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BAB III 

Metode Penelitian  

3.1   Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitan ini membahas dan mengkaji tentang video klip 

iklan kampanye pasangan calon presiden Prabowo Subianto dan 

Sandiaga Uno yang mengambil studi resepsi pada organisasi Himakom 

Universitas Muhammadiyah Malang 2018-2019. Penelitian memilih 

kasus ini karena sebuah video klip iklan kampanye di Indonesia 

memang menarik, apalagi bidang ini belum banyak dikaji. Selain 

kontroversi yang meliputinya, isu lain adalah seberapa efektif 

sebenarnya iklan video kampanye untuk menjaring massa pemilih. 

Tanpa kajian yang jelas tentu para kandidat hanya menghabiskan dana 

milyaran rupiah dengan percuma untuk memproduksi dan 

menayangkan iklan. Dengan demikian untuk berkomunikasi secara 

efektif, organisasi politik perlu memahami periklanan yang benar. 

Setiap individu bebas untuk mengkontruksi konsep dari video iklan 

kampaye mereka masing-masing. hal yang ingin diketahui dari 

penelitian ini adalah data atau informasi berupa kata-kata, kalimat-

kalimat, ataupun narasi dari informan yaitu anggota organisasi 

himakom universitas Muhammadiyah Malang.  
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3.2  Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian deskriptif menurut Burhan Bungin (Bungin, 

2001:124) adalah: “Penelitian yang menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul 

dimasyarakat yang menjadi permasalahan itu, kemudian menarik ke 

permukaan sebagai suatu ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi 

ataupun variabel tertentu. Penelitian deskriptif dapat bertipe kualitatif 

dan kuantitatif sedangkan yang bertipe kualitatif adalah data 

diungkapkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat serta uraian-uraian”. 

Objek itu diteliti dalam kondisi sebagaimana adanya atau dalam 

keadaan sewajarnya atau secara naturalistik (natural setting). Dalam 

proses penelitian kualitatif, data yang didapatkan catatan berisi tentang 

perilaku dan keadaan individu secara keseluruhan. Penelitian kualitatif 

menunjukkan pada prosedur riset yang menghasilkan data kualitatif, 

ungkapan ataucatatan orang itu sendiri atau tingkah lakunya.  

Karena pendapat di atas sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

peneliti untuk memaparkan tentang “Pemaknaan Audiens Tentang 

Video Iklan Kampanye Pasangan Calon Presiden Prabowo Subianto 

dan Sandiaga Uno (STUDI RESEPSI PADA ORGANISASI 

HIMAKOM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2018-

2019)”, maka tipe penelitian kualitatif adalah rasa yang tepat digunakan 

sebagai tipe penlitian ini, dengan menggunakan penelitian kualitatif, 



 

45 
 

penelitian berusaha mengetahui secara mendetail pemaknaan penonton 

tayangan video iklan kampanye. Metode deskriptif karena untuk 

menggambarkan atau menjelaskan suatu hal yang kemudian 

diklasifikasikan sehingga dapat diambil satu kesimpulan. Kesimpulan 

tersebut dapat lebih mempermudah dalam melakukan penelitian dan 

pengamatan. 

3.3   Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Juli 2019 sampai 

selesai penelitian dalam arti sampai dengan peneliti menyimpulkan 

bahwa data yang diperoleh untuk penelitian sudah cukup. Sedangkan 

lokasi penelitian dilakukan di Kampus 3 Universitas Muhammadiyah 

Malang agar dapat memperoleh sumber data yang valid, yaitu 

lingkungan mahasiswa yang penuh aktifitas terkait dengan kegiatan 

akademis sesuai dengan jurusan akademisnya. 

3.4  Subjek Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti salah satu organisasi 

yang ada di kampus Universitas Muhammadiyah Malang yaitu 

Himakom. Penelitian hanya mengambil beberapa yang menurut peneliti 

sesuai dengan kreteria penelitian. Sumber yang dipilih adalah orang 

yang mengetahui tentang permasalahan dalam penelitian yaitu : 

 Mahasiswa Unviersitas Muhammadiyah Malang Ilmu Komunikasi 

2018-2019. 

 Mahasiswa yang tergabung dengan organisasi Himakom. 
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 Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang pengurus harian 

dalam organisasi Himakom. 

 Mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Malang jurusan ilmu 

komunikasi 

3.5  Teknik Pengumpulan Data   

Untuk mengumpulkan data dan informasi pada penelitian ini 

digunakan beberapa teknik, antara lain :  

3.5.1 Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan Mahasiswa Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang di anggap 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang video iklan kampanye. 

Dalam penelitian ini metode wawancara yang akan digunakan peneliti 

adalah wawancara semiterstruktur. Metode ini bertujuan untuk 

menemukan permasalahan atau data secara lebih terbuka, dimana 

pihak subyek diminta pendapat dan ide-idenya selain diajukan 

pertanyaan yang telah disusun oleh pewawancara. Dengan alasan dapat 

memperoleh informasi yang lebih bersifat “open ended” dan mengarah 

pada kedalaman informasi video iklan kampanye pasangan calon 

presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. 

3.6  Jenis Data 

3.6.1 Data Premier 

Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh 

secara langsung peneliti dari narasumber yang dapat dipercaya 
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dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan judul peneliti. 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari 

subyek penelitian. 

3.6.2 Data Sekunder  

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk 

mendukung data primer.Data sekunder tersebut adalah dokumen-

dokumen, agenda kegiatan atau catatan-catatan yang berkaitan 

dengan penelitian. 

3.7  Teknik Analisis Data 

Menurut Sugiyono dalam Iskandar (2008:221), analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, dan studi 

dokumentasi dengan cara mengotanisasikan data ke sintesis, menyusun 

ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain. Adapun teknik analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

3.7.1 Reduksi Data 

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstraksikan 

dan transformasi data kasar yang muncul dari wawancara. Reduksi 

data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 
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menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan dapat ditarik dan diverivikasi  (Miles dan Huberman, 

1992:15). Setelah mengklasifikasikan data atas dasar tema 

kemudian peneliti melakukan abstraksi data kasar tersebut menjadi 

uraian singkat. 

3.7.2 Tahapan Penyajian Data (Display) 

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah 

sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data 

yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap 

masyarakat dikumpulkan untuk diambil kesimpulan sehingga bisa 

dijadikan dalam bentuk narasi deskriptif. Menurut Iskandar 

(2008:223), dalam penyajian data, peneliti harus mampu menyusun 

secara sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat 

menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti, untuk itu 

peneliti harus tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan.  

3.7.3 Tahapan Penarikan Kesimpulan (Verifikasi) 

Pengambilan kesimpulan juga merupakan analisis lanjutan 

dari reduksi data, dan display  sehingga data dapat disimpulkan dan 

peneliti masih berpeluang untuk menerima masukan (Iskandar, 

2008:223). Pada tahap ini data yang telah dihubungkan satu dengan 

yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik 
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kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti selalu melakukan uji 

kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang 

menunjang komponen uraian diklarifikasi kembali dengan 

informan. Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan atas data 

yang tidak valid, maka pengumpulan data siap dihentikan. 

3.7.4 Uji Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan  (trust worthines) data yang 

diperlukan adalah teknik pemeriksaan. Dalam penelitian peneliti 

menggunakan teknik trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagaipembanding terhadap 

data itu (Moleong, 2001: 178). Data atau informasi yang telah di 

kumpulkan dalam suatu penelitian perlu diuji keabsahanya 

(kebenaranya). Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pembanding atau pengecekan data tersebut (Moleong, 2001:178).  

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi,  

Pertama triangulasi sumber. Di sini peneliti membandingkan data 

hasil pengamatan dengan hasil wawancara.  

Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan metode 

wawancara, dan pengamatan untuk mengecek topik atau data yang 

sama. Ketiga ,triangulasi teori. Menguraikan pola, hubungan dan 
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mengetahui penjelasan yang muncul dari analisis.Dalam hal ini penulis 

menggunakan metode kedua, yaitu triangulasi metode.  

Ketiga macam triangulasi tersebut peneliti cenderung 

menggunakan triangulasi metode yaitu dengan menggunakan metode 

wawancara, dan pengamatan untuk mengecek topik atau data yang 

sama mengenai resepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas 

Muhammadiyah Malang tentang video iklan kampanye pasangan calon 

presiden Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.  

Metode demikian akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, 

yang selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 

pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan 

melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal. 

Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan tersebut teryata tidak 

sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang 

di temukan maka keabsahan data “diragukan keabsahanya”. Dalam 

keadaan seperti itu peneliti harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut 

informasi yang mana yang benar. Dalam penelitian kualitatif informasi 

atau data tentang suatu masalah yang bertentangan bisa saja di masukan 

dalam laporan penelitian jika terkait dengan informasi yang mempunyai 

penjelasan (reasoning) dari informan tersebut (Hamidi, 2008: 68-69). 

 


