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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh peneliti yang 

disusun secara sistematik untuk memperoleh pengetahuan keilmuan melalui 

metode ilmiah yang didasarkan pada fakta empirik. Data mutlak diperlukan 

dalam ranah penelitian, data ibaratkan sebagai bahan bakar yang diperlukan 

untuk dapat bergerak. Begitu dalam penelitian, data merupakan bahan bakar 

untuk mendapatkan hasil penelitian, dalam penelitian apapun pasti melibatkan 

data sebagai bahan atau materi yang akan diolah untuk menghasilkan 

sesuatu.26 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Adapun 

metode penelitian yang digunakan adalah fenomenologi yaitu suatu studi 

tentang pengetahuan yang berasal dari kesadaran, atau cara dimana orang-

orang menjadi paham akan objek atau peristiwa dengan mengalaminya secara 

sadar. Peneliti disini berusaha memahami subjek dari sudut pandang subjek itu 

sendiri, dengan tidak mengabaikan membuat penafsiran, dengan membuat 

skema konseptual. peneliti menekankan ada hal-hal subjektif, tetapi tidak 

menolak realitas “disana” yang ada pada remaja dan mampu menahan 

                                                             
26 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups : Sebagai Instrument 

Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013), Hal 13. 
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tindakan terhadapnya. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.27 

B. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah Siswa 

Madrasah Aliyah Hidayatus Sholihin yang beralamatkan di jalan Raya Turus 

No.228 Desa Turus Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri Provinsi Jawa 

Timur. 

C. Data dan Sumber Data 

Data merupakan fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk 

kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data 

penelitian dapat berasal dari berbagai sumber yang dikumpulkan dengan 

menggunakan berbagai teknik selama kegiatan penelitian berlangsung. 

Aktivitas penelitian tidak akan terlepas dari keberadaan data yang merupakan 

bahan baku informasi untuk memberikan gambaran spesifik mengenai obyek 

penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mencari data berupa data primer dan 

data sekunder. 

                                                             
27 Lexy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung,: Remaja Rosdakarya, 2002) 

hal 9. 
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1. Data Primer 

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam penelitian 

kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain.28 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

melakukan wawancara mendalam dengan Siswa Hidayatus Sholihin 

terutama Siswa Madrasah Aliyah (MA) Hidayatus Sholihin yang masih 

belajar di madrasah. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini berupa segala sesuatu yang 

berhubungan dengan pokok pembahasan. Yang mana data sekunder 

tersebut bisa berupa dokumen, foto, referensi buku, data, artikel dari 

internet dan lainnya. 

D. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data penelitian merupakan pekerjaan penelitian yang 

tidak dapat dihindari dalam kegiatan penelitian. Ada beberapa teknik yang 

dapat digunakan dalam mengumpulkan data yang dapat dipergunakan secara 

tepat sesuai dengan tujuan penelitian dan jenis data yang ingin digali serta 

keadaan subjek (sumber informasi) penelitian.29 

Melengkapi informasi yang sesuai dengan fokus penelitian maka 

yang dijadikan teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut :  

                                                             
28Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal, 157. 
29 Tatang M, Amirin, Menyusun Rencana Penelitian, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

Hal 94. 
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1. Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.30 Teknik ini dilakukan untuk 

mengetahui persepsi Siswa Madrasah Aliyah (MA) Hidayatus Sholihin. 

Dalam penelitian ini dipaparkan karakteristik narasumber dimana 

terdapat 5 informan yang merupakan siswa-siswi dari Madrasah Aliyah 

Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri yang mempunyai beberapa latar 

belakang yang berbeda dari masing-masing siswa, 5 informan diambil 

dikarenakan siswa yang ada di kelas kurang dari 50 orang. Berikut akan 

dideskripsikan mengenai karakteristik narasumber dilihat dari aspek nama 

dan usia dari para informan, lingkungan informan, tingkat sosial, dan 

aktifitas sehari-hari, seperti di bawah ini : 

a. Informan menurut nama dan umur 

Dilihat dari rata-rata umur informan yang dimulai dari 18 tahun-

20 tahun ini menunjukan bahwa informan memasuki fase dalam 

penyesuaian diri terhadap lingkungan dalam pergaulan atau 

sosialisasi. Hal ini yang menjadi pilihan informan dalam memahami 

peristiwa yang tepat dan sering ada di lingkungannya. 

                                                             
30 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, (Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2009), hal. 186. 
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Nama Umur 

Amir Sulaiman 18 Tahun 

Annas Nur Rahman 18 Tahun 

Nur Yahya 20 Tahun 

Uswatun Hasanah 19 Tahun 

Yuli Pratiwi 18 Tahun 

Tabel 3.1 Daftar Informan 

b. Informan Menurut lingkungan sekitar informan : 

Lingkungan merupakan tempat yang terdapat banyak informasi 

sehingga dapat menambah pengetahuan dan kemampuan berpikir 

seseorang. Dari hasil survey disimpulkan bahwa informan sebanyak 5 

orang yang menjadi informan dari penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui persepsi siswa Hidayatus Sholihin Turus Kediri terhadap 

iklan Gudang Garam Surya “Bersama Nggak Harus Sama”. Serta hal 

ini yang juga menjadikan informan sudah masuk dalam kriteria yang 

ditentukan oleh peneliti dikarenakan jumlah siswa yang ada di dalam 

satu kelas kurang dari 50 orang. 

c. Informan Menurut aktifitas sehari-hari 

Melihat hasil di atas tentang informan dilihat dari aktifitas 

sehari-hari yang mana setiap siswa yang peneliti pilih sebagai 

informan sebagian besar mukim dilingkungan Pondok Pesantren 

Hidayatus Sholihin Turus Gurah Kediri. 
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Diantara informan yang dipilih merupakan guru dari taman 

pendidikan Al-Qur’an (TPQ) yang masih di lingkungan pondok 

pesantren hidayatus sholihin, sebagian lagi membantu orang tua 

mereka di rumah masing-masing. 

2. Observasi (pengamatan) 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, 

sistematis, mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk 

kemudian dilakukan pencatatan.31 Teknik ini dilakukan untuk mengetahui 

persepsi Siswa Madrasah Aliyah (MA) Hidayatus Sholihin. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen 

bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari 

seseorang.32 Dokumen yang ditunjukkan adalah segala sesuatu yang 

berhubungan dengan persepsi Siswa Madrasah Aliyah (MA) Hidayatus 

Sholihin terhadap iklan Gudang Garam Surya “Bersama Nggak Harus Sama”. 

E. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar agar dapat diketahui tema dan 

rumusan hipotesa kerja yang disarankan oleh data. Pada penelitian kualitatif 

analisis data dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis.33 

                                                             
31 Joko Subagyo, “Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek”, (Jakarta : Rineka Cipta, 

1997), hal. 63. 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendeketan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D),  

(Bandung : Alfabeta, 2009), cet. IX, hal. 329. 
33 Ghony, M. Junaidi, Metode Penelitian Kualitatif, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), Hal 245 
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Dalam percakapan, bahasa yang digunakan cenderung lebih informal, 

kurang terstruktur, dan sering mengabaikan kaidah tata bahasa dibandingkan 

dengan materi tertulis. Topik percakapan dapat saja berubah mendadak dan 

topik pembicaraan sebelumnya tidak dilanjutkan lagi. Analisis percakapan 

digunakan untuk menganalisis perubahan makna yang terjadi pada komunikasi 

verbal.34 

Dalam teknik analisis data ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

interaktif Miles dan Huberman. Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari 

tiga komponen, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data 

display), dan penarikan kesimpulan (drawing conclusions). Langkah reduksi 

data melibatkan beberapa tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah 

editing, pengelompokan dan meringkas data. Pada tahap kedua, peneliti 

menyusun kode-kode dan catatan-catatan mengenai berbagai hal, termasuk 

yang berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga peneliti dapat 

menentukan tema, kelompok-kelompok, dan pola-pola data. 

Komponen kedua dalam analisis interaktif dari Miles dan Hubeman, 

yakni penyajian data (display data). Melibatkan langkah-langkah 

mengorganisasikan data, yakni menjalin kelompok data yang satu dengan 

(kelompok) data yang lain, sehingga seluruh data yang dianalisis benar-benar 

dilibatkan dalam satu kesatuan. Pada komponen terakhir, yakni penarikan 

kesimpulan (drawing conclusions). Peneliti pada dasarnya 

                                                             
34 Samiaji Sarosa, Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar, (Jakarta : PT. Indeks, 2012), Hal 53-56. 
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mengimplementasikan prinsip induktif dengan mempertimbangkan pola-pola 

data yang ada dan atau kecenderungan dari display data yang telah dibuat. Ada 

kalanya kesimpulan telah tergambar sejak awal, namun kesimpulan akhir tidak 

pernah dapat dirumuskan secara memadai tanpa peneliti menyelesaikan 

analisis seluruh data yang ada.35 

 

Gambar 3.1 Teknis Analisis Miles dan Huberman 

Komponen analisis ketiga dari dalam analisis interaktif adalah 

menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan pengumpulan data, 

seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda mencatat 

keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur 

                                                             
35 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif (Yogyakarta : PT. LkiS Pelangi Aksara, 2007), hal, 

104-106. 

1. Reduksi Data 

Tahap Pertama: 

a. Editing data 

b. Mengelompokkan 

data 

c. Meringkas data 

Tahap Kedua: 

a. Menyusun kode-kode 

b. Menentukan tema, kelompok, 

dan pola data 

2. Penyajian Data Mengorganisasikan data 

3. Penarikan Kesimpulan 
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sebab akibat dan proposisi.36 Untuk analisa data dalam penelitian kualitatif 

sudah dapat dilakukan semenjak data diperoleh di lapangan. Usahakan jangan 

sampai data tersebut sudah terkena bermacam-macam pengaruh, antara lain 

pikiran peneliti sehingga menjadi terkontaminasi. Apabila terlalu lama baru 

dianalisa maka data menjadi kadaluwarsa. 

Dari analisa data dapat diperoleh tema dan rumusan hipotesa. Untuk 

menuju pada tema dan mendapatkan rumusan hipotesa, tentu saja harus 

berpatokan pada tujuan penelitian dan rumusan masalahnya. 

F. Pengecekan Keabsahan Data 

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara pengamatan yang 

terus menerus. Hal ini dilakukan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

diteliti, serta memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Keabsahan 

data yang merupakan suatu kepastian bahwa yang berukur itu benar-benar 

merupakan variabel yang ingin diukur, yang dapat dicapai dengan proses 

pengumpulan data yang tepat. 

Hal lain yang dapat dilakukan peneliti dalam pengecekan keabsahan 

data yaitu Meningkatkan ketekunan dan menggunakan bahan referensi sebagai 

bahan penguat data. 

                                                             
36 Miles Dan Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, 

(Jakarta: UI-Press, 1992), Hal 18-19. 
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G. Tahap-Tahap Penelitian 

Pada dasarnya, karena penelitian alamiah mengandalkan “tidak tahu 

apa yang tidak diketahui”, maka suatu penelitian hendaknya dilakukan dalam 

tahap-tahap tertentu. Tahap pertama ialah mengetahui sesuatu yang perlu 

diketahui. Tahap ini barangkali dapat dinamakan tahap “orientasi dan 

memperoleh gambaran umum”. Tujuan pada tahap ini ialah memperoleh 

informasi tentang latar yang nantinya diikuti dengan tahap merinci informasi 

yang diperoleh pada tahap berikutnya. 

Tahap selanjutnya, yaitu melakukan pemahaman dan pemfokusan 

topik dengan melihat iklan di beberapa media elektronik termasuk televisi, 

sehingga mampu menetapkan iklan mana yang mengandung pesan 

kebersamaan dan dapat dijadikan sebagai objek penelitian dalam skripsi 

nanti. selain itu peneliti mengambil fokus tentang kebersamaan dalam iklan 

Gudang Garam Surya “Bersama Nggak Harus Sama”. 

Tahap berikutnya, peneliti akan menggali pemahaman terhadap iklan 

Gudang Garam Surya “Bersama Nggak Harus Sama” guna untuk 

memperoleh suatu gambaran umum mengenai iklan berbasis kebersamaan 

tersebut agar diperoleh informasi. 

Tahap kedua dinamakan tahap “eksplorasi fokus”. Sesudah tahap 

pertama, peneliti menyediakan waktu untuk menyusun “petunjuk” 

memperoleh data seperti petunjuk wawancara dan pengamatan. Pada tahap 

inilah pengumpulan data itu dilakukan, kemudian diadakan analisis dan 
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diikuti dengan laporan hasil analisis. Dalam tahapan ini peneliti sudah benar-

benar fokus terhadap kajian penelitiannya yakni mulai dari sistematika 

pemahaman dan penulisan berdasarkan objek yang dikaji, kemudian teknik 

pengumpulan data serta teknik analisis data. 

Dalam sistematika penulisan skripsi ini sebelumnya peneliti akan 

melakukan pembahasan terhadap objek yang dikaji yakni pesan kebersamaan 

yang terkandung dalam iklan PT. Gudang Garam Surya “Bersama Nggak 

Harus Sama” di televisi, dan susunan struktur tersebut adalah: konteks 

penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, landasan 

teori, metode penelitian, paparan data dan temuan penelitian, pembahasan. 

Susunan tersebut dipiilih agar penelitian skripsi ini menjadi sistematis dan 

pembaca mengetahui serta memahami maksud penelitian dari skripsi ini. 

Dalam teknik pengumpulan data, data yang dipilih dalam penelitian ini 

meliputi pengamatan peneliti yang berperan serta dalam penelitian, studi 

dokumentasi untuk memehami dan mengerti pesan dakwah yang berupa visual 

gambar, simbol-simbol dan gerak yang terkandung dalam iklan. 

Kemudian dalam teknik analisis data ini peneliti menentukan suatu 

teknik penelitian yakni teknik analisis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif dan menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman, peneliti 

ingin mengungkap pengetahuan tentang kebersamaan dalam iklan Gudang 

Garam Surya “Bersama Nggak Harus Sama” di televisi. Serta bagaimana teori 
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Miles dan Huberman dalam memaknai Iklan Gudang Garam Surya “Bersama 

Nggak Harus Sama” di televisi. 

Tahap ketiga ialah tahap pengecekan pemeriksaan keabsahan data, 

terutama untuk mengadakan auditing. Pada tahap ini biasanya diadakan 

penghalusan data yang dilakukan pada subjek atau informan. Pada 

kesempatan ini laporan dicek pada subjek, dan jika kurang sesuai, perlu 

diadakan perbaikan, jadi untuk membangun derajat kepercayaan pada 

informasi yang telah diperoleh.37 

                                                             
37 Ibid., 239-240. 


