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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Mengacu pada judul mengenai Pemaknaan Khalayak Tentang Program 

Acara Let Me In Korea di Youtube (Studi Resepsi pada Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014) maka pendekatan 

penelitian ini adalah kualitatif dikarenakan data-data yang dihasilkan bertujuan 

untuk mengetahui pemaknaan acara tersebut berdasarkan sudut pandang mahasiswa 

Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2014. Ini berarti 

bahwa peneliti terjun langsung ke lapangan dengan mempersiapkan instrumen 

kepada informan untuk mendapatkan data penelitian. Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif karena mendeskripsikan secara detail tentang data 

dan informasi yang di peroleh sehubungan dengan acara Let Me In Korea di 

Youtube. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskriptif yang 

nantinya akan dapat mendiskripsikan reaksi, pendapat atau pemaknaan berdasarkan 

subyek penelitian terhadap konten atau media komunikasi yang penulis perlihatkan. 

Dalam mengetahui pemaknaan dari setiap subjek, 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 
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mengupas pemaknaan mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang tentang program acara Let Me In Korea di Youtube.  

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dimulai dari tanggal 03 Oktober 2018 sampai 12 Oktober 

2018. Lokasi penelitian dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Malang, kota 

Malang. Alasannnya agar dapat memperoleh sumber data yang valid dan efektif , 

yaitu lingkungan mahasiswa yang penuh aktifitas terkait dengan kegiatan akademis. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada mahasiswa UMM jurusan Ilmu Komunikasi 

angkatan 2014. Sebelumnya peneliti telah melakukan pra-survey dengan cara 

bertanya kepada mahasiswa apakah pernah menonton dan mengetahui tentang 

program acara Let Me In Korea. Dari pra-survey tersebut ditemukan 31 mahasiswa. 

Selanjutnya, peneliti memutuskan untuk menggunakan teknik purposive sampling. 

Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu 

(Sugiyono, 2017: 67). Teknik ini untuk menyeleksi sumber data yang akan 

memberikan informasi mengenai Pemaknaan Khalayak tentang Program Acara Let 

Me In Korea di Youtube. Adapun kriteria subjek penelitian ini yaitu: 

1. Mahasiswa yang menyukai program acara Let Me In Korea 

2. Mahasiswa yang telah menonton program acara Let Me In Korea 

minimal empat kali 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 
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Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitianya itu menggunakan 

teknik, sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan 

untuk menggali informasi atau data untuk mengemukakan pengetahuan 

informan atau sampel subyek penelitian peneliti. 

2. Dokumentasi    

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi. Peneliti akan 

mencari serta mengumpulkan data-data yang selama proses wawancara 

dan selama proses perampungan penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses pengaturan urutan data, dan mengorganisasikan 

dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar (Miles, Huberman, dan 

Saldana (2014: 31-33). Proses pengaturan urutan data, adalah: 

1. Pengumpulan Data 

Dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

rangka mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data tergantung 

pada faktor utama dan jenis data. 

 

2. Kondensasi Data 

Merujuk pada proses memilih, menyederhanakan, dan atau 

mentransformasikan data yang mendekati keseluruhan bagian dari catatan-
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catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, dokumen-dokumen, 

dan materi-materi empiris lainnya. 

3. Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan baik pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang 

menggabungkan informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal 

ini dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran 

secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan  

Merupakan proses dimana peneliti melakukan penarikan 

kesimpulan dari data yang terkumpul dan dilakukan selama proses 

penelitian berlangsung. Kesimpulan-kesimpulan yang telah dibuat bersifat 

sementara bahkan bisa dilakukan perbaikan-perbaikan untuk sampai pada 

kesimpulan akhir (Machmud, 2016:83). Dari beberapa penjelasan di atas 

dapat digambarkan mengenai alur model penelitian yang lebih dikenal 

dengan model interaktif seperti dibawah ini: 
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GAMBAR 3.1 Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

  

 

 

 

3.7 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dimana 

peneliti mengecek data yang diperoleh dari wawancara maupun dokumentasi. 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan triangulasi sumber. Menurut Machmud 

(2016: 71) triangulasi sumber biasa disebut triangulasi data, peneliti berusaha untuk 

mengakses sumber-sumber yang berbeda untuk memperoleh data yang berkenaan 

dengan persoalan yang sama. Dengan subyek penelitian yang berbeda dapat 

ditanyakan informasi tertentu yang diperoleh peneliti. 
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