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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah 

pendekatan kualitatif.  Menurut Pujileksono (2015:35), pendekatan kualitatif ialah 

pendekatan yang di dalam usulan penelitian, proses, hipotesis, turun ke lapangan, 

analisis data dan kesimpulan data sampai dengan penulisannya mempergunakan 

aspek-aspek kecenderungan, non perhitungan numerik, situasional deskriptif, 

interview mendalam, analisis isi, bola salju dan story. Pendekatan kualitatif 

dipergunakan untuk menemukan atau mengembangkan teori yang sudah ada. 

Pendekatan kualitatif berusaha menjelaskan realitas dengan menggunakan 

penjelasan deskriptif dalam bentuk kalimat. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah interpretatif. Sedangkan dasar 

penelitian yang digunakan adalah analisis resepsi. Analisis resepsi merupakan 

bagian khusus dari studi khalayak mencoba mengkaji secara mendalam proses 

aktual dimana wacana media diasimilasikan melalui praktek wacana dan budaya 

khalayaknya (Jensen, 1999:139). 

Peneliti menggunakan analisis resepsi sebagai tipe dan dasar penelitian 

untuk mengetahui pemaknaan budaya lokal madura di program televisi nasional 

dalam program Indonesia Bagus di Net TV episode (Sumenep Madura). 
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3.3 Fokus Penelitian 

 Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka 

penelitian ini difokuskan pada resepsi khalayak atau pemirsa program Indonesia 

Bagus Net TV yang masuk dalam kriteria yang ditentukan dalam memaknai 

budaya lokal Madura.  

Fokus penelitian pada masalah penggunaan bahasa Madura dalam narasi 

tayangan tersebut dan juga pendapat tentang penggambaran kegiatan “carok” pada 

tayangan itu sesuai dengan adanya pro-kontra diantara masyarakat Madura di 

akun youtube Indonesia Bagus episode “Sumeneep Madura” 

Adapun fokus pertanyaan peneliti  mengenai tayangan tersebut meliputi  

aspek-aspek berikut ini: 

1. Pengetahuan terhadap program Indonesia Bagus NET TV. 

2. Pengamatan terhadap bahasa Madura dalam program Indonesia Bagus 

NET TV. 

3. Pengalaman terhadap “carok” dalam program Indonesia Bagus NET TV 

episode “Sumenep Madura” 

4. Penilaian terhadap program Indonesia Bagus NET TV episode “Sumenep 

Madura”  
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3.4 Waktu dan Tempat penelitian 

 Penelitian ini dilakukan sejak pertama kali memilih topik sampai 

penyajian keseluruhan data selesai dianalisis, yaitu dari bulan Maret 2016 s/d 

Oktober 2016. Sedangkan untuk tempat penelitian yaitu di daerah kota Malang 

dan kota Pamekasan, Madura. 

3.5 Sumber Data  

1. Data Primer  

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

Wawancara mendalam (In-depth Interview) kepada narasumber (khalayak 

Indonesia Bagus Net TV) yang telah ditentukan. 

2. Data Sekunder 

Untuk menguatkan data primer yang digunakan, peneliti memperoleh 

sumber data kedua dengan cara menelaah beberapa studi pustaka seperti buku, 

penelitian terdahulu dan internet atau dokumentasi lan yang sesuai dengan 

permasalahan yang akan diteliti. 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam. 

Menurut Bungin (2014) wawancara mendalam (in–depth interview) merupakan 

proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara di 

mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif 
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lama. Metode ini digunakan kepada narasumber yang memenuhi karakteristik 

yang ditentukan. 

Adapun beberapa karakteristik narasumber yang ditentukan adalah : 

1) Merupakan anggota organisasi IMAPASA (Ikatan Mahasiswa Pamekasan)  

2) Berusia 18-22 tahun. 

3) Merupakan mahasiswa etnis madura yang telah tinggal di madura 

sekurang-kurangnya 10 tahun. 

4) Pernah menonton program televisi Indonesia Bagus di Net TV. 

5) Pernah menonton program televisi Indonesia Bagus di Net TV episode 

“Sumenep Madura”.  

Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling (sampel bertujuan 

atau disengaja yang merupakan salah satu jenis dari nonrandom sampling 

/nonprobability sampling (sampel tidak acak). Seseorang atau sesuatu 

diambil/ditentukan sebagai sampel karena peneliti mengangap bahwa seseorang 

atau sesuatu tersebut memiliki dan dapat memberikan informasi yang diperlukan 

untuk kepentingan penelitiannya (Pujileksono.2015:116)  

Populasi yang aktif dan terdaftar dalam organsasi daerah IMAPASA yaitu 

berjumlah 34 mahasiswa. Semua mahasiswa itu memenuhi syarat dari kriteria 

nomor 2 dan 3. Tapi setelah disaring lagi terdapat 5 orang yang pernah menonton 

program Indonesia Bagus khususnya episode “Sumenep Madura”. Maka subjek 

penelitian yang diambil oleh peneliti untuk diwawancari adalah ke-5 orang 

tersebut. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan coding sebagai proses 

penganalisaan. Menurut Strauss dan Corbin terdapat 3 (tiga) macam/jenis proses 

analisis data (coding) yaitu Open Coding, Axial Coding, dan Selective Coding. 

Agar teori yang dibangun berdasarkan data itu tidak salah, ketiga macam coding 

tersebut harus dilakukan secara simultan dalam penelitian. 

a. Open Coding: adalah proses merinci, menguji, membandingkan, 

konseptualisasi, dan melakukan kategorisasi data 

b. Axial Coding: adalah suatu perangkat prosedur dimana data dikumpulkan 

kembali bersama dengan cara baru setelah open coding, dengan membuat 

kaitan antara kategori-kategori. Ini dilakukan dengan memanfaatkan landasan 

berpikir (paradigma) coding yang meliputi kondisi-kondisi, konteks-konteks, 

aksi strategi-strategi interaksi dan konsekuensi-konsekuensi. 

c. Selective Coding: adalah proses seleksi kategori inti, menghubungkan secara 

sistematis ke kategori-kategori lain, melakukan validasi hubungan-hubungan 

tersebut, dan dimasukkan ke dalam kategori-kategori yang diperlukan lebih 

lanjut untuk perbaikan dan pengembangan. 

3.8 Uji Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi data untuk uji 

keabsahan data. Menurut Pujileksono dalam bukunya Metode penelitian 

komunikasi kualitatif (2015) yaitu Triangulasi data yaitu dengan membandingkan 

dengan hasil penelitian lainnya dan bisa diuji kebenarannya. Apabila temuan 
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penelitiannya bisa diuji dan dibuktikan kebenarannya oleh peneliti lain, maka 

dapat dikatakan hasil penelitiannya tidak subjektif. 

Triangulasi data adalah pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau pembanding data 

tersebut ( Pujileksono.2015:141). 

Triangulasi data dibedakan menjadi lima, yakni : triangulasi metode, 

triangulasi peneliti, triangulasi sumber, triangulasi situasi, dan triangulasi teori 

(Hamidi.2004:84). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis triangulasi 

sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif (Patton. 1987:331 dalam Moleong.2014:330). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


