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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam mengungkap pemaknaan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang memiliki nama julukan, peneliti menjabarkan 

metode, sumber dan cara yang digunakan untuk menganalisis hasil temuan 

tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif, yaitu pendekatan yang dilakukan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Jika data terkumpul sudah 

mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari 

sampling lainnya. Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2006: 56-57).  

Peneliti memilih menggunakan tipe deskriptif karena tujuan dari penelitian 

ini adalah membuat deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang 

diselidiki (Nazir, 2009: 54). Tipe deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk 

memberikan gambaran atau ilustrasi dari fenomena yang sedang diteliti secara 

detail. 

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian 

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Penelitian ini 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa yang ada. Dengan penelitian 

deskriptif peneliti mendeskripsikan resepsi nama julukan dalam iklan coca-
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cola versi  “Lawan Nama Julukan dan #RayakanNamaMuSekarang!” dari 

sudut pandang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang yang memiliki nama julukan.  

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. Dalam studi resepsi, khalayak diandaikan sebagai 

individu-individu yang berada didalam dan menjadi bagian dari budaya massa 

(mass culture) (Muslimin, 2011:87). 

3.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah pemaknaan atau hasil interpretasi dari 

subjek penelitian, yakni Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang yang memiliki nama julukan, mengenai nama 

julukan dalam iklan coca-cola versi  “Lawan Nama Julukan dan 

#RayakanNamaMuSekarang!”. Peneliti memfokuskan pada pengalaman 

khalayak (penonton/pembaca), serta bagaimana makna diciptakan melalui 

pengalaman tersebut. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian adalah langsung ke tempat audien dan selanjutnya 

memutarkan film dari iklan coca-cola versi  “Lawan Nama Julukan dan 

#RayakanNamaMuSekarang!” lewat media handpone atau menggunakan 
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laptop. Berdasarkan observasi banayaknya teman peneliti yang mempunyai 

nama julukan di jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang Dengan demikian diharapkan hasil penelitian ini mampu menjelaskan 

lebih dalam realita yang terjadi kepada mereka. 

3.4 Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dari penelitian ini adalah  Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang mempunyai nama 

julukan. 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, yaitu Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang mempunyai nama 

julukan yang kesehariannya hampir keseluruhan temannya memanggil nama 

nya dengan panggilan nama julukan, terlebih nama yang jauh dari nama 

sebenarnya, yang lebih menjurus ke pembullyan. 

Seusai kriteria yang disebutkan diatas, maka diperoleh 10 (Sepuluh) 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang 

mempunyai nama julukan yaitu: 

Deny Kurniawan Armananta Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2012  dengan nama julukan 

Bongkeng. Yudha Satria Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2012 dengan Nama Julukan Kiwil 

Nandyo Fardila Sahputra Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 
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Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2015 dengan nama julukan Malika. 

Dixi Putra Lesmana Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2011 dengan Nama Julukan Tapir. 

Muhammad Rizky Wahyu Utomo Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2012 dengan Nama Julukan Boncel. 

Revindo Prasetyo Utomo Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2012 dengan Nama Julukan Japley. 

Lingly Astrid Isabelita Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang Angkatan Tahun 2015 dengan nama julukan Silong 

Farid Rahmad Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang Angkatan Tahun 2015 dengan nama julukan Sule Yudha Adipura  

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 

Tahun 2011 dengan nama julukan Gimbul Mayzard Ahmad Indarto 

Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 

Tahun 2011 dengan nama julukan Pampam. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Wawancara mendalam (in-depth interview) dengan khalayak 

yang wdijadikan subjek penelitian. Peneliti melakukan wawancara 

mendalam dengan subjek penelitian yaitu yang sudah memenuhi kriteria. 

Disini peneliti menggunakan struktur pertanyaan yang dibuat sebagai 

pedoman wawancara, namun tidak dilakukan dengan kaku sehingga 

pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Peneliti 

berusaha mendapatkan informasi secara lengkap, mendalam, 
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komprehensif sesuai tujuan penelitian pada saat dilakukannya 

wawancara tersebut. Pengumpulan data secara langsung ini juga akan 

menggunakan alat perekam (recorder) pada saat wawancara berlangsung 

sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan transkrip 

setelah wawancara dilakukan. 

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 nama julukan dalam iklan coca-

cola versi  “Lawan Nama Julukan dan #RayakanNamaMuSekarang!” 

dari sudut pandang Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang”. 

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. 
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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. 

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 
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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 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). 
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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 satu sumber untuk dibandingkan dengan data dari sumber lain. 


