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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang 

dilakukan dengan maksud menemukan, mendiskripsikan dan menganalisa 

hal-hal baru seperti fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran 

orang secara individual maupun kelompok. Pendekatan ini peneliti dan subjek 

yang diteliti saling berinteraksi guna menjawab permasalahan, memerlukan 

pemahaman secara mendalam dan menyeluruh mengenai objek yang diteliti 

sehingga menghasilkan kesimpulan-kesimpulan dalam waktu dan situasi 

yang bersangkutan (Machmud, 2016: 51-52).  

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci 

(Sugiyono, 2016: 9). Di mana peneliti akan lebih mudah bila berhadapan 

langsung dengan subjek, dapat menjelaskan secara langsung hakikat 

hubungan peneliti dengan subjek sehingga peneliti dapat memberikan 

gambaran hasil secara jelas dan terperinci dengan cara mendiskripsikan dan 

menganalisa beberapa masyarakat aremania/aremanita pembaca berita di 

dualisme di suryamalang.com mengenai pemaknaan Arema tentang dualisme 

di media lokal.  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang 

berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Peneliti berusaha mendapatkan 

data apa adanya mengenai penerimaan pemaknaan Dualisme Arema di media 

online lokal kemudian menggambarkan atau mendeskripsikan apa adanya 

tanpa mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas. 

Sedangkan 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 
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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. 

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 

Dalam Penelitian ini peneliti memilih tempat di Turen, Kabupaten 

Malang. Alasan peneliti memilih tempat penelitian tersebut karena, di Turen 

Kabupaten Malang ini karena ada tempat berkumpul sekaligus berdiskusi 

tentang permasalahan dan informasi terbaru yang ada dalam team Arema 

dibandingkan dengan korwil lainnya yang hanya berkumpul saat team Arema 

berlaga/bertanding.  Selain itu penulis juga mempertimbangkan kemudahan 

dalam pencarian data dan efesien waktu. Dalam hal ini penulis juga merasa 

cukup familiar dengan lokasi penelitan, sehingga diharapkan dapat 

mempermudah dan memaksimalkan ketika penulis melakukan penelitian di 

tempat tersebut. 
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Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Maret 2019 sebab peneliti 

harus mengumpulkan semua informasi dan data yang mendukung penelitian 

ini dengan menyesuaikan waktu subjek untuk dapat memberikan informasi. 

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, 2008:157). Penelitian dilakukan pada Kalangan 

Aremania atau Aremanita di Malang. Sebelum melakukan tahap penelitian, 

peneliti melakukan pra-survey kepada salah satu pengurus dengan cara 

bertanya secara langsung kepada pengurus di pejuang satu Arema siapa saja 

yg sudah membaca berita dualisme Arema di suryamalang.com. Dari hasil 

pra-survey tersebut ditemukan 9 orang subjek. 

Selanjut purposive sampling digunakan pada tahap pasca survey. 

Dimana teknik ini untuk menyeleksi sumber data yang akan memberikan 

informasi mengenai Makna berita dualisme Arema pada media online 

suryamalang.com. Adapun kriteria subjek penelitian, sbb: 

1. Pernah membaca berita dualisme arema di media online  

suryamalang.com 

2. Merupakan anggota aktif minimal 1 tahun di pejuang Arema satu 

3. Subjek yang bersedia memberikan interpretasinya mengenai isu 

dualisme team arema 

3.5 Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini merupakan data hasil wawancara 

bersama subjek yakni beberapa aremania/aremanita pembaca media 

online lokal suryamalang.com 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder yang digunakan peneliti berupa dokumen – dokumen 

pendukng terkait objek penelitian yang diperoleh. Baik melalui data 

pendukung lain seperti informasi yang diperoleh dari internet dan 

dokumentasi 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang diteliti oleh peneliti, maka peneliti 

menggunakan dua teknik pengumpulan data, yakni :	

1. Wawancara Mendalam (In Depth Interview) 

Peneliti akan melakukan wawancara secara tak berstruktur 

atau mendalam di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datannya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2016: 234). 

Peneliti berusaha mendapatkan informasi mengenai isu 

tentang pemberitaan dualisme arema di suryamalang.com dengan 

memberikan beberapa pertanyaan secara mendalam guna lebih 

mengetahui dan mengeksplore fenomena tersebut dalam waktu 30 

menit sesuai dengan tujuan penelitian. 

2. Dokumentasi  

 Metode dokumentasi yang peneliti gunakan bertujuan untuk 

mengumpulkan data dan informasi. Adapun data yang dimaksud 

berupa berkas-berkas, arsip-arsip, gambar dan film yang berkaitan 

dengan permasalahan yang diteliti. Data ini berfungsi sebagai 

pelengkap data primer dari hasil dokumentasi.  

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Miles dan Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam penelitian 

kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berda 

dilapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. 

(Machmud : 2016: 80) Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan 

bersamaan dengan proses pengumpilan data. Secara teknis alur analisis model 

interaktif dapat di visualisasikan sebagai berikut : 
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1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data, kegiatan ini dilakukan melalui wawancara 

mendalam. Peneliti akan melakukan wawancara secara tak berstruktur 

atau mendalam di mana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datannya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2016: 234). 

2. Reduksi Data 

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna 

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang 

mengarah untuk memcahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau 

untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan 

dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting 

tentang hasil dan maknanya. Data yang diperoleh dilapangan 

jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. 

Mereduksi data berarti : merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. 

3. Penyajian Data 

Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi 

sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Miles dan 

Huberman (1984) menyatakan yang paling sering di gunakan untuk 

menyajikan data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat 

naratif. Fenomena social bersifat komplek, dan dinamis sehingga apa 

yang di temukan saat memasuki lapangan dan setelah berlangsung agak 

lama dilapangan akan mengalami perkembangan data. Peneliti harus 

menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapang yang 

masih bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak. Pola tersebut 

selanjutnya didisplaykan pada laporan akhir penelitian. Dengan 

demikian penyajian data ini dimasukan agar data yang diperoleh lebih 

komunikatif, artinya baik peneliti maupun pembaca lebih mudah 
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memahami data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat menguasai 

data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat 

membosankan. 

4 Penarikan Kesimpulan 

Penarikan dilakukan selama proses penelitian berlangsung 

seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup 

memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan ssementara, dan 

setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir. 

Sejak aawal penelitian, peneliti berusaha mencari makna data yang 

terkumpul. Untuk itu perlu pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal 

yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. 

3.8 Teknik Keabsahan Data  

	 Uji keabsahan data dilakukan untuk meyakinkan dan membuktikan 

bahwa penelitian sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan Triangulasi Data untuk uji keabsahannya. 

Triangulasi terdapat  beberapa macam, yakni: triangulasi sumber, 

triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. 

 Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber. Di mana 

triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (Sugiyono, 

2016: 274). Data tidak dapat digeneralisasikan atau disama ratakan seperti 

penelitian kuantitatif, melaikan mendeskripsikan dan dikategorikan 

pandangan yang sama dan berbeda. Data yang telah dianalisis kemudian 

menghasilkaan kesimpulan. 

	

 

 

 

	

 


