mengecek kembali derajat 

kepercayaan subjek penelitian dengan menanyakan pertanyaan yang sama 

terhadap subjek penelitian. 


