
47 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana menurut 

Bogdan dan Taylor dalam(Moleong, 2000:3) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati.Adapun tipe penelitian yang dipilih, yakni deskriptif 

kualitatif, karena peneliti ingin dan berusaha mendeskripsikan atau 

menjelaskan bagaimanapendapat mahasiswa mengenai program tayangan 

komedi Indonesia Lawak Klub di TRANS 7. Dengan begitu, peneliti bisa 

menjelaskan secara menyeluruh serta detail tentang penelitian tersebut, 

menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

B.  Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan bulan Juni 2016 di Kota Malang. 

C.  Subjek Penelitian 

Subyek penelitian adalah mahasiswa komunikasi angkatan 2011 

Dimana proses dalam pengambilan sampel menggunakan teknik accidental 

sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara tidak sengaja atau secara 

acak (2005:53). Karena peneliti membutuhkan narasumber atau subyek yang 

mendukung penyelesaian penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2008:50) sampel 

dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara 
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sumber, atau partisipan, teman dan guru dalam penelitian. Jumlah subyek 

penelitian yaitu sebanyak enam subyek dengan kriteria yaitu: Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang angkatan 2011 dan secara 

rutin mengikuti acara Indonesia Lawak klub di TRANS 7. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara Mendalam 

Didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam 

dimana pengertiannya wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta 

dengan meminjam indera (mengingat dan mengkronstruksi) sebuah 

peristiwa, mengutip pendapat dari opini narasumber (Kusumaningrat 

2006: 189). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara 

sehingga menjadi informasi penelitian yang dapat mendukung, 

melengkapi, atau menambahkan informasi yang berasal dari hasil 

wawancara. Dokumentasi ialah semua jenis rekaman atau catatan 

lainnya, seperti surat-surat, memo/nota, agenda kegiatan, kliping, 

berita,dll (Faisal, 2007:81). 

Teknik ini digunakan untuk : 

a. Menambah kelengkapan data 

b. Mengetahui keadaan yang sangat kompleks 

c. Mengingat kemampuan kita yang terbatas 

d. Mengetahui keaslian data 
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F. Teknik Analisa data

Proses analisis dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari 

berbagai sumber yang berupa wawancara dan dokumentasi. Pada dasarnya 

tujuan dari analisis data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan 

fakta hasil penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta 

mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tahap analisis, pertama adalah 

membuat transkrip dari keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi. 

Selanjutnya, menganalisis isi keseluruhan dari hasil wawancara dan 

dokumentasi tersebut. Mulai dari membandingkan persamaan pandangan 

subyek penelitian, perbedaan pendapat, pengalaman yang berbeda atau ide-ide 

inovatif sebagai masukan atau saran dari audience. 

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi data yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang di luar data itu (Moleong, 2006: 330). Teknik ini bertujuan untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data hasil penelitian. 

Triangulasi yang digunakan adalah jenis triangulasi dengan sumber. Cara 

terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang 

ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai 

kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan dari hasil perbandingan dari 

data hasil penelitian yang dilakukan. 


