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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1  Paradigma Penelitian 

 

 Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme 

didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generative, yaitu tindakan 

mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme menolak 

pandangan positivisme yang memisahkan subjek dan objek komunikasi. 

Dalam pandangan konstruktivisme, bahasa tidak lagi hanya dilihat sebagai 

alat untuk memahami realitas objektif belaka dan dipisahkan dari subjek 

sebagai penyampai pesan. Konstruktivisme justru menganggap subjek sebagai 

faktor sentral dalam kegiatan komunikasi serta hubungan-hubungan sosialnya. 

Subjek memiliki kemampuan melakukan kontrol terhadap maksud-maksud 

tertentu dalam setiap wacana.  

 Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu 

realitas sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu 

realitas sosial bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam 

perspektif interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu 

interaksi simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma 

konstruktivisme dalam ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma 

positivis. Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati 

oleh seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang 

biasa dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis 

diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, Peter L.Berger bersama Thomas 

Luckman. Dalam konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa 

disebut berada diantara teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto 

2004:13). 

 Paradigma konstruktivisme yang ditelusuri dari pemikiran Weber, menilai 

perilaku manusia secara fundamental berbeda dengan perilaku alam, karena 
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manusia bertindak sebagai agen yang mengkonstruksi dalam realitas sosial 

mereka, baik itu melalui pemberian makna maupun pemahaman perilaku 

menurut Weber, menerangkan bahwa substansi bentuk kehidupan di 

masyarakat tidak hanya dilihat dari penilaian objektif saja, melainkan dilihat 

dari tindakan perorang yang timbul dari alasan-alasan subjektif. Weber juga 

melihat bahwa tiap individu akan memberikan pengaruh dalam 

masyarakatnya. 

 

 

3.2  Jenis dan Sifat Penelitian 

 

 Memperhatikan karakteristik penelitian kualitatif yang dikemukakan diatas, 

bisa dikatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, kebebasan menjadi sebuah 

dorongan dalam menganalisis data-data yang ada. Selanjutnya, berdasarkan 

tujuannya maka penelitian ini termasuk dalam penelitian eksploratif. 

Penelitian eksploratif merupakan jenis penelitian yang berusaha menggali dan 

menginterpretasikan fenomena yang sedang berkembang. 

 Tujuan dari penelitian eksploratif bertujuan untuk mencari akar dari 

fenomena kemudian menginterpretasikannya. Secara garis besar penelitian 

eksploratif dapat melihat fenomena dari berbagai sudut pandang sehingga 

hasil akhirnya akan bermuara pada pengetahuan baru yang kemudian menjadi 

landasan untuk penjabaran fenomena yang tengah diteliti. 

 Dengan penelitian kualitatif eksploratif, peneliti ingin mengungkap tentang 

bagaimana makna hubungan yang terjadi di antara JKT48 sebagai idola 

dengan para penggemar yang selalu mendukung mereka. 
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3.3  Metode Penelitian 

 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah fenomenologi. 

Fenomena dapat dipandang dari dua sudut. Pertama,fenomena selalu 

“menunjuk ke luar” atau berhubungan dengan realitas di luar pikiran. 

Kedua,fenomena dari sudut kesadaran kita, karena fenomenologi selalu berada 

dalam kesadaran kita. Oleh karena itu dalam memandang fenomena harus 

terlebih dahulu melihat “penyaringan” (ratio), sehingga mendapatkan 

kesadaran yang murni. Fenomenologi adalah ilmu tentang esensi-esensi 

kesadaran dan esensi ideal dari obyek-obyek sebagai korelasi dengan 

kesadaran. Fenomenologi juga merupakan sebuah pendekatan filosofis untuk 

menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran 

untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan pengetahuan 

yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan 

apriori/prasangka, dan tidak dogmatis. Fenomenologi sebagai metode tidak 

hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga dalam ilmu-ilmu sosial dan 

pendidikan. 

 

 Dalam penelitian fenomenologi melibatkan pengujian yang teliti dan 

seksama pada kesadaran pengalaman manusia. Konsep utama dalam 

fenomenologi adalah makna. Makna merupakan isi penting yang muncul dari 

pengalaman kesadaran manusia. Untuk mengidentifikasi kualitas yang 

essensial dari pengalaman kesadaran dilakukan dengan mendalam dan teliti 

(Smith, 2009:11). Prinsip-prinsip penelitian fenomenologis ini pertama kali 

diperkenalkan oleh Husserl. Husserl mengenalkan cara mengekspos makna 

dengan mengeksplisitkan struktur pengalaman yang masih implisit. Konsep 

lain fenomenologis yaitu Intensionalitas dan Intersubyektifitas, dan juga 

mengenal istilah phenomenologik Herme-neutik yang diperkenalkan oleh 

Heidegger. Setiap hari manusia sibuk dengan aktifitas dan aktifitas itu penuh 

dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman dibangun oleh dua asumsi 

(Smith, 2009:12). Pertama, setiap pengalaman manusiasebenarnya adalah satu 
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ekspresi dari kesadaran. Seseorang mengalami sesuatu. Ia sadar akan 

pengalamannya sendiri yang memang bersifat subyektif. Kedua, setiap bentuk 

kesadaran selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Ketika melihat mobil 

melewati kita, kita berpikir siapa yang mengemudikannya, mengharapkan 

memiliki mobil seperti itu, kemudian menginginkan pergi dengan mobil itu. 

Sama kuatnya antara ingin bepergian dengan mobil seperti itu, ketika itu pula 

tidak dapat melakukannya. Itu semua adalah aktifitas yang terjadi dalam 

kehidupan sehari-hari, sebuah sikap yang natural. Kesadaran diri mere-

fleksikan pada sesuatu yang dilihat, dipikirkan, diingat dan diharapkan, inilah 

yang disebut dengan menjadi fenomenologi.  

 

 Penelitian fenomenologis fokus pada sesuatu yang dialami dalam 

kesadaran individu, yang disebut sebagai intensionalitas. Intensionalitas 

(intentionality), menggambarkan hubungan antara proses yang terjadi dalam 

kesadaran dengan obyek yang menjadi perhatian pada proses itu. Dalam term 

fenomenologi, pengalaman atau kesadaran selalu kesadaran pada sesuatu, 

melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah mengingat sesuatu, menilai 

adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu adalah obyek dari kesadaran yang telah 

distimulasi oleh persepsi dari sebuah obyek yang “real” atau melalui tindakan 

mengingat atau daya cipta (Smith, 2009: 12). Intensionalitas tidak hanya 

terkait dengan tujuan dari tindakan manusia, tetapi juga merupakan karakter 

dasar dari pikiran itu sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, 

melainkan selalu merupakan pikiran atas sesuatu. Pikiran selalu memiliki 

obyek. Hal yang sama berlaku untuk kesadaran. Intensionalitas adalah 

keterarahan kesa-daran (directedness of consciousness). Dan intensionalitas 

juga merupa-kan keterarahan tindakan, yakni tindakan yang bertujuan pada 

satu obyek. 
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3.4  Subyek Penelitian 

 

 Subyek penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya 

sesuai dengan masalah penelitian. Adapun yang dimaksud dengan sumber 

data dalam penelitian adalah subjek darimana data tersebut diperoleh 

(Suharsimi Arikunto, 2002). Untuk mendapat data yang tepat maka perlu 

ditentukan partisipan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan 

data. 

 Maka dari itu subyek dalam penelitian ini adalah para penggemar dari 

JKT48 yang telah mengikuti idolanya sejak awal pembentukan, mengikuti 

setiap event theater maupun event lainnya, dan turut aktif dalam komunitas-

komunitas penggemar JKT48 sebagai sosok-sosok yang kerap dimintai 

pendapatnya mengenai dunia peridolan dari para penggemar lain. 

 

 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 

 Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang 

berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor (dalam 

Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. 

 

 Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, 

peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, 

menganalisis, dan mengkonstruksi obyek yang diteliti menjadi lebih jelas. 

Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian 
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kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang 

tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, 

untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. 

 

 Maka dari itu dalam mengumpulkan data, peneliti melakukannya dalam 

beberapa cara berikut: 

1. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan social yang relatif lama (Sutopo 2006: 72). Interview 

adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah 

pertanyaan secara lisan untuk-dijawab secara lisan pula. Jenis 

interview meliputi interview bebas, interview terpimpin, dan interview 

bebas terpimpin (Sugiyono, 2008: 233). Interview bebas, yaitu 

pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan 

data apa yang dikumpulan. Interview terpimpin, yaitu interview yang 

dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan 

lengkap dan terperinci. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi 

antara interview bebas dan interview terpimpin. 

2. Studi Pustaka. Studi kepustakaan merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-

dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 

3. Observasi. Pengamatan dalam istilah sederhana adalah proses peneliti 

dalam melihat situasi penelitian. Teknik ini sangat relevan digunakan 

dalam penelitian kelas yang meliputi pengamatan kondisi interaksi 

pembelajaran, tingkah laku anak dan interaksi anak dan kelompoknya. 

Pengamatan dapat dilakukan secara bebas dan terstruktur. Alat yang 

bisa digunakan dalam pengamatan adalah lembar pengamatan, ceklist, 

catatan kejadian dan lain-lain. Beberapa informasi yang diperoleh dari 
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hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, perasan. Alasan peneliti 

melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik 

perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu 

mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan 

pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap 

pengukuran tersebut. 

 

 

 

3.6  Fokus Penelitian 

 

 Penelitian kualitatif pada dasarnya tidak dimulai dengan sesuatu yang 

tanpaalasan, tapi dilakukan berdasarkan persepsi peneliti terhadap adanya 

masalah.Masalah pada penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Penentuan 

fokus dalampenelitian kualitatif yang dimaksud adalah untuk membatasi studi 

kualitatif, danuntuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-

keluar (inclusion-exclusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh 

dilapangan. Jadi denganmenetapkan fokus yang jelas dan mantap, seorang 

peneliti dapat membuatkeputusan yang tepat tentang data mana yang 

dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah atau mana yang akan 

dibuang (Moleong, 2007).  

 

 Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana peneliti bisa masuk dan 

memaknai sebuah pengalaman sebagai seorang wota, penggemar JKT48 yang 

selalu setia mendukung idolanya dimanapun mereka berada.  
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3.7  Teknik Analisis Data 

 

 Metode analisis data yang lazim digunakan pada studi fenomenologi yaitu 

metode Collaizi, Giorgi, dan Van Kam (Polit dan Beck, 2004). Peneliti 

memilih metode Collaizi karena metode ini memberikan langkah-langkah 

yang sederhana, jelas, dan rinci. Proses transkripsi ini dilakukan dengan cara: 

3.7.1 Memutar kembali hasil rekaman dan menuliskannya kata demi kata 

ke dalam file komputer. 

3.7.2 Transkrip ini diuji keakuratannya dengan mendengarkan kembali 

rekaman wawancara sambil membaca transkrip. 

3.7.3 Hasil catatan berupa respon non verbal partisipan, diintegrasikan 

dalam transkrip sesuai saat kejadian respon tersebut selama proses 

wawancara.  

3.7.4 Setelah membaca berulang-ulang peneliti menentukan pernyataan-

pernyataan yang signifikan terkait dengan fenomena yang diteliti 

sesuai dengan tujuan penelitian.  

3.7.5 Kata kunci diidentifikasi melalui penyaringan pernyataan-

pernyataan tersebut. Kata kunci yang memiliki arti relatif sama 

akan diformulasikan menjadi satu elemen. 

3.7.6 Elemen-elemen yang sama akan dikelompokkan ke dalam sub tema 

yang lebih umum. Tema terbentuk dari pengelompokkan beberapa 

sub tema yang mengandung makna yang setara.  

3.7.7 Selanjutnya peneliti merujuk kesesuaian tema yang terbentuk 

dengan tujuan khusus penelitian.   
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