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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen 

kunci, pengambilan sampel, sumber sampel data dilakukan secara purposive dan 

snowball, teknik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis 

data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian (Sugiyono, 2013:15). 

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti untuk memperoleh deskripsi yang 

mendalam mengenai subjek penelitian, memandang peristiwa secara 

keseluruhan dalam konteksnya dan mencoba memperoleh pemahaman yang 

mendalam serta memahami makna dari perilaku subjek penelitian.  

 

3.2. Tema Penelitian  

Tema dalam penelitian ini tentang citra diri dan Tatodi kalangan musisi kota 

Semarang, sekaligus sebagai fokus penelitian. Sugiyono (2013:396) menyatakan 

fokus penelitian merupakan batasan masalah.Penelitian ini dilakukan dengan 

mewawancarai lima musisi kota Semarang tentang citra diri dan tato. Indikator 

dalam penelitian tentang cita diri adalah sebagai berikut:  

1. Perceptual Component yang dimiliki seseorang mengenai penampilan dirinya, 

terutama tubuh dan ekspresi yang diberikan pada orang lain.  

2. Conseptual Component yang merupakan konsepsi seseorang mengenai 

karakteristik dirinya. 
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3. Attitudional Component yang merupakan pikiran dan perasaan seseorang 

mengenai dirinya, status dan pandangan terhadap orang lain. 

 

3.3. Subjek Penelitian  

Subjek dalam penelitian ini adalah musisi di kota semarang yang memakai 

tato. Subjek penelitian yang akan diteliti berjumlah lima orang musisi memakai 

tato dengan kelompok band yang berbeda. Pengambilan subjek dilakukan 

dengan teknik purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber 

data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013:300). Pertimbangan 

tertentu, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang 

peneliti harapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam menjelajahi objek yang 

diteliti.  

Peneliti melakukan observasi dan dokumentasi untuk memeroleh data 

penelitian. Data adalah seluruh informasi empiris dan dokumentatif yang 

diperoleh di lapangan sebagai pendukung kearah konstruksi ilmu secara ilmiah 

dan akademis (Sugiyono, 2013:4). Data adalah hasil pencatatan penelitian, baik 

yang berupa fakta-fakta ataupun tindakan, dan atau sumber lain yang berbentuk 

tulisan.Data dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang dihasilkan tentang 

citra diri dan tatodi kalangan musisi kota Semarang.  

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), 

sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi 

berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth 

interview) dan dokumentasi (Sugiyono, 2013:309). Teknik pengumpulan data 
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dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi.  

 

3.5. Instrumen Penelitian  

Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, 

menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan 

menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan 

memecahkan suatu persoalan/menguji hipotesis. Instrumen yang digunakan 

adalah instrumen nontes berupa:  

 

3.5.1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui 

pengamatan secara langsung di lapangan dan instansi. Pengamatan ini 

dimaksudkan untuk mencari data-data yang diperlukan peneliti. Observasi yang 

dilakukan oleh peneliti tentang citra diri dan tato di kalangan musisi kota 

Semarang.  

 

3.5.2. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus 

diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil (Sugiyono, 

2013:194). Responden dalam penelitian ini adalah musisi di kota Semarang dan 

tokoh masyarakat melalui angket terbuka.  
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3.5.3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen 

rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010:274). Dokumen yang 

diperlukan dalam penelitian ini adalah dokumen berupa data-data tentang citra 

diri dan tato di kalangan musisi di kota Semarang.  

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

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

penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013:335). 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif 

yang hanya mengumpulkan, menulis, dan menyimpulkan tanggapan dari sumber 

yang diperoleh penulis dengan cara melakukan wawancara langsung. Lebih 

jelasnya tentang teknik analisis data diilustrasikan dalam gambar sebagai berikut:  

 

  

 

 

 

 

 
Gambar 3.1. Teknik Analisis Data 
(Sumber: Miles dan Huberman, 1984 (Sugiyono, 2013:338)) 

Koleksi Data Display Data 
(Penyajian 

Data) 
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Keterangan:  

1. Pengumpulan Data 

Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui 

pengumpulan data yang diuraikan sebelumnya, karena tanpa pengumpulan data 

analisis data tidak dapat dilakukan.  

2. Antisipasi  

Peneliti melakukan antisipasi data yang telah terkumpul sebelum 

melakukan reduksi data.  

3. Reduksi Data 

Yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di 

lapangan dan dilakukan terus menerus (membuat ringkasan, mengkode dan 

menulis memo).  

4. Penyajian Data  

Yaitu sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan penarikan tindakan.  

5. Penarikan Simpulan  

Data-data yang telah dikumpulkan, direduksi dan disajikan dengan cara 

yang mudah dipahami, kemudian ditarik suatu kesimpulan berdasarkan 

pengamatan yang menyeluruh dari data-data tersebut.  

 

3.7. Uji Keabsahan Data  

Pada penelitian ini, rencana pengujian keabsahan data yang akan 

dilakukan (Sugiyono, 2013:147-148), yaitu uji kredibilitas data dengan 

trianggulasi, yaitu hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian 

ini, trianggulasi digunakan sebagai pengujian kredibilitas untuk mengecek data 
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dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Uji keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik. 

Trianggulasi teknik, dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau 

data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana yang dikenal dalam penelitian 

kualitatif, peneliti menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. 

Pemerolehan kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh 

mengenai informasi tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara 

bebas dan wawancara terstruktur. Selain itu, peneliti juga dapat menggunakan 

wawancara dan observasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. 

Peneliti juga dapat menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek 

kebenaran informasi tersebut. 

Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan dapat memperoleh 

hasil yang mendekati kebenaran. Trianggulasi tahap ini dilakukan jika data atau 

informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan 

kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks 

atau naskah/transkip film, novel dan sejenisnya, trianggulasi tidak perlu 

dilakukan. Namun demikian, trianggulasi aspek lainnya tetap dilakukan untuk 

menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik berbeda. 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.2. Trianggulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data  
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3.8. Tahap Penelitian  

Tahap penelitian yang dilakukan, meliputi: pengumpulan data: 1) observasi, 

2) wawancara, 3) dokumentasi tentang citra diri dan tato di kalangan musisi di 

Kota Semarang; dan simpulan. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini 

dapat ditunjukkan melalui gambar sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3. Langkah-langkah Penelitian 
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