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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang hasil 

datanya berupa data deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada konteks 

khusus yang alamiah dengan menggunakan berbagai metode ilmiah guna memahami 

fenomena tertentu (Moleong,2007:6). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul dimasyarakat yang menjadi objek 

penelitian (Bungin,2001:48) 

  

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

 Perumusan yang jelas akan mempermudah dalam pengumpulan data, maka 

harus menentukan unit amatan dan unit analisa untuk memperjelas unit analisis dan 

siapa yang akan diteliti. Satuan analisis adalah keberadaan atau populasi yang 

terhadapnya akan dibuat kesimpulan atau kerapatan empiric (Ihalauw,2003:174.)Dari 

pengertian yang digunakan oleh John Ihalauw tersebut makaunit analisa dalam 

penelitian ini adalah Strategi KomunikasiMSTCH dalam mengembangkan Seni 

Grafiti menjadi seni yang memiliki nilai jual. 

 Sedangkan unit amatan adalah Mahendra Andisona (MSTCH), konsumen dari 

MSTCH, dan mengamati hasil-hasil karyanya. 

 

3.3 Sumber Data dan Jenis Data 

 3.3.1  Sumber Data 

 Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek darimana data diperoleh 

(Arikunto, 2010: 172).Kata-kata dan tindakan objek yang diamati atau hasil diskusi 

merupakan sumber data utama.Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau 

pengambilan foto dan video.Pencatatan sumber data utama melalui wawancara atau 

pengamatan merupakan hasil usaha gabungan antara kegiatan melihat, mendengar dan 

bertanya. 
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  Dalam penelitian ini sumber data adalah Hasil wawancara dengan objek 

penelitian yaitu Mahendra Andisona (MSTCH), hasil wawancara dengan lingkungan 

sosialnya, dan Konsumennya. 

 3.3.2 Jenis Data 

  Jenis data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2, yaitu jenis data primer 

dan data sekunder. 

A. Data primer  

Jenis data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari 

lapangan saat penelitian.Contoh hasil pengamatan dan hasil wawancara 

pada unit amatan secara langsung. 

Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan 

langsung oleh peneliti dengan bertemu bombergrafiti yaitu Mahendra 

Andisona (MSTCH), hasil wawancara dengan lingkungan sosialnya, dan 

Konsumennya. 

B. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari dokumen-dokumen terkait 

dengan fokus penelitian. Sumbernya bisa dari buku, majalah, pemberitaan 

di internet dan jurnal dan foto-foto dokumentasi dari MSTCH. 

 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

 Metode pengumpulan data pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan 

kelengkapan informasi sesuai dengan fokus penelitian.Peneliti menggunakan teknik 

bola salju Kenneth W.E dan David Emman (1997).Pengambilan data disini adalah 

seperti bola salju, jika bola menggelinding maka bola itu semakin besar, maka jika 

dalam wawancara data yang peneliti dapatkan merasa kurang valid maka peneliti 

harus melakukan wawancara lagi sampai data yang diperoleh kuat. 

 

Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Menurut KBBI, Wawancara  adalah proses tanya jawab kepada objek yang 

bersangkutan secara langsung untuk meminta keterangan ataupun pendapat. 

Observasi yaitu mengawasi atau mengamati kegiatan dari objek terkait.Sedangkan 
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Dokumentasi yaitu mengumpulkan dan memilih informasi dari objek terkait, dalam 

hal ini berupa gambar dan video. Dalam penelitian ini wawancara, observasi dan 

dokumentasi akan dilakukan kepada Mahendra Andisona “MSTCH” sebagai objek 

penelitian ini. 

 

 Maka yang dijadikan metode pengumpulan data adalah : 

 

 3.4.1 Wawancara 

  Wawancara menurut Moleong (1991:135) merupakan suatu percakapan 

dengan tujuan-tujuan tertentu.Pada metode ini peneliti dan responden berhadapan 

langsung (face to face) untuk memperoleh informasi secara lisan dengan tujuan 

mendapatkan data yang dapat menjelaskan permasalahan penelitian. 

  Sedangkan Menurut Charles Stewart dan W.B. Cash Wawancara merupakan 

proses interaksi dipasangkan dengan sebuah tujuan serius dan telah mempunyai 

maksud dan tujuan untuk bertukar perilaku dan melibatkan tanya jawab. 

  Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada obyek peneliti yaitu 

bomber Mahendra Andisona secara langsung (face to face) untuk memperoleh 

informasi secara lisan dengan tujuan mendapatkan data untuk dapat membantu 

menjelaskan untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian. 

 

 3.4.2 Observasi 

  Menurut Margono (2007) observasi digunakan untuk melihat dan mengamati 

perubahan fenomena–fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian 

dapat dilakukan perubahan atas penilaian tersebut, bagi pelaksana observasi untuk 

melihat obyek moment tertentu, sehingga mampu memisahkan antara yang diperlukan 

dengan yang tidak diperlukan. Peneliti menggunakan teknik observasi untuk 

mengamati objek penelitian yaitu dengan pengamatan peneliti sendiri, melihat dan 

mengamati kegiatan objek, riset awal kepada objek langsung maupun bertanya pada 

lingkungan sekitar objek. 

 

 3.4.3 Dokumentasi/Dokumenter 

  Menurut Margono, (1997 : 187) metode dokumenter adalah cara 

mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan buku-buku 

tentang pendapat, teori atau hukum yang berhubungan dengan masalah penelitian. 
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Peneliti menggunakan metode dokumentasi atau dokumenter untuk mendapatkan data 

berupa gambar-gambar dan video hasil karya dari bomber Mahendra Andisona 

(MSTCH) untuk mendukung data dari peneliti. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

 Analisis data kualitatif merupakan proses sistematis pengambilan dan 

penyusunan data. Pengambilan data yang diperoleh secara wawancara, observasi dan 

dokumentasi, diorganisasikan kedalam kategori, memilih satuan-satuan yang dapat 

dikelola, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain. (Sugiyono, 2008:246-252). 

  Model analisis data dalam penelitian ini mengambil konsep dari Miles dan 

Huberman yang menyatakan bahwa setiap tahapan penelitian dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai 

tuntas. (Sugiyono, 2008:246-252). 

 

 3.5.1  Kondensasi Data 

  Miles dan Huberman (2014: 10) “Data condensation refers to the process of 

selecting data, focusing, simplifying, abstracting, and transforming the data that 

appear in written-up field notes or transcriptions”. Dalam kondensasi data merujuk 

kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan 

mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam 

penelitian.   

 

 3.5.2 Penyajian Data 

  Dalam penelitian ini penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

deskripsi, hubungan antara kategori dan sejenisnya. 
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 3.5.3 Verifikasi Penyimpanan Data 

  Kesimpulan awal yang dijelaskan masih bersifat sementara,dan dapat berubah 

saat ditemukan bukti-bukti yang mendukung penelitian ini pada tahap 

selanjutnya.Tetapi jika peneliti sudah mendapatkan data yang relevan dalam 

penelitian ini, maka kesimpulan ini bersifat kredibel. 

	


