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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif. Boglan dan Taylor (dalam Moleong, 2000: 3) 

mengemukakan bahwa pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada dasarnya penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena seperti 

perilaku, persepsi, motivasi, serta tindakan dengan cara deskriptif yang 

alami tanpa ada campur tangan manusia dengan memanfaatkan metode 

yang ilmiah yang lazim digunakan (Ghony dan Almanshur, 2012: 29). 

Metode penelitian kualitatif yang menekankan penelitiannya pada 

fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti populasi atau 

sampel tertentu (Machmud, 2016: 46). 

 
 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu 

transformasi data ke dalam bentuk yang mudah dipahami dan 

diintrepertasikan, proses penyusunan, mengurutkan, dan manipulasi untuk  

menyajikan informasi yang deskriptif (Ardial, 2014: 501). Tipe penelitian 

deskriptif sendiri merupakan suatu metode dimana penelitian yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 
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berlangsung saat ini atau di waktu yang lampau (Muslimin, 2016: 136). 

Tipe peneltitian ini mengamati secara lengkap dan mencari 

hubungandengan konsep yang lain tanpa pengujian hipotesis atau 

hubungan tersebut dalam kaitan penelitian ini. Dari kata deskriptif sendiri 

bisa dijelaskan bahwa tipe penelitian ini memiliki cara kerja yaitu 

menggambarkan subjek dan objek yang diteliti dengan apa adanya. 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

dengan metode Analisis Resepsi, analisis resepsi adalah sebuah 

penerimaan khalayak menemukan pemahaman dalam hal ini sebuah media 

atau pemberitaan pada media online Jawa Pos. Pesan dari sebuah media 

akan terbuka serta memiliki banyak arti sesuai dengan latar belakang 

budaya, pengalaman dan pandangan selama berinteraksi. Menggunakan 

analisis ini khalayak tidak lagi menjadi pasif, namun berperan penting 

dalam hal menghasilkan makna dari berbagai wacana yang ditampilkan 

oleh media (Machmud, 2016: 220). 

 
 

3.3 Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah tindakan dan kata- 

kata, selebihnya adalah data tambahan dan lain-lain (Mpoleong, 2000: 

157). Sumber data yang diperoleh untuk melakukan penelitian ini, yaitu : 

1. Data Primer 

 

Pada data ini, peneliti akan menggunakan data yang di ambil secara 

langsung dengan menggunakan wawancara mendalam (in depth 

interview) dan observasi saat berada di lokasi penelitian. 

2. Data Sekunder 
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Peneliti menggunakan data yang sekiranya dapat mendukung data 

primer. Seperti halnya buku, jurnal, maupun artikel pada internet yang 

mendukung pada penelitian ini. 

 
 

3.4 Subjek Penelitian 

 

Subjek pada penelitian ini adalah alumni SMA Negeri 1 

Balikpapan tahun lulusan 2014 yang tentu saja telah membaca 

pemberitaan mengenai dipulangkannya Pandu Dharma Wicaksono 

“Predator Anak” pada media online Jawa Pos. Pemilihan sampel subjek 

penelitian menggunakan Purposive Sampling. Purposive Sampling sendiri 

merupakan teknik pengumpulan sampel dengan cara pertimbangan khusus 

sehingga mendapatkan sampel yang sesuai dengan penelitian. Adapun 

kriteria subjek yang di gunakan pada penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Alumni SMA Negeri 1 Balikpapan lulusan 2014 yang saat ini 

bertempat tinggal di Balikpapan 

2. Telah membaca pemberitaan mengenai dipulangkannya Pandu 

Dharma Wicaksono pada portal berita online Jawa Pos tanggal 16 

Maret 2018. 

3. Tidak memiliki kedekatan khusus dengan Pandu Dharma Wicaksono, 

seperti halnya tidak pernah berinteraksi antarpersonal dengan Pandu. 

Kriteria tersebut di atas menjadikan batasan subjek yang akan di 

ambil oleh peneliti, setelah melakukan pra survey jumlah alumni SMA 

Negeri 1 Balikpapan lulusan 2014 dari sebanyak 178 orang hanya 28 

orang yang saat ini bertempat tinggal di Balikpapan. Dari 28 orang 

tersebut hanya 11 orang yang membaca berita tersebut. Dari 11 orang 
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tersebut 5 orang diantaranya pernah melakukan interaksi secara langsung, 

seperti berada pada organisasi yang sama dan pernah satu kelas bersama. 

Akhirnya terdapat Enam orang yang mengaku tidak memiliki kedekatan 

khusus oleh Pandu Dharma Wicaksono, enam orang inilah yang menjadi 

subjek dalam penelitian ini. 

 
 

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian 

 

Penelitian serta pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari 

tanggal 17 Mei 2018 hingga 27 November 2018. 

Tempat diselenggarakannya penelitian ini adalah di Kota Balikpapan, 

menyesuaikan dengan subjek penelitian yaitu Alumni SMA Negeri 1 

Balikpapan lulusan 2014. 

 
 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

 

1. Wawancara mendalam (In depth interview). 

 

Hal ini tentu saja di lakukan guna untuk mendalami dan memahami 

persepsi maupun informasi yang di ketahui oleh para subjek 

penelitian. Terdapat dua alasan mengapa wawancara mendalam 

banyak dipilih oleh peneliti yang menggunakan pendekatan 

kualitatif. Pertama, peneliti tidak hanya mendapatkan informasi 

mengenai apa yang diketahui atau dialami oleh subjek, namun 

dapat menggali lebih jauh di dalam diri subjek penelitian. Kedua, 

apapun yang dikatakan oleh para subjek penelitian bisa terjadi 

kapan saja (Ghony dan Fauzan, 2012: 176). 
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2. Observasi. 

 

Metode observasi atau pengamatan merupakan sebuah teknik 

pengumpulan data yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan 

mengamati hal-hal yang berkaitan denga ruang, tempat, perilaku, 

kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan 

(Ghony dan Fauzan, 2012: 165). Menggunakan observasi 

merupakan cara yang cukup efektif untuk melakukan pengamatan 

secara langsung terhadap tingkah laku dan interaksi yang dilakukan 

oleh subjek selama penelitian berlangsung. 

 
 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan model Miles Huberman dalam (Sugiyono, 2008). Terdapat 

4 analisis data dengan menggunakan pengumpulan data (wawancara dan 

observasi), yaitu: 

1. Pengumpulan Data, yaitu dengan menggunakan wawancara, in depth 

interview atau wawancara mendalam dan observasi. Hal tersebut akan 

terus dilakukan sampai data dirasa sudah cukup kredibel. 

2. Reduksi Data, yaitu merangkum/memilah data yang dipilih dicari dan 

dibuat tema dan polanya. Lalu dipilah data mana yang penting dan 

tidak sesuai dengan tema penelitian, dan disusun sesuai format 

penyusunan naskah. 

3. Penyajian Data, yaitu menyajikan data yang telah dikembangkan 

melalui proses reduksi. Dilakukan dengan menggunakan uraian 

singkat bagan yang dibuat dalam bentuk teks yang bersifat naratif 
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serta memiliki hubungan antar kategori yang telah di tentukan. 

Kategori yang ditentukan tersebut akan diuji melalui pengumpulan 

data terus-menerus. Apabila terdapat pola yang sudah tidak 

mengalami perubahan, maka pola tersebut bisa memasuki proses 

laporan penelitian. 

4. Menarik Kesimpulan, kesimpulan pada dasarnya bersifat sementara 

dan bisa berubah jika tidak ditemukan bukti yang kuat. Apabila saat 

turun lapang telah mendapatkan bukti yang kuat, maka kesimpulan 

yang sudah dibuat telah bersifat kredibel. 

 
 

3.8 Uji Keabsahan Data 

 

Cara peneliti untuk menguji keabsahan ini dengan menggunakan 

Triangulasi, triangulasi sendiri adalah pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data tersebut (Machmud, 2016: 70). Triangulasi 

yang digunakan adalah Triangulasi Metode. Uji keabsahan data dengan 

menggunakan Triangulasi Metode ini menggunakan cara membandingkan 

daripada informasi maupun data dengan cara yang berbeda. Dalam hal ini 

peneliti bisa menggunakan wawancara dan observasi atau pengamatan 

untuk mengecek kebenarannya (Machmud, 2016: 71). Memanfaatkan 

sumber atau subjek lain sebagai alat untuk mengecek dan membandingkan 

dari isi data tersebut. Adapun strategi untuk melakukan uji keabsahan data 

dengan Triangulasi Metode dalam (Ghony dan Fauzan, 2012: 323) adalah 

sebagai berikut, : 
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1. Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data. 

2. Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 


