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BAB III 

          METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian  

  Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (1975:5) dalam Metode Penelitian Kualitatif karya Lexy J. 

Moleong, 2001: hal 3. “metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati”. Metode ini dipilih karena 

“Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. 

Data tersebut mungkin berasala darinaskah wawancara, catatan lapangan, foto, 

videotape, dokumen pribadi, catatan atau memo, dan dokumen resmi lainnya.” 

dalam Metode Penelitian Kualitatif karya Lexy J. Moleong, 2001: hal 6.  

  Melalui penelitian ini penulis dapat memberikan gambaran serta 

menjelaskan secara deskriptif tentang proses penyampaian pesan secara 

simbolik melalui cara berpakaian anak-anak muda suku Ambon di UKSW. 

 

3.2. Unit Amatan dan Unit Analisa 

   3.2.1. Unit Amatan 

 Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini  adalah orang-orang 

yang dijadikan dapat dijadikan sumber atau Narasumber  untuk 

memperoleh data dalam rangka menggambarkan dan menjelaskan tentang 

budaya Hip-Hop melalui cara berpakaian mereka. Dalam hal ini 

terkhususnya anak-anak muda suku Ambon yang ada di UKSW yang 

mengikuti budaya pop Hip-Hop, komunitas Hip-Hop anak-anak muda suku 

Ambon di UKSW. 
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   3.2.2. Unit Analisa 

 Unit analisa dalam penelitian ini adalah bagaimana representasi 

makna dan kebudayaan Hip-Hop pada  anak-anak muda suku Ambon di 

UKSW direpresentasikan lewat cara berpakaian Hip-Hop anak-anak muda 

suku Ambon di UKSW.  

 

3.3. Jenis Data 

    3.3.1. Jenis Data Primer 

         Menurut Sugiyono (2001:2) data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung dari objek penelitan data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui metode observasi partisipatoris dimana peneliti akan 

melakukan pengamatan, melakukan wawancara mendalam kepada anak-

anak muda suku Ambon yang  terkhususnya aktif dalam bidang Hip-Hop. 

 

     3.3.2. Jenis Data Sekunder 

 Menurut Sugiyono (2001:3) data sekunder adalah semua data yang 

diperoleh secara tidak langsung dari objek yang di teliti. Data sekunder 

dapat berupa catata-catatan atau literatur lain mengenai budaya Hip-Hop 

yang terkait dengan anak-anak muda suku Ambon di UKSW. 

 

3.4. Lokasi Penelitian 

  Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Salatiga terkhususnya 

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) dimana tempat ini menjadi tempat 

dari objek penelitian atau Narasumber belajar dan bersosialisasi, jika lebih 

spesifik lagi pengambilan data dapat dilakukan di tempat Narasumber tinggal di 

Kota Salatiga. 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

3.5.1. Wawancara 

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan 

ide melalui tanya jawab, shingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. (Sugiyono, 2010:72). 

Wawancara yang dimaksud disini adalah aktivitas tanya jawab yang 

melibatkan penulis dan Narasumber secara langsung dalam sebuah 

wawancara mendalam tentang penelitian terkait untuk dapat memperoleh 

hasil agar dapat menjawab sebuah penelitian dalam kasus ini wawancara 

dilakukan kepada anak-anak muda suku Ambon yang menjadi Narasumber 

atau narasumber peneliti. 

 

3.5.2. Observasi 

 Penelitian dengan metode pengamat atau observasi biasanya 

dilakukan untuk melacak secara sistematis dan langsung gejala-gejala 

komunikasi terkait dengan persoalan-persoalan sosial, politis, dan kultural 

masyarakat. (Pawito,2007:111). Observasi merupakan kegiatan yang 

melibatkan penulis ke dalam lapangan untuk mengamati secara langsung 

kegiatan serta fenomena yang akan diteliti oleh penulis. Namun dalam 

observasi tidak mengikutsertakan sebuah wawancara yang mendalam 

melainkan hanya sebuah pengamatan secara singkat dari sebuah fenomena 

yang akan diteliti, serta melengkapi data dari sebuah wawancara manakala 

data yang diperoleh dari sebuah wawancara mendalam masih belum 

lengkap. 

 

3.5.3. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah lalu biasanya 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Hasil penelitian 

akan lebih kredibel atau dapat dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi 
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dari yang diteliti. (Sugiyono, 2010:88). Dokumentasi dilakukan bertujuan 

untuk kelengkapan data bisa berupa bentuk foto atau gambar, bisa juga 

berbentuk literatur dan catatan-catatan sebuah peristiwa penting dari sebuah 

fenomena dan sebuah penelitian. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

 Analisis data dilakukan dengan mengorganisirkan data, menjabarkan dalam 

unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat di 

ceritakan kepada orang lain. Dalam (Sugiyono, 2010:88).  

 Untuk menganalisa data yang sudah terkumpul dalam penelitian ini penulis 

akan menggunakan analisa deskriptif kulitatif terhadap setiap data yang 

diperoleh dari lapangan dengan berbagai terknik pengumpulan data yang 

dipakai. Setelah melakukan analisis dan interpretasi data, selanjutnya penulis 

melaporkan hasil penelitian yang sudah dilakukan. Dalam penelitian kualitatif, 

data yang ada dianalisis dan disusun dalam wujud kata-kata kedalam teks 

naratif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan 

melalui tiga tahap. 

 

3.6.1. Tahap Reduksi Data 

 Mereduksi data adalah kegiatan merangkum dan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan penelitian pada hal-hal yang penting. Pada 

tahap ini penulis melakukan reduksi data dengan memilih mana data yang 

penting, membuat kategori dan memilah data yang tidak begitu penting 

yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Narasumber sera observasi di 

lapangan terkait seputar anak-anak suku Ambon dan cara berpakaian Hip-

Hop. Sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melengkapi data yang dicari. 
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3.6.2. Tahap Penyajian Data 

 Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalm bentuk 

uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart. Lebih lanjut Miles and 

Huberman menyatakan bahwa paling sering penyajian data dalam kualitatif 

disajikan teks yang bersifatnaratif. Data display dapat juga berupa grafik, 

matrik, network (jejaring kerja) dan chart. Dalam (Sugiyono, 2006 : 280). 

 

 Pada tahap ini penulis akan menyajikan data berbentuk uraian singkat 

dan hubungan antar kategori yang sebelumnya sudah ditentukan dalam 

tahap reduksi data. Penyajian dalam penelitian kualitatif ini juga bersifat 

naratif. Pada tahap ini juga penulis akan melakukan penyajian data yang 

dapat berbentuk uraian, table yang akan menjelaskan tentang data yang 

telah diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan dokumentasi jika 

ada yang sudah dilakukan sebelumnya. 

 

3.6.3. Tahap Penarikan Kesimpulan 

  Pada tahap akhir penulis akan melakukan penarikan 

kesimpulan berdasarkan analisa dan pembahasan terhadap data yang 

telah diperoleh dari lapangan. Tahap penarikan kesimpulan juga nantinya 

akan bisa menjawab rumusan masalah bisa juga tidak, atau mungkin bisa 

juga menemukan hasil yang berbeda atau fakta baru, karena rumusan 

masalah yang dibuat dalam penelitian kualitatif ada yang bersifat 

sementara dan berkembang seiring penulis melakukan penelitian di 

lapangan. Kesimpulan juga dapat berupa hubungan kausal sebab akibat 

atau interaktif, hipotesis atau juga teori. 

 


