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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif interpretatif. Penelitian ini hanya 

memaparkan situasi atau peritiwa yang ada. Dengan penelitian deskriptif peneliti 

mendeskripsikan resepsi pemaknaan solidaritas dalam aksi balap di film “The Fast and 

The Furious” dari sudut pandang komunitas mobil Focus Speed Team di Malang.  

Sementara itu dasar dari penelitian ini adalah studi resepsi. Esensi dari studi 

resepsi adalah untuk menemukan keputusan dan konstruksi mana (berasal dari media) 

dengan penerima. Pesan media selalu terbuka dan memiliki beberapa arti dan 

ditafsirkan sesuai dengan konteks dan budaya penerima, serta berdasarkan pengalaman 

dan pandangannya selama berinteraksi dengan media. Menurut Muslimin (2011) 

dalam studi resepsi, khalayak diandaikan sebagai individu-individu yang berada 

didalam dan menjadi bagian dari budaya massa (mass culture). 

 

3.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pemaknaan atau hasil interpretasi dari subjek 

penelitian, yakni komunitas mobil Focus Speed Team di Malang dalam memaknai 

solidaritas dalam aksi balap di film The Fast and The Furious. Peneliti memfokuskan 

pada pengalaman khalayak (penonton/pembaca), serta bagaimana makna diciptakan 

melalui pengalaman tersebut. 
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3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah Perumahan Villa Sengkaling blok O nomer 8 yang 

tergabung dalam Kecamatan Dau Malang. Berdasarkan observasi dibeberapa wilayah, 

komunitas mobil di malang khususnya Focus Speed Team lebih tinggi minatnya dalam 

menonton film “The Fast and The Furious”. Dengan demikian diharapkan hasil 

penelitian ini mampu menjelaskan lebih dalam realita yang terjadi di komunitas 

tersebut. Penelitian akan dilakukan di bulan Juli 2018 berlokasi di Basecamp 

komunitas mobil Focus Speed Team di Kota Malang. 

 

3.4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dari penelitian ini adalah anggota komunitas mobil Focus 

Speed Team yang lokasi berkumpul di Perumahan Villa Sengkaling blok O nomer 8 

yang tergabung dalam Kecamatan Dau Malang. Peneliti menentukan subyek penelitian 

dengan cara purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu (Ardial, 2014: 347).  

Kriteria dari subjek penelitian yang akan diteliti, dapat diklasifikasikan terdiri 

dari : 

1. Berperan aktif dalam kegiatan komunitas dalam upaya mendukung tim Focus 

Speed di kejuaran balap.  

2. Pernah menonton film The Fast and The Furious 

Seusai kriteria yang disebutkan diatas, maka diperoleh 5 (lima) anggota 

komunitas Focus Speed karena diantara semua anggota, 5 orang tersebut merupakan 
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mahasiswa Ilmu Komunikasi sehingga diharapkan mempermudah dalam memahami 

sebuah film. Berikut ini adalah daftar subyek penelitian yang berpartisipasi dalam 

proses penelitian ini, antara lain: Maman, Deny, Anggoro,Imam, dan Yanuar.   

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Wawancara 

Penelitian ini menggunakan wawancara semiterstruktur yang bersifat terbuka 

dimana dalam pelaksanaannya peneliti akan menanyakan beberapa pertanyaan 

tentang komunitas mobil Focus Speed Team di Malang memaknai  solidaritas dalam 

aksi balap di film The Fast and The Furious. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak 

wawancara diminta pendapat, alasan dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, 

peneliti akan mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan (Sugiyono, 2007). Wawancara dalam kualitatif pada umumnya tidak 

dilakukan secara terstruktur ketat dengan pertanyaan tertutup seperti dalam penelitian 

kuantitatif, tetapi dilakukan secara semi struktur atau  sering disebut sebagai teknik 

wawancara mendalam. Subyek yang diteliti disini lebih berperan sebagai informan. 

3.5.2. Dokumentasi 

Selain melakukan wawancara mendalam, untuk data sekunder, peneliti 

melakukan studi literatur yang berkaitan dengan topik penelitian melalui buku, 

internet, dan juga karya-karya ilmiah serta bentuk publikasi lainnya mengenai 

pemaknaan komunitas mobil Focus Speed Team terhadap solidaritas dalam aksi balap 

di film “The Fast and The Furious”. 
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3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti melakukan banyak analisis data yang 

dilakukan setelah pengumpulan data yang dilakukan pada setiap periodenya. Hasil 

analisis tiap periode ini, selanjutnya menjadi pertimbangan peneliti apakah data yang 

didapat sudah cukup atau belum memuaskan. Jika data yang didapat dianggap cukup, 

maka wawancara dapat dihentikan. Namun, ketika jawaban yang diberikan tidak 

memuaskan, maka peneliti melanjutkan pertanyaan lagi dan terus menerus hingga 

mencapai suatu kondisi tertentu dan diperoleh data yang dianggap kredibel. Analisis 

data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara proses 

pengumpulan data menurut Miles dan Humberman (dikutip dari Sugiyono 2008:246) 

sebagai berikut : 

1. Reduksi Data 

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dianggap sangat banyak. Oleh karenanya, 

perlu diadakan pencatatan secara teliti dan rinci. Semakin sering peneliti 

mendatangilapangan, semakin banyak pula data yang diperoleh. Untuk 

memudahkannya, peneliti melakukan analisis segera setelah penelitian dilakukan 

melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap penting, mencari tema dan pola 

yang didapat dalam tiap hasil penelitian sementara (hasil wawancara). Dengan cara 

ini, data yang diperoleh lebih dipahami melalui suatu konsep yang juga akan 

memudahkan peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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Dalam proses reduksi data ini, peneliti harus berpacu pada tujuan utama dari 

penelitian kualitatif yaitu temuan, agar peneliti tidak lepas dari fokus yang 

ditetapkan. 

2. Penyajian Data 

Langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan 

informasi yang 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, penyajian data dilakukan secara naratif untuk menentukan 

kinerja peneliti selanjutnya berdasarkan data sementara yang telah dipahami dan 

disajikan. 

3. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan. Untuk itu 

diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering 

muncul, hipotesis dan sebagainya. Jadi dari data tersebut diambil kesimpulan. 

Kesimpulan dapat dilakukan dengan keputusan, didasarkan pada reduksi data, dan 

penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam 

penelitian. 

Kesimpulan yang didapat pada awal penelitian merupakan kesimpulan 

sementara. Kesimpulan dapat berubah jika tidak didukung dengan data-data yang kuat. 

Sebaliknya, jika kesimpulan tersebut terus mendapat bukti yang kuat pada kesimpulan 
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selanjutnya, yakni didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan, maka kesimpulan dikatakan kredibel. 

 

3.7. Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif peneliti menyadari bahwa realitas obyektif 

sesungguhnya tidak pernah bisa ditangkap, maka peneliti menggunakan metode 

triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono, 

2008:273). Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di 

luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu 

(Moleong, 1994:178). Triangulasi yang dipakai oleh peneliti adalah triangulasi 

sumber. Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008:274), bahwa triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. 

Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang lebih spesifik, kemudian 

data yang telah dianalis tersebut menghasilkan satu kesimpulan. Hal ini berarti peneliti 

bermaksud menguji data yang diperoleh dari sat u sumber untuk dibandingkan dengan 

data dari sumber lain. 

 


