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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan metode analisis resepsi. Penelitian resepsi digunakan 

untuk mengetahui bagaimana khalayak memahami dan menginterpretasikan 

isi pesan (memproduksi makna) berdasarkan latar belakang pengalaman 

masing-masing. Penelitian kualitatif merupakan penelitian interpretatif 

dengan menggunakan penafsiran yang menggunakan banyak metode. Selain 

itu, penelitian bersifat empiris, yang pengamatan atas datanya berdasarkan 

pada ungkapan subjek penelitian, sebagaimana yang dikehendaki dan 

dimaknai oleh subjek panelitian (Mulyana 2013:5-11). 

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dalam penelitian ini pendekatan 

yang digunakan adalah kualitatif agar peneliti dapat mendeskripsikan 

dengan jelas tanda-tanda yang ada dalam video iklan kampanye pasangan 

calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan K.H. Ma’ruf Amin 

menggunakan kalimat-kalimat deskriptif. 

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Penelitian 

deskriptif adalah tipe penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada. Peneliti berusaha untuk mendapatkan data 
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kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya. Hasil dari 

penelitian yang dilakukan, kemudian disampaikan melalui penjelasan dan 

kalimat-kalimat deskriptif. Hal yang disampaikan peneliti merupakan hasil 

penelitian yang dilakukan terkait pemaknaan audiens terhadap video iklan 

kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden nomer urut 01. 

3.3. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Mahasiswa yang 

tergabung dalam KINE (Kelompok Studi Sinematografi) Klub Universitas 

Muhammadiyah Malang periode 2018/2019. Peneliti memilih kelompok 

tersebut dengan pertimbangan bahwa mahasiswa anggota KINE Klub adalah 

mahasiswa yang mempelajari media, pesan media, dan juga cara mengemas 

pesan dalam media, khususnya media Audio Visual (AV). Sehingga 

kelompok tersebut bisa lebih kritis terhadap konten dari sebuah karya yang 

dipublikasikan melalui media-media mainstream maupun konvesional. 

Pemilihan subjek ditentukan berdasarkan kriteria yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. peneliti menentukan sampel penelitian 

menggunakan purposive sampling. Purposive sampling sebagaimana 

dijelaskan dalam buku Ardial (2014), purposive sampling adalah penentuan 

sampel berdasarkan tujuan tertentu saja. Misal ketika hendak melakukan 

penelitian tentang film, maka peneliti akan memilih penikmat film sebagai 

sampel penelitian. 
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Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Mahasiswa aktif KINE Klub Universitas Muhammadiyah Malang 

periode 2018/2019. 

2. Mahasiswa yang menjabat sebagai pengurus KINE Klub Universitas 

Muhammadiyah Malang periode 2018/2019. 

3. Pengguna media youtube dan mempunyai akun youtube. 

4. Mahasiswa yang pernah melihat video iklan kampanye paslon nomer 

urut 01. 

Dari jumlah anggota KINE Klub yang mencapai lebih dari seratus 

orang, peneliti memilih anggota yang tergabung sebagai pengurus UKM. 

Jumlah pengurus secara total adalah 31 orang di periode 2018/21019. 

Jumlah tersebut yang kemudian akan dipilih beberapa orang untuk dijadikan 

sample penelitian berdasarkan metode purposive sampling. Jumlah yang 

peneliti gunakan sebagai sampling yaitu 8 orang yang meliputi formatur dan 

anggota divisi yang menjabat di periode 2018/2019. 

3.4. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah sumber data yang akan dijadikan 

sumber data utama dalam penelitian. Data dihimpun dengan pengamatan 

yang seksama, mencakup deskrpsi dalam konteks yang detail disertai 

catatan hasil wawancaara yang mendalam, serta hasil analisis dokumen. 

(Muslimin, 2016). 
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Dalam penelitian ini data akan diperoleh dengan cara melakukan 

wawancara kepada subjek penelitian. Tujuan dari metode wawancara adalah 

untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari responden. 

Instrumen yang digunakan peneliti berupa pertanyaan-pertanyaan pedoman 

wawancara atau daftar checklist yang akan diajukan kepada subjek 

penelitian. Pelaksanaan wawancara bisa dilakukan secara langsung maupun 

tidak langsung. 

Adapun data-data tambahan didapat dari bubu-buku, jurnal, dan 

artikel baik cetak maupun online. Sumber data termasuk artikel, jurnal, dan 

penelitian terdahulu yang mampu memberikan gambaran mengenai keadaan 

serta keperluan penelitian. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data akan dilakukan dengan metode wawancara. 

Metode wawancara dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan atau 

checklist yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. 

Pertanyaan akan disiapkan peneliti untuk memudahkan proses pengumpulan 

data. 

Wawancara yang dilakukan peneliti merupakan wawancara 

terstruktur, dimana peneliti akan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan beserta 

alternative jawabannya. Setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan 

pengumpul data mencatatnya. Pewawancara dapat berjumlah satu atau lebih, 
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dengan ketentuan peneliti akan melakukan briefing kepada calon 

pewawancara jika pewawancara yang dibutuhkan lebih dari satu. 

Dalam melakukan wawancara, peneliti juga akan membawa alat bantu 

penelitian untuk memudahkan responden dalam menentukan jawaban, serta 

untuk menjaga agar hasil penelitian menjadi objektif dan tidak lari dari 

objek yang diteliti. Alat bantu yang digunakan dapat berupa video iklan 

yang dipertontonkan kepada responden, artikel, maupun tanggapan 

penonton lain yang terdapat dalam media cetak maupun internet. 

Dalam penelitian ini, teknik dokumen diperlukan untuk mendapatkan 

informasi dari jurnal maupun data yang diperoleh dari hasil wawancara. 

Metode wawancara membutuhkan rekaman berupa audio record ataupun 

informasi dalam bentuk data. 

Teknik dokumen digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

nonmanusia. Dokumen bisa berbentuk tulisan (biografi, sejarah kehidupan, 

dsb). Maupun karya-karya (patung, film, dsb) (Sugiyono, 2015:329). 

3.6. Teknik Analisa Data 

Setelah melakukan empat macam kegiatan dalam analisis data 

kualitatif yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan. Tujuan dari teknik analisis ini adalah untuk mengolah dan 

menganalisis data yang sistematik, teratur, terstruktur dan mempunyanyi 

makna sehingga hasilnya dapat menggambarkan fakta dan hasil penelitian. 
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1. Peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-

pertanyaan pedoman wawancara atau daftar checklist yang akan 

diajukan kepada responden. 

2. Peneliti menunjukkan alat bantu penelitian berupa video iklan 

kampanye pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo 

dan K.H Ma’ruf Amin yang di unggah oleh KPU RI, maupun artikel 

terkait dengan video klip tersebut. 

3. Dari hasil wawancara yang didapat, peneliti akan mengelompokkan 

responden kedalam tiga kelompok analisis resepsi menurut T. Hall 

(1973) sebagai berikut: 

a. Dominant-hegemonic position atau posisi dominan-hegemonis 

Responden yang digolongkan kedalam kelompok dominan-

hegemonik position adalah: 

 Mahasiswa yang sejalan dan sependapat dengan kode dominan 

yang dibangun oleh pengirim pesan. 

 Mahasiswa yang memiliki interpretasi pesan sesuai dengan 

pesan yang disampaikan komunikator. 

b. Negotiated position atau posisi negosiasi 

Responden yang dimasukkan kedalam kelompok negosiasi 

adalah mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut : 

 Menerima pesan yang disampaikan, namun juga melakukan 

pengecualian terhadap kondisi tertentu. 
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 Mahasiswa tidak serta merta menolak atau menerima gagasan 

atau pesan yang dibangun oleh pengirim pesan. 

c. Oppositional position atau posisi oposisi 

Responden yang masuk kedalam kelompok oppositional 

position adalah mahasiswa yang memiliki kriteria sebagai berikut: 

 Mahasiswa yang menolak dan memiliki penerimaan yang tidak 

sama dengan isi pesan yang disampaikan oleh pengirim pesan. 

 Mahasiswa yang menerima tayangan drama menolak makna 

atau pesan yang disampaikan oleh pembuat drama. Golongan 

ini memiliki makna tersendiri dalam menginterprestasikan 

makna atau pesan dalam drama. 

Dalam proses analisis data yang dilakukan, peneliti menggunakan 

model Miles dan Huberman seperti dikutip (Parwito, 2008). Analisa tersebut 

terdiri dari empat komponen yaitu: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan 

melakukan wawancara mendalam pada subjek penelitian. 

2. Reduksi Data 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama 

meliputi editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada tahap 

kedua, peneliti-peneliti menyusun kode-kode dan catatan-catatan memo 
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mengenai berbagai hal, termasuk yang berkenaan dengan aktivitas serta 

proses-proses sehingga peneliti dapat menemukan tema-tema, 

kelompok-kelompok dan pola-pola data (Parwito, 2008) Dalam 

penelitian ini, reduksi data yang dimaksud adalah data yang diperoleh 

dengan subjek kemudian ditranskrip kemudian dipilah-pilah dan 

dikelompokkan sesuai indikator dan sub-sub indikator yang sudah 

ditentukan guna memudahkan penyajian data. 

3. Penyajian Data 

Data yang sudah terkumpul ke dalam beberapa kelompok indicator 

tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian yang dikaitkan antara 

data yang didapat dari satu subjek dengan subjek lainnya. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Setelah data disajikan dalam beberapa uraian, langkah selanjutnya 

akan ditarik kesimpulan. Dari penarikan kesimpulan ini, peneliti akan 

mendapatkan hasil dari pemaknaan audiens pada video iklan kampanye 

pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo dan K.H 

Ma’ruf Amin. 

3.7. Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data yang didapat peneliti, makan peneliti 

akan melakukan uji keabsahan data triangulasi sumber. Triangulasi sumber 

berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan 
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teknik yang sama. Caranya dengan membandingkan pengamatan dengan 

data hasil wawancara, membandingkan perspektif seseorang dengan 

pandangan lainnya, dan membandingkan hasil wawancara dengan pendapat 

lainnya. 

Masing-masing sumber data akan menghasilkan bukti yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai 

fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan 

pandangan untuk memperoleh kredibilitas. (Pujileksono 2015: 146). Oleh 

karena itu dengan menggunakan teknik triangulasi dalam mengumpulkan 

data, maka data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas dan pasti. 


