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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 SUBJEK PENELITIAN  

Dalam penelitian ini peneliti menentukan karakteristik dalam penelitian. 

Dimana peneliti memilih subjeknya secara khusus berdasarkan ciri dan 

karakteristik yang dibutuhkan. Snowball Sampling Technique adalah cara 

penentuan informan ke informan lainnya yang dilakukan pada saat penelitian 

dilaksanakan, hingga dicapai sejumlah informan yang dianggap telah 

merepsentasikan berbagai informasi yang diperlukan (perlu menentukan informan 

kunci atau key informan) (Machmud, 2016:62). Sesuai dengan teknik Snowball 

peneliti akan memilih satu informan, lalu peneliti akan mencari lagi informan untuk 

melengkapi data yang sesuai dengan tema penelitian. Berikut kriteria subjek 

penelitian: 

a. Subjek merupakan mahasiswa dari universitas muhammadiyah malang 

b. Subjek berusia antara 20-22 tahun  

c. Subjek yang mendatangi night club minimal seminggu  sekali 

Penetapan kriteria-kriteria subjek penelitian didapatkan dari informan 

bernama Alda dan Tasya melalui via telfon. Lalu, peneliti mendapatkan beberapa 

subjek penelitian yang sesuai dengan kriteria. Kriteria-kriteria tersebut sekiranya 

dapat menjadi acuan penelitian dan memberikan informasi mengenai penampilan 

mahasiswa clubbers.  
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3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data dalam penilitian ini peniliti akan melakukan hal 

seperti, melihat langsung keadaan sekitar lapangan untuk melakukan penelitian 

sebagai observasi dan mendokumentasikan penelitian. Lalu, peneliti akan 

menyiapkan daftar pertanyaan yang untuk wawancara. Karena, teknik 

pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis di dalam sebuah 

penelitian, Maka dari itu dalam tujuan utama dari sebuah penelitian adalah 

mendapatkan data. Peneliti harus mengetahui teknik pengumpulan data, karena 

tanpa mengetahui hal itu peneliti tidak akan mendapatkan data-data yang memenuhi 

dari standar data yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2015:224). Di dalam penelitian 

ini menggunakan instrumen sebagai berikut:  

a. Observasi  

Dalam observasi peneliti akan melakukan peninjauan tempat tinggal, 

klub malam dan lingkungan sember penelitian. Memperhatikan apa saja 

yang terjadi di klub malam, bagaimana interaksi para mahasiswa yang 

mendatangi klub malam. Klub malam seperti Triangle, Hugos dan My 

Place. Dengan observasi ini peneliti akan mencatat beberapa hal yang 

penting untuk sebagai bahan pertanyaan nantinya. Mengamati dan 

melihat bagaimana cara berpenampilan mahasiswa clubbers yang akan 

diteliti. 

b. Wawancara  

Wawancara akan dilakukan dengan secara pribadi tanpa melibatkan 

pihak tertentu karena untuk kenyamanan sumber. Jadi, peneliti akan 

mengajukan pertanyaan yang sudah disediakan oleh peneliti. Dalam 

wawancara peneliti akan menanyakan penyebab sumber memiliki 
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perbedaan penampilan saat di kampus dan di dunia malam. Peneliti akan 

mendapatkan informasi secara lengkap melalui wawancara ini. 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melakukan 

interaksi antar peneliti dan responden. Selama wawancara peneliti akan 

mencatat dan merekam wawancara dengan recorder di handphone 

peneliti. Dengan menggunakan model wawancara ini peneliti akan 

mendapatkan informasi secara mendalam. Data yang didapat saat 

wawancara digunakan untuk dianalisis dan menjadi bahan pembahasan. 

c. Dokumentasi  

Dalam penelitian ini diperlukannya sebuah dokumentasi sebagai bukti, 

melengkapi dan menyempurnakan data penelitian. Peneliti akan 

mendokumentasikan dengan memfoto tempat dan sumber data. Saat 

mendokumentasi peneliti tidak akan memperlihatkan wajah asli sumber, 

apabila terlihat di kamera peneliti akan mensamarkan wajah sumber 

demi kenyamanan dan privasi sumber data. Peneliti akan merekem 

sebagaian kejadian yang terjadi saat melakukan observasi dan 

wawancara. Karena, dokumentasi juga perlu dilakukan untuk 

melengkapi dan menyempurnakan terkumpulnya data. Hasil 

dokumentasi bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan penampilan 

mahasiswa clubbers di kampus dan di klub malam.  

3.3 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data Miles dan 

Huberman. Secara umum Miles dan Huberman membuatan gambaran seperti pada 

gambar berikut. Dan beranggapan bahwa analisis terdiri dan tiga alur kegiatan yang 

terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
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kesimpulan/ verifikasi. Sebelum melakukan reduksi data, peneliti akan melakukan 

pengumpulan data terlebih dahulu (Silalahi, 2009: 339).  

 

 

Gambar 3.1 oleh Miles dan Huberman 

 Pengumpulan data 

 dalam pengumpulan data ini adalah tahapan wal yaitu peneliti 

mengumpulkan data mentah dari hasil penelitian dari sumber data. 

Data yang didapat seperti dari hasil observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Pada tahapan pengumpulan data ini menjadi awal 

mula semua data didapat saat turun lapangan, peneliti akan 

mengumpulkan terlebih dahulu tanpa memilah data. Hanya 

melakukan pengumpulan data dari hasil turun lapangan.  

 Reduksi data 

pada tahapan ini peneliti melakukan proses pemilihan, 

penyerdehanaan, pengabstraksikan dan transformasi data mentahan 

atau kasar dari turun lapangan. Reduksi data adalah bentuk suatu 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 



35 

 

membuang yang tidak perlu, sehingga nantinya akan menarik 

kesimpulan dan diverifikasi.  

Pada tahapan ini, data-data yang telah dikumpulkan saat turun 

lapangan telah dikelompokkan. Peneliti akan mendapatkan 

indikator-indikator sehingga memudahkan untuk menjelaskan data 

sebagai hasil dari penelitian.  

 Penyajian data 

Data yang telah direduksi, kemudian akan peneliti paparkan 

dalam kalimat naratif yang menjelaskan tentang permasalahan 

penelitian. Pada tahapan ini data yang telah dikumpulkan dan 

direduksi akan dijadikan suatu penjelasan. Dimana yang nantinya 

penjelasan tersebut menjadi hasil dari penelitian. Sehingga ditahap 

ini, data-data yang didapat sudah berupa hasil dar penelitian yang 

dijabarkan. 

 Menarik kesimpulan/verifiksi 

Pada tahap ini peneliti akan menarik akan kesimpulan dari 

data-data yang ada. Kemudian dicocokan kembali, mulai dari 

pengumpulan data, lalu menjadi reduksi data dan selanjutnya 

penyajian data.  

Makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, 

kekukuhannya dan kecocokannya, yakni merupakan validitasnya. 

Hal ini digunakan agar nantinya dapat disepakati sebagai laporan 

penelitian.  
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3.4 UJI KEABSAHAN DATA 

Dalam penelitian ini, metode untuk menguji keabsahan data adalah teknik 

triangulasi sumber. Triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. 

Triangulasi adalah untuk mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda-

beda dengan teknik yang sama. 


