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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Studi resepsi termasuk dalam analisis lain dari riset khalayak. Beda seperti 

penelitian khalayak lainnya, pemanfatan reception studies sebagai dukungan 

dalam analisis terhadap khalayak sesungguhnya hendak menempatkan khalayak 

tidak semata pasif, namun khalayak memiliki kuasa tersendiri dalam pemaknaan  

dari berbagai pesan yang diberikan media. Hal itu menjadi nilai utama dari esensi 

teori konten media dilihat dari sudut pandang penerima atau makna yang 

terkandung dalam pesan media. 

Reception Studies menanyakan tentang bagaimana penerima pesan selaku 

subyek dalam memaknai teks yang tersaji dalam media. Menurut John Fiske 

(dalam McQuail, 2011:130) “teks media memiliki banyak makna alternatif 

potensial yang dapat menghasilkan pembacaan yang berbeda. Konten media 

massa pada prinsipnya bersifat polisemi, atau memiliki banyak makna potensial 

bagi pembacanya (khalayak umum)”. Sesuai dengan perkataan McQuail yang 

menjelaskan bahwa: 

“The essence of the reception approach is to locate the attribution and 
construction of meaning (derived from media) with the receiver.Media 
messages are always open and polysemic having multiple meanings and are 
interpreted according to the context and the culture of receivers”(McQuail, 
2005:72). 
 

Resepsi merupakan pengolahan teks dan cara-cara pemberian makna 

terhadap karya oleh khalayak, sehingga dapat memberikan respon 

terhadapnya.Respon yang dimaksudkan tidak dilakukan antara seorang pembaca 
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dengan karya, melainkan pembaca sebagai proses sejarah, pembaca dalam periode 

tertentu. Reception Studies menitik beratkan pada bagaimana bermacam tipe dan 

karakteristik anggota khalayak memaknai pesan tertentu. 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana menurut 

Bogdan dan taylor mengemukakan bahwa “metode kualitatif merupakan prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun 

lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.” (Moleong, 2000: 3). Hal 

terpenting dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis resepsi adalah subyek memiliki kesempatan yang sama dalam 

mendefinisikan serta menentukan batasan-batasan konsep yang akan digunakan 

dalam memaknai teks media, karena jenis penelitian yang sifatnya eksploratif 

memperlukan kedalaman pemaknaan yang subyektif daripara subyek atas teks 

media berdasarkan konteks.  

Karena berhubungan dengan judul dan rumusan masalah yang 

dikemukakan, peneliti memilih pendekatan kualitatif. Diharapkan peneliti dapat 

menjelaskan tentang obyek penelitian secara sistematis yang berkaitan dengan 

obyek yang diteliti, yaitu Resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Angkatan 2016 

Praktikum Jurnalistik tentang film dokumenter Dibalik Frekuensi. 
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3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam peneitian ini, tipe yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian 

deskriptif. Peneliti berusaha untuk mendeskripsikan fakta-fakta dengan 

memaparkan kondisi mengenai objek yang diteliti  secara apa adanya dan  jelas. 

Sudjana Nana dan  Ibrahim dalam bukunya berpendapat bahwa “penelitian  

deskriptif  adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, 

peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Tipe deskriptif bermaksud 

mengamati dengan lengkap dan mebcari hubungan dengan konsep yang lain tanpa 

pengujian hipotesa atau hubungn tersebut dalam kaitan dengan penelitian ini”. 

(Sudjana Nana dan  Ibrahim, 1989:64). Dalam penelitan ini, peneliti akan 

mengkaji pemaknaan dari  para  mahasiswa  ilmu komunikasi praktikum 

jurnalistik  terhadap  film dokumenter Dibalik Frekuensi.  

Dengan  penggunaan  reception studies  diharapkan  dapat mengetahui 

pemaknaan mahasiswa terhadap praktik kerja jurnalistik dalam film Dibalik 

Frekuensi. Penelitian  ini  berusaha  mengemukakan  makna  tentang praktik kerja 

jurnalistik  bagi  penonton  film  tersebut.  Sehingga  peneliti  dapat  menjelaskan 

gambaran  pemaknaan  praktik kerja jurnalistik oleh  khalayak film Dibalik 

Frekuensi.  
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3.3  Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan Bulan Mei 2019. Pengambilan  data  berlokasi  

di  Universitas Muhammadiyah Malang. Jl. Raya Tlogomas No.246 Kota Malang. 

3.4  Subyek Penelitian 

  Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive 

sampling. Teknik termasuk dalam salah satu dari beberapa jenis pengambilan 

sampel nonprobability sampling. (Sugiyono, 2016:85) berpendapat bahwa 

purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 

tertentu. Misalnya akan meneliti tentang kondisi politik di suatu daerah, maka 

sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. 

Penentuan mengenai siapa saja yang menjadi subyek harus melalui 

beberapa pertimbangan kriteria. Dalam penelitian ini adapun kriteria yang harus 

dimiliki:  

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Praktikum Jurnalistik angkatan 2016. 

2. Memiliki pengetahuan dasar mengenai jurnalisme. 

3. Pernah menonton film dokumenter Dibalik Frekuensi.  

4. Memiliki pengalaman dalam praktik kerja jurnalistik. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1 Wawancara 

Didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara. Wawancara 

mendalam (in-depth interview) dengan penonton film dokumenter Dibalik 

Frekuensi yang dijadikan subyek dalam penelitian. Peneliti melakukan in-depth 
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interview dengan subjek penelitian yang mempenuhi kriteria. Peneliti berusaha 

memperoleh informasi secara mendalam,lengkap,komprehensif sesuai tujuan 

penelitian pada saat dijalankannya interview tersebut. Alat recorder menjadi alat 

bantu dalam mengumpulkan data secara langsung. Alat recorder berguna untuk 

meminimalisir kesalahan dalam pembuatan transkrip setelah wawancara 

dilakukan. 

Wawancara akan dilakukan peneliti dengan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

2016 Praktikum Jurnalistik. Proses wawancara yang dilakukan antara lain: 

1. Memilih subyek yang akan diteliti berdasar kriteria yang sebelumnya 

ditentukan. 

2. Menemui dan mewawancarai subjek penelitian di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3. Merekam wawancara saat berlangsung guna memperkecil kesalahan dalam 

pembuatan transkrip setelah wawancara. 

Wawancara yang mendalam dilakukan kepada subyek penelitian diharapkan 

dapat memberikan infomasi yang dibutuhkan secara pribadi dari masing-masing 

subyek penelitian sehingga dapat mendukung proses pengumpulan data peneltian 

yang digunakan. Hasil wawancara yang mendalam dilakukan untuk mengetahui 

pemasalaham subyek pemaknaan praktik kerja jurnalis dalam film dokumenter 

Dibalik Frekuensi.  
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3.5.2 Dokumentasi 

Menurut Sugiyono (2016:240) dalam bukunya “Dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu, dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang.”. Peneliti mengumpulkan studi literatur yang 

berkaitan dengan tema penelitian melalui buku, jurnal, dan bentuk karya ilmiah 

lainnya mengenai praktik kerja jurnalis dalam film Dibalik Frekuensi. 

Dokumentasi digunakan peneliti sebagai pelengkap dari kegiatan 

wawancara sehinga dapat menjadi pendukung, pelengkap atau penambah dalam 

informasi penelitian yang berasal dari hasil wawancara. Teknik ini berguna untuk 

menambah kelengkapan data, mengetahui keadaan yang kompleks, mengingat 

kemampuan yang terbatas dan mengetahui keaslian data. 

  

3.6  Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan 

cara proses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman sebagai berikut : 

“Teknik analisis data (1) Reduksi Data. Dalam penelitian ini, data 
yang diperoleh dianggap sangat banyak. Untuk memudahkannya, 
peneliti melakukan analisis segera setelah penelitian dilakukan 
melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih 
hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang dianggap 
penting, (2.) Penyajian Data. Penyajian data adalah sekumpulan 
informasi yang tersusun yangmemungkinkan adanya penarikan 
kesimpulan dan pengambilan tindakan. Miles dan Huberman 
menyatakan bahwa dari sekian banyak cara penyajian data, yang 
paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah penyajian 
data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif. (3) Penarikan 
Kesimpulan. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, 
hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul, hipotesis dan 
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sebagainya. Jadi dari data tersebut diambil kesimpulan.” (dikutip 
dari Sugiyono 2016:246). 

Kesimpulan yang diperoleh saat awal penelitian merupakan kesimpulan 

sementara. Dengan tidak adanya dukungan data yang kuat kesimpulan dapat 

berubah. Kesimpulan dianggap kredibel apabila kesimpulan mempunyai bukti 

yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti 

kembali ke lapangan. 

 

3.7 Keabsahan Data  

Dalam menguji keabsahan data, peneliti akan menggunakan teknik 

triangulasi data. “Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu” 

(Sugiyono, 2016:273). Teknik ini berguna untuk peninjauan atau sebagai 

pembanding terhadap hasil data penelitian. Melalui analisis triangulasi sumber 

dapat diketahui secara jelas perbedaan-perbedaan yang terjadi dari pemaknaan 

audiens terhadap pemaknaan praktik kerja jurnalis dalam film dokumenter Dibalik 

Frekuensi. Melalui analisis triangulasi sumber dapat diketahui sejauh mana 

subyek memberikan pemahaman terkait dengan film dokumenter Dibalik 

Frekuensi. Melalui analisis tersebut maka dapat diketahui secara jelas terkait 

dengan pemaknaan masing-maisng subyek sehingga dapat digunakan sebagai 

dasar dalam penyusunan kesimpulan. 


