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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

  Pada penelitian ini rnenggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang dilakukan 

dengan maksud menemukan, mendiskripsikan dan menganalisa hal-hal baru seperti 

fenornena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok. Pendekatan ini peneliti dan objek yang diteliti saling berinteraksi 

guna menjawab permasalahan, memerlukan pemahaman secara mendalam dan 

menyeluruh mengenai objek yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan-

kesimpulan dalam waktu dan situasi yang bersangkutan.
43

 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, 

dimana peneliti adalah sebagai instrurnen kunci.
44

 Di mana peneliti akan lebih mudah 

bila berhadapan langsung dengan subjek, dapat menjelaskan secara langsung hakikat 

hubungan peneliti dengan subjek sehingga peneliti dapat mernberikan gambaran hasil 

secara jelas dan terperinci dengan cara mendiskripsikan dan menganalisa pernaknaan 

kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di Kota Malang, pada channel youtube Flat 

Earth 101. 

3.2 TIPE DAN DASAR PENELITIAN 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang 

ditujukan untuk menggambarkan fenornena-fenornena yang ada, yang berlangsung  

____________________ 

43Mahmud. 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Pustaka Setia: Bandung. Hal 51-52  
44Sugiyono. 2014. Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Alfabeta: Bandung. Hal 9 
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saat ini atau saat yang lampau. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya 

mengenai pernaknaan tentang fenornena Flat Earth pada channel youtube FE101 

kemudian menggambarkan atau rnendeskripsikan apa adanya tanpa rnengadakan 

manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas. 

Sedangkan dasar penelitiannya rnenggunakan analisis resepsi atau analisis 

penerimaan. Artinya penelitian ini dilakukan dengan cara mencermati atau 

memahami suatu pernaknaan dengan melihat posisi khalayak tidak semata pasif 

namun dilihat dari karateristik individu; pengalaman; konteks sosial dan kultural; dan 

kondisi psikologis khalayak dalam interaksi mereka mengenai video Flat Earth pada 

channel FE101. 

3.3 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

Dalam Penelitian ini peneliti mernilih tempat di kota Malang. Alasan peneliti 

mernilih tempat penelitian tersebut karena, peneliti merasa bahwa kota Malang 

merupakan kota pendidikan yang merniliki karakter intelektual dan terbuka dengan 

berbagai macam informasi. Selain itu penulis juga mernpertimbangkan kemudahan 

dalam pencarian data dan efesien waktu. Dalam hal ini penulis juga merasa cukup 

familiar dengan lokasi penelitan, sehingga diharapkan dapat mempermudah dan 

memaksimalkan ketika penulis melakukan penelitian di tempat tersebut. 

Penelitian ini akan dilakukan pada tanggal 22 November 2017 – 3 September 

2018 sebab peneliti harus mengumpulkan semua informasi dan data yang mendukung 

penelitian ini dengan rnenyesuaikan waktu subjek untuk dapat mernberikan 

informasi. 
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3.4 SUBJEK PENELITIAN 

Dalam pengarnbilan subjek, peneliti rnenggunakan teknik Purposive Sampling. 

Purposive Sampling adalah teknik pengarnbilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut, tentu saja sesuai dengan kriteria yang 

telah ditentukan oleh peneliti, dengan tujuan untuk mencapai suatu hasil yang di 

inginkan.
45

 Pemilihan subjek juga harus mendapatkan perizinan dari Ketua KAMMI 

Malang. Dari 132 Kader KAMMI, kemudian 20 kader yang di izinkan oleh Ketua 

KAMMI, dan didapatkan 5 kader yang memenuhi kriteria untuk dijadikan subjek 

penelitian. Adapun kriteria tersebut adalah sebgai berikut: 

1) Subjek merupakan kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim di Kota Malang. 

Peneliti mernilih organisasai Muslim, karena tujuan peneliti untuk rnengetahui 

pernaknaan khalayak muslim tentang Bumi Datar. Sesuai dengan salah satu misi 

KAMMI yaitu sebagai Gerakan Intelektual Profetik, maka diharapkan jawaban 

dari para kader KAMMI dapat mernberikan hasil yang dibutuhkan peneliti.  

2) Subjek dengan usia 20-25 tahun. Hal tersebut sesuai dengan usia rata rata kader 

KAMMI, dimana mereka masih berstatus aktif sebagai mahasiswa. 

3) Subjek yang rnengetahui fenornena Bumi Datar. Subjek penelitian harus 

mengetahui fenomena Bumi Datar dan pernah melihat video pada channel 

youtube FE101, agar dapat memberikan interpretasinya terhadap video tersebut. 

4) Subyek yang bersedia mernberikan interpretasinya mengenai video Konspirasi 

Bumi Datar pada channel youtube FE101. 

____________________ 
45

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D. Alfabeta: Bandung. Hal 218-219 
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3.5 SUMBER DATA 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara dan diskusi 

bersarna subjek yakni kader Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia di Kota 

Malang. 

2) Data Sekunder 

Data Sekunder dalam penelitian ini adalah referensi-referensi yang relevan 

sebagai pendukung penelitian ini. Referensi tersebut meliputi kepustakaan berupa 

buku, jurnal, internet, ataupun karya ilmiah yang mendukung. 

3.6 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti 

rnenggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni: 

1) Wawancara 

Pada langkah pertama peneliti akan melakukan tahap wawancara secara personal 

/ face to face dengan subjek penelitian. Dengan melakukan wawancara, kita dapat 

memasuki dunia pikiran dan perasaan responden. Informasi berdasarkan 

perspektif, pikiran dan perasaan responden disebut informasi emik. Informasi 

emik (pandangan responden) tidak dapat dipisahkan dari informasi etik 

(pandangan peneliti). Ardianto menyebutkan ada tiga macam pendekatan 

wawancara:
46 

 

____________________ 

46 Elvinaro Ardianto, dkk. Op. Cit. Hal 185 
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1) Peneliti mengundang subjek ke suatu tempat untuk melakukan diskusi atau 

wawancara. Wawancara dilakukan dalam bentuk percakapan informal, yang 

rnengandung unsur spontanitas, santai, menggunakan pola, atau arah yang 

telah ditentukan sebelurnnya 

2) Peneliti menggunakan lembaran berisi garis besar pokok-pokok, topik atau 

masalah yang dijadikan pegangan dalam pembicaraan. Daftar pertanyaan yang 

lebih perinci, namun bersifat terbuka yang telah dipersiapkan lebih dahulu dan 

akan diajukan rnenurut urutan dan rumusan yang tercantum 

3) Setelah peneliti mendapatkan jawaban sesuai dengan yang dibutuhkan, 

peneliti mengakhiri diskusi. 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian kualitatif harus dimulai sejak awal. Data yang 

diperoleh dalam lapangan harus segera dituangkan dalam bentuk tulisan dan analisis. 

Salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah dengan mengikuti langkah langkah 

sebagai berikut:
47 

1) Reduksi Data 

Data yang diperoleh dalam lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan 

yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah. Laporan laporan itu 

perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal hal yang pokok, difokuskan pada hal hal 

yang penting, dan dicari tema atau polanya. Jadi, laporan lapangan sebagai bahan 

“mentah” disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-

pokok yang penting, diberi susunan yang lebih sistematis sehingga lebih mudah 

____________________ 

47Elvinaro Ardianto, dkk. Op. Cit. Hal 133 
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dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang 

hasil pengamatan, juga memperrnudah peneliti untuk mencari kembali data bila 

diperlukan. 

2) Display Data 

Agar dapat melihat garnbaran keseluruhannya atau bagian tertentu dari penelitian 

itu, harus diusahakan membuat berbagai macam matriks, grafik, networks, dan 

charts. Dengan demikian, peneliti dapat rnenguasai data dan tidak tenggelam 

dalam tumpukan detail. 

3) Mengambil kesimpulan dan verifikasi 

Sejak awal, peneliti berusaha rnencari makna dari data yang dikumpulkannya. 

Dengan mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal hal yang sering timbul, 

hipotesis dan sebagainya. Jadi, dari data yang diperolehnya sejak awal ia mencoba 

mengambil kesimpulan. Kesimpulan itu mula mula masih tentative, kabur, 

diragukan. Akan tetapi, dengan bertarnbahnya data, kesirnpulan itu lebih 

grounded. Selama penelitian berlangsung, kesimpulan senantiasa harus 

diverifikasi. 

4) Analisis Data 

Menganalisis data sewaktu pengurnpulan data antara lain akan rnenghasilkan 

lembar rangkuman dan pembuatan kode pada tingkat rendah, menengah (kode 

pola) dan tingkat tinggi (memo). 
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3.8 UJI KEABSAHAN DATA 

Pada penelitian ini, peneliti rnenggunakan uji keabsahan data dengan metode 

triangulasi. Triangulasi merupakan gabungan atau kornbinasi berbagai metode yang 

dipakai untuk mengkaji fenornena yang saling terkait dari sudut pandang dan 

perspektif yang berbeda. Peneliti mernilih rnenggunakan triangulasi sumber. Dimana 

triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek 

data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.
48
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48Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&G. Bandung: Alfabeta. Hal 273 


