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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk menganalisi dan 

mendiskripsikan suatu fenomena, peristiwa, sikap, aktivitas sosial, pemikiran 

seseorang baik secara individual maupun kelompok (Machmud, 2016:51). Dapat 

kita artikan juga penelitian ini menjelaskan fenomena dengan sangat dalam serta 

melalui pengumpulan data yang dalam juga. Lebih ditekankan pada persoalan 

kedalaman (kualitas) data bukan pada banyaknya (kuantitas) data. Memiliki dua 

tujuan utama yaitu, menggambarkan dan menyelidiki (to describe and explore) 

dan menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). 

Pendekatan ini bekerja dengan alami, dimana berupaya memahami dan 

memberikan tafsiran dari fenomena yang terlihat dan pemberian arti dari 

khalayak yang melihatnya. Selain itu, pengambilan data juga dilakukan dari 

keadaan yang sewajarnya atau pengambilannya secara alami atau natural. 

Alamiah di sini obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh 

peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika tersebut. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian ini 

bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada secara utuh, 
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lengkap dan menyeluruh yang berlangsung baik pada saat ini atau saat lampau. 

Tidak melakukan manipulasi pada data atau pengubahan pada variable-variabel 

yang diteliti. Berusaha mendapatkan data dengan apa adanya kemudian 

meninterpretasikan atau mendeskripsikan dengan apa adanya. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis resepsi. Perintis teori resepsi 

adalah Stuart Hall. Konsentrasi yang dikaji oleh Hall banyak membahas isu 

mengenai hegemoni dan studi budaya. Pendekatan ini memfokuskan pada anlisis 

tekstual dengan ruang lingkup pada negoisasi dan oposisi pemirsa. Ini berarti 

khalayak tidak secara mudah dan pasif dalam menerima teks ataupun film dan 

menjadi aktif dalam proses penerimaanya. Menurut Stuart Hall, khalayak 

melakukan decoding terhadap pesan media melalui tiga kemungkinan posisi 

(Eriyanto, 2008:94), yaitu: 

a. Posisi Hegemoni Dominan (The dominant-hegemonic) 

Khalayak sejalan dengan kode-kode program dimana terdiri dari nilai-

nilai, sikap, asumsi dan keyakinan. Sesuai dengan yang diberikan oleh 

pembuat program, khalayak menerima secara penuh makna yang 

disodorkan oleh pembuat program. 

b. Posisi Negoisasi (The negotiated reading) 

Khalayak menerima atau sejalan dengan kode-kode program dengan 

batas-batas tertentu. Pada dasarnya khalayak menerima secara penuh 

makna yang disodorkan oleh pembuat program namun dimodifikasi 

sedemikian rupa sehingga mencerminkan posisi dan minat-minat 

pribadinya. 
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c. Posisi Oposisi (The oppositional reading) 

Khalayak tidak sejalan atau menolak kode-kode program yang 

disodorkan oleh pembuat program. Dalam hal ini khalayak akan 

melakukan demitologasi atau menentukan frame alternative dalam 

mengartikan program tersebut. 

 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada 30 Oktober 2018 s/d 29 November 2018. Lokasi 

penelitian dilakukan di Kedai Kopi Kali Metro dan beberapa tempat berbeda 

lainnya. Alasan perbedaan tempat yang ditentukan, peneliti menyesuaikan 

aktifitas dan kegiatan dari subjek serta adanya perbedaan aktifitas antar subjek 

lainnya. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang digunakan adalah purposive sampling, dimana 

pemilihan sampel berdasarkan pada kriteria tertentu yang dianggap mempunyai 

sangkut pautnya dengan kriteria subjek yang sudah diketahui sebelumnya 

(Ruslan, 157:2013). Penelitian dilakukan pada Forum Belajar Resister Indonesia 

di Malang. Resister Indonesia memiliki 36 anggota. Sebelum melakukan tahap 

penelitian, peneliti melakukan pra-survey kepada salah satu pengurus dengan 

cara bertanya secara langsung kepada pengurus di Resister Indonesia siapa saja 

yang telah menonton video #daysofactivism2017. Dari hasil pra-survey tersebut 

ditemukan 10 orang subjek. 



38 
 

Selanjut purposive sampling digunakan pada tahap pasca survey. Dimana 

teknik ini untuk menyeleksi sumber data yang akan memberikan informasi 

mengenai Makna Feminisme pada Video Youtube Hannah Alrasyid 

#16daysofactivism2017. Adapun kriteria subjek penelitian, sbb: 

1. Pernah menonton keseluruhan video #16daysofactivism2017 

2. Merupakan anggota aktif minimal 1 tahun di Resister Indonesia 

3. Merupakan seorang perempuan 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti, maka peneliti menggunakan dua 

teknik pengumpulan data. Yaitu : 

1. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Peneliti akan melakukan wawancara secara mendalam dengan 

mengajukan beberapa pertanyaan kepada subjek penelitian. Sehingga 

peneliti mendapatkan informasi yang didapatkan. Wawancara secara 

mendalam juga merupakan penggalian informasi dari subjek secara fokus, 

mendalam, dan terbuka. Wawancara yang dilakukan kepada subjek 

penelitian yang telah dianggap memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh 

peneliti.  

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah semua jenis rekaman atau catatan atau bentuk 

dokuman penambahan (sekunder) lainnya seperti foto, video, laporan 
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penelitian atau buku-buku sesuai penelitian, dll. Dokumentasi digunakan 

untuk mendapatkan data dari peristiwa yang sedang dan sudah dilakukan. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada teknik analisis data ini merupakan sebuah proses menganalisis dan 

mengolah data yang terkumpul menjadi data yang teratur, terstruktur, sistematika 

dan memiliki makna yang akhirnya dapat dipahami. Teknik yang digunakan 

merupakan teknik analisis model Miles,  Huberman, dan Saldana (2014: 31-33) 

yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi 

data/kesimpulan. 

1. Pengumpulan Data 

Sebagai proses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan demi 

mencapai tujuan penelitian. Teknik pengumpulan data tergantung pada 

faktor utama dan jenis data. 

2. Kondensasi Data 

Sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhaan data 

yang muncul dari catatann lapangan. Reduksi ini dilakukan dari 

pengumpulan data, dengan membuat ringkasan, menelusuri tema, menulis 

di dalam memo, dsb. Hal ini bertujuan untuk menyisihkan data yang tidak 

relevan. 

3. Penyajian Data 

Merupakan pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 
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tindakan baik pengujian data dalam bentuk table ataupun narrative yang 

akan digabungkandalam bentuk yang baik. Tahap ini agar mempermudah 

bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-

bagian tertentu dari penelitian. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Untuk tahap terakhir peneliti akan menyuguhkan kesimpulan dari data-

data yang sudah diperoleh melalui wawancara mendalam dan 

dokumentasi, bertujuan untuk memudahkan pengambilan keputusan. 

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data yang akan digunakan adalah metode Triangulasi. Dimana 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dimana peniliti 

dokumentasi. Disini peniliti menggunakan triangulasi sumber. Peneliti berusaha 

mengakses sumber lain yang berbeda untuk memperoleh data yang berkenaan 

dengan persoalan yang sama (Machmud, 71:2016). Pada uji keabsahan data 

triangulasi sumber ini memanfaatkan sumber - sumber lain sebagai pembanding 

dan melakukan pengecekkan terhadap data yang didapatkan. 

 


