
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Pendekatan 

Penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hal 

ini dikarenakan tema penelitian ini membutuhkan interaksi intensif 

dengan setting dan subyek penelitian agar mendapatkan data yang 

natural. Selain itu, tema mengenai hiperealitas pada masyarakat 

pedesaan membutuhkan interaksi peneliti dengan setting dan subyek 

penelitian secara mendalam agar peneliti mampu memahami realitas 

atau keadaan yang sebenarnya terjadi ditengah masyarakat (natural). 

2. Operasionalisasi Konsep 

Dalam penelitian ini ada dua konsep yang harus dioperasionalkan, 

yaitu hiperealitas gaya hidup dan pengaruh media massa terhadap gaya 

hidup. 

3. Lokasi dan Subyek Penelitian 

a. Lokasi 

Lokasi penelitian ini akan diambil di Mlangi, Yogyakarta 

dengan kriteria: (1) wilayah yang memiliki karakteristik pedesaan, 

(2) media massa memilki pengaruh yang cukup signifikan terhadap 

masyarakat di wilayah tersebut, (3) terdapat gejala-gejala 

hiperealitas di lingkungan tersebut. 



 

b. Subyek  

Penentuan informan dalam penelitian ini akan dilakukan 

secara purposive atau seleksi dengan sengaja memilih orang tertentu 

yang sesuai dengan kriteria dan kebutuha penelitian.  

Adapun informannya adalah (1) seorang yang ahli dibidang 

komunikasi massa, media massa dan hiperealitas (2) masyarakat 

santri dan non-santri pedesaan yang pernah mengkonsumsi media 

massa dan terjebak dalam ruang hiperealitas. 

Pemilihan informan pada tahap selanjutnya akan dilakukan 

dengan sistem domino. Yaitu, dengan meminta rekomendasi 

informan selanjutnya yang sesuai dengan kriteria kepada informan 

yang sudah diwawancarai. 

4. Teknik Pengumpul Data 

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpul data berupa 

pengamatan atau observasi, wawancara mendalam dan perbincangan. 

a. Pengamatan 

Pengamatan akan digunakan untuk memperoleh dampak yang 

ditimbulkan oleh media massa terhadap masyarakat pedesaan dan 

kaitannya dengan hiperealitas. Adapun jenis pengamatan yang 

digunakan adalah pasif dan aktif pada waktu-waktu tertentu. 

Maksudnya peneliti bisa menjadi pengamat pasif pada suatu waktu 

dan menjadi pengamat aktif pada waktu tertentu. 

b. Wawancara mendalam 



 

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan masyarakat santri 

dan non-santri pedesaan yang terjebak dalam ruang hiperealitas 

untuk memperoleh data tentang pengaruh yang ditimbulkan media 

massa terhadap gaya hidupnya yang meliputi bagaiaman ia membagi 

waktunyad dan membelanjakan uangnya dan faktor yang 

menyebabkan terjebaknya masyarakat pedesaan kedalam ruang 

hiperealitas. 

c. Perbincangan 

Perbincangan akan dilakukan pada setiap orang-orang yang 

masuk dalam lokasi/setting penelitian. Misalnya, masyarakat santri 

yang sedang beraktifitas di lingkungan pasantren. Perbincangan ini 

akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengaruh yang 

dirasakan masyarakat dalam mengkonsumsi media massa. 

5. Kredibilitas Data 

Menurut Pelto & Pelto dalam Ismail (2015), kredibilitas data terkait 

dengan konsistensi jawaban dari informan dalam penelitian terkait 

dengan pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.1 Hal senada juga 

dikemukakan oleh Lincoln & Guba (1995) dan Marshall & Rossman 

(1995). Meskipun demikian, dari beberapa tokoh yang mengemukakan 

pendapat tersebut pada intinya kredibilitas penelitian adalah bagaimana 

                                                           
1 Ismail, Nawari, 2015, Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan 

Diskusi Isu, Bantul: Samudra Biru, hal. 100 



 

caranya mendapatkan data yang akurat dan sesuai dengan realitas yang 

sebenarnya. 

Adapun prosedur atau tahapan teknik pengujian kredibilitas 

penelitiannya adalah sebagai berikut: 

a. Pengoptimalan waktu penelitian, hal ini bertujuan untuk 

meminimalisir jarak antara peneliti dengan informan. Waktu yang 

digunakan adalah jam-jam kosong pelajaran sekolah dan jam-jam 

pulang sekolah karena informannya adalah santri di pasantren. 

b. Melakukan triangulasi, yaitu memverifikasi memperluas subyek 

penelitian sampai penelitian jenuh. 

c. Mengidentifikasi dan menggunakan konsep-konsep penelitian, yaitu 

hiperealitas dan pengaruh media massa dan menentukan 

indikatornya. 

d. Memberikan pembuktian terhadap data yang diperoleh 

menggunakan instrumen berupa dokumentasi, rekaman suara, 

catatan dan sebagainya. 

6. Analisis Data 

Peneliti akan fokus pada penelitian tentang ‘pengaruh media 

massa’. Peneliti akan melakukan wawancara secara selektif kepada 

konsumer media massa. Konsumer media massa dipersilahkan 

menceritakan pengalamannya dalam mengkonsumsi media massa. Dari 

hasil wawancara tersebut akan dianalisis secara induktif, artinya peneliti 

mengumpulkan data-data yang ada, kemudian mengolah data-data yang 



 

ada menjadi suatu kesimpulan. Analisis ini akan dilakukan sampai 

penelitian sudah jenuh, atau peneliti sudah tidak mendapatkan variabel-

variabel yang berbeda dari hasil analisis yang ada. 

Selain itu, analisis juga akan dilakukan dengan deskriptif 

kualitatif. Hasil data-data temuan yang ada tersebut akan dianalisis 

dengan membandingkan teori-teori yang sudah dijelaskan dalam 

kerangka teori dan membandingkan temuan-temuan dari penelitian 

sebelumnya yang telah dijelaskan dalam tinjauan pustaka. 

 

 


