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III.  METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A.  Tipe Penelitian 

 

 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Taylor (1975: 5) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). 

Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam 

variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu 

keutuhan. Sedangkan menurut Kirk dan Miller (1986: 9) mendefinisikan bahwa 

penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang 

secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia dalam 

kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam 

bahasanya dan peristilahannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan 

sebagainya., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan 
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bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai metode alamiah. 

 

Metode kualitatif berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam 

individu, kelompok, masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari 

secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 

(Miles & Huberman, 1994: 6-7). Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari 

perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus 

penelitian. Berdasarkan analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa 

pemahaman yang umum yang sifatnya abstrak tentang kenyataan-kenyataan 

(Hadjar, 1996: 33-34). 

 

Karakter khusus penelitian kualitatif berupaya mengungkap keunikan individu, 

kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam kehidupannya sehari-hari 

secara komprehensif dan rinci. Pendekatan ini merupakan suatu metode penelitian 

yang diharapkan dapat menghasilkan suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau 

perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat atau 

organisasi tertentu dalam suatu setting tertentu pula. Kesemuanya itu dikaji dari 

sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik. 

 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif yang 

bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan keterangan secara mendalam dan 

lengkap tentang obyek yang diteliti. Dengan menganalisis komunikasi pengguna 
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oli pelumas dalam menghadapi terpaan iklan oli pelumas racing pada media 

televisi. 

 

B.  Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian pada penelitian kualitatif adalah fokus penelitian atau pokok soal 

yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa yang 

menjadi pusat penelitian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan tuntas 

(Bungin, 2005: 41). 

Adapun fokus dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Attention 

Pada tahap awal terpaan iklan oli pelumas racing tersebut harus mampu 

membangkitkan perhatian khalayaknya. Yang mana pada penelitian ini 

terdapat dua iklan produk oli pelumas racing yang akan dianalisis yaitu iklan 

oli pelumas Enduro 4T Racing versi Doni Tata dan Yamalube 4T Sport versi 

Valentino Rossi. 

b. Interest 

Setelah perhatian khalayaknya terbangkitkan, maka tahap selanjutnya adalah 

menimbulkan minat dalam diri khalayaknya dan pada akhirnya khalayak ingin 

mengetahui lebih lanjut tentang iklan produk oli pelumas racing yang 

menerpanya. 

c. Desire 

Pada tahap ini terpaan iklan oli pelumas racing tersebut harus mampu 

mengembangkan keinginan khalayaknya agar mau menerima pesan yang 
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disampaikan. Sehingga muncul hasrat di dalam diri khalayaknya, yang mana 

hasrat tersebut timbul dari dorongan dan terarah pada satu tujuan yang konkrit. 

d. Decision 

Pada tahap ini terpaan iklan oli pelumas racing harus dapat mempengaruhi 

khalayaknya untuk mengambil suatu keputusan. Yang mana dari kedua iklan 

produk oli pelumas racing tersebut, terdapat salah satu produk oli pelumas 

racing yang benar-benar diinginkan oleh khalayak. 

e. Action 

Pada tahap akhir ini khalayak telah sampai pada satu tindakan yaitu membeli 

atau menggunakan salah satu produk dari kedua iklan produk oli pelumas 

racing yang menerpanya. 

 

C.  Definisi Konseptual 

 

 

Untuk membatasi permasalahan penelitian dan menghindari perbedaan 

pengertian, maka perlu dibentuk definisi konseptual. Definisi konseptual sendiri 

merupakan kegiatan mendefinisikan konsep dalam kaitannya dengan konsep lain 

yang kurang abstrak dan memungkinkan pembaca menangkap istilah yang lebih 

kompleks. Pada penelitian ini disusun definisi konseptual sebagai berikut: 

a. Analisis 

Analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan 

menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, 

hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam satu 

keseluruhan yang terpadu (Komaruddin, 2001: 53). 
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b. Iklan 

Iklan secara sederhana didefinisikan sebagai pesan yang menawarkan 

suatu produk yang ditujukan kepada masyarakat melalui suatu media. 

Manfaat iklan bagi perusahaan adalah membawa pesan yang diinginkan 

produsen kepada khalayak ramai. Iklan menjangkau berbagai daerah yang 

sulit dijangkau secara fisik oleh produsen (Kasali, 1995: 9-11). Pengertian 

dasar dari terpaan ialah interkasi konsumen dengan pesan dari pemasar 

(Shimp, 2003). Terpaan merupakan tahap awal yang penting menuju 

tahap-tahap selanjutnya dari proses informasi. Terpaan terjadi manakala 

stimulus datang dengan jarak yang dapat diterima sensor kita (Hawkins, 

1986) dalam Baskoro (2008: 8).  

 

D.  Penentuan Informan 

 

 

Menurut Moleong (2005: 12), penelitian kualitatif pada umumnya mengambil 

jumlah informan yang lebih kecil dibandingkan dengan bentuk penelitian lainnya. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu atau perorangan. Untuk 

memperoleh informasi yang diharapkan, peneliti terlebih dahulu menentukan 

informan yang akan dimintai informasinya. 

 

Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive, 

yaitu sampel diambil berdasarkan pertimbangan subyektif peneliti, di mana 

persyaratan yang dibuat sebagai kriteria harus dipenuhi sebagai sampel. Jadi, 

dasar pertimbangannya ditentukan tersendiri oleh peneliti. Informan pada 

penelitian ini adalah anggota-anggota dari klub motor Yamaha V-Ixion Club 

Lampung (YVCL). Beberapa informannya sebagai berikut: 
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1. Informan I sebagai Ketua Chapter. 

2. Informan II sebagai Wakil Ketua Chapter. 

3. Informan III sebagai Sekretaris Regional Lampung. 

4. Informan IV sebagai Bidang Kaderisasi. 

5. Informan V sebagai Anggota Biasa. 

6. Informan VI sebagai Anggota Biasa. 

7. Informan VII sebagai Anggota Biasa. 

8. Informan VIII sebagai Bidang Usaha. 

9. Informan IX sebagai Anggota Biasa. 

10. Informan X sebagai Anggota Biasa. 

11. Informan XI sebagai Anggota Biasa.     

 

Jika peneliti merasa kekurangan dalam pengambilan data dari informan, maka 

tidak menutup kemungkinan untuk menambah jumlah informan yang dibutuhkan. 

Dengan catatan bahwa informan yang dimaksud bisa memberikan kebutuhan 

informasi dan data terkait penelitian, serta memiliki waktu dan kesempatan untuk 

membantu penulis mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

 

 

Metode pengumpulan data merupakan suatu hal yang penting dalam penelitian, 

karena metode ini merupakan strategi untuk mendapatkan data yang diperlukan. 

Keberhasilan penelitian sebagian besar tergantung pada teknik-teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Pengumpulan data dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan, keterangan, kenyataan-kenyataan, 
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dan informasi yang dapat dipercaya. Untuk memperoleh data seperti yang 

dimaksudkan itu, dalam penelitian digunakan teknik-teknik, prosedur-prosedur, 

alat-alat serta kegiatan yang nyata. 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan, meliputi: 

1. Observasi 

Merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Dengan observasi, peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi 

secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian (Burns, 

1990: 80). Semua yang dilihat dan didengar asalkan sesuai dengan tema 

penelitian, semuanya dicatat dalam kegiatan observasi yang terencana 

secara fleksibel dan terbuka dalam Basrowi & Suwandi (2008: 93). 

Observasi adalah metode atau cara-cara  menganalisis dan mengadakan 

pencatatan secara sistematis mengenal tingkah laku dengan melihat atau 

mengamati individu atau kelompok secara langsung (Ngalim Purwanto, 

1985). Metode ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara 

langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang 

lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. 

2. Wawancara 

Merupakan percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan dan yang 

diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. 

Maksud diadakannya wawancara seperti ditegaskan oleh Lincoln dan 

Guba (1985: 266) antara lain: mengkonstruksi perihal orang, kejadian, 

kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, dan kepedulian, 
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merekonstruksi kebulatan-kebulatan harapan pada masa yang akan datang; 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi dari orang lain baik 

manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, 

mengubah, dan memperoleh konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota. 

3. Dokumentasi 

Merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga 

akan diperoleh data yang, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode 

ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeks prestasi, jumlah 

anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya. Metode 

ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam 

catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari 

dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan 

wawancara mendalam (Basrowi & Suwandi, 2008: 158) 

 

F.  Jenis Data 

 

 

Dalam penelitian ini terdapat dua data yang digunakan, yaitu: 

1. Data Primer 

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak 

melalui media perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) 

secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda 

(fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Metode yang 
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digunakan untuk mendapatkan data primer, yaitu: metode survei dan 

metode observasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui 

daftar pertanyaan wawancara dan foto-foto kegiatan hasil observasi. 

2. Data Sekunder 

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan 

yang tidak dipublikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

melalui buku-buku, internet, dan dokumen. 

(http://nagabiru86.wordpress.com/2009/06/12/data-sekunder-dan-data-primer/. 

diakses pada 28 desember 2012). 

 

G.  Teknik Pengolahan Data 

 

 

Proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman dikutip Burhan 

Bungin (2001: 229-230) melalui tiga tahap model alir, yaitu: 

1. Reduksi Data 

Diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan dan transformasi data yang muncul dari 

catatan tertulis dari lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

aplikasi yang meragamkan, mengelompokkan, mengarahkan, membuang 

yang tidak perlu dan mengorganisir data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
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2. Penyajian Data (Display) 

Pada tahap ini penelitian disajikan dengan bermodalkan sejumlah asumsi, 

konsep, definisi dan proposisi. Sedangkan, dari kepustakaan dengan 

didasarkan pada data yang berupa referensi dan sumber-sumber lain yang 

berkaitan dengan penelitian dan berhasil dihimpun. Sedangkan data yang 

berhasil dihimpun akan diolah serta dianalisis berdasarkan indikator 

variabel yang telah ditetapkan sebelumnya. 

3. Pengambilan Kesimpulan (Verifikasi) 

Pada tahap ini peneliti melakukan uji kebenarannya, kekokohannya dan 

kecocokkan setiap makna yang muncul dari data yang tertuang. Dalam 

tahap ini data-data hasil wawancara dan pengamatan serta data-data 

sekunder dalam penelitian ini ditarik kesimpulannya, maka didapatlah 

jawaban pertanyaan dari rumusan masalah. Sehingga dapat dilihat apakah 

hasil penelitian ini dapat memenuhi tujuan penelitian atau tidak. 

 

 

 

 


