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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian  

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif 

kualitatif. Adapun yang di maksud dengan penelitian deskriptif kualitatif adalah 

suatu penelitian yang menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata yang 

tertulis dan lisan dari orang dan perilaku yang dapat diteliti. Menurut Moh. Nasir 

metode deskriptif kulitatif adalah metode yang pencarian datanya berupa katakata 

tertulis, gambar, dan bukan angka-angka, yang ilmiah dan naturalistik. Tujuan 

dari penelitian kualitatif adalah untuk menjelaskan, mendeskripsikan atau 

menggambarkan, fenomena secara detail suatu pesan, teks melalui pengumpulan 

data secara mendalam. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan dalam 

penelitian ini untuk mengetahui isi pesan romantic namun tertuang dalam bentuk 

komedi yang disampaikan Wira Nagara dalam Stand Up Comedy secara 

mendalam.
1
 

3.2  Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis isi kualitatif.Analisis isi media kualitatif lebih banyak digunakan untuk 

meneliti dokumen yang berupa teks, gambar, simbol, dan sebagainya untuk 

memahami suatu konteks sosial tertentu.Dalam analisis media kualitatif semua 

jenis data atau dokumen yang dianalisis adalah wujud dari representasi simbolik 
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 Lexy J. Moleong. 2002. Metodelogi penelitian kualitatif. hal 9 
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yang dapat direkam atau didokumentasikan untuk dianalisis.Analisis isi media 

kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integrative dan lebih secara 

konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengola dan menganalisis 

dokumen untuk memahami makna, signifikasi dan relevansinya.
2
 

Menurut Nazir (1988), metode deskriptif merupakan suatu metode dalam 

meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari 

penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antarfenomena yang diselidiki. Sedangkan menurut Sugiyono (2005) 

menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan 

untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Menurut Whitney (1960), metode 

deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. 

Kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, analisis data, 

interprestasi data, dan pada akhirnya dirumuskan suatu kesimpulan yang mengacu 

pada analisis data tersebut. 

Dalam penelitian ini, pada umumnya akan terjadi 3 hal kemungkinan 

masalah yang dibawa oleh peneliti ke penelitian tersebut, diantaranya sebagai 

berikut : 

                                                           
2
 Bungin, Burhan, 2010. Penelitian Kualitatif,Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Politik Dan Ilmu 

Sosial Lainnya, hal. 203. 
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1.) Masalah yang dibawa peneliti adalah masalah tetap, yaitu judul dari 

penelitian deskriptif kualitatif mulai awal pengajuan proposal hingga akhir 

laporan tetap sama. 

2.) Masalah yang diajukan oleh peneliti menjadi berkembang serta lebih 

mendalam sesudah peneliti melakukan penelitian tersebut di lapangan, 

dalam hal ini tidak terlalu banyak hal yang berubah, hanya butuh 

penyempurnaan saja. 

3.) Masalah yang diajukan oleh peneliti sesudah melakukan penelitian 

tersebut di lapangan akan berubah total, akan terjadi pergantian objek 

masalah secara menyeluruh dan akan berbeda dari penelitian awal sebelum 

memasuki lapangan penelitian. 

Setiap penelitian tentunya mempunyai tujuan yang berbeda-beda, termasuk 

juga penelitian deskriptif kualitatif ini. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini 

adalah tidak hanya untuk menjelaskan secara menyeluruh masalah yang akan 

diteliti dan diamati saja, namun juga ada tujuan lainnya. Tujuan dari penelitian 

deskriptif kualitatif akan menjadi pedoman bagi kita ketika akan melakukan suatu 

penelitian. 

Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah 

serta pertanyaan penelitian/identifikasi masalah penelitian. Hal ini disebabkan 

tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan yang sebelumnya 

dikemukakan oleh rumusan masalah serta pertanyaan penelitian/identifikasi 

masalah. Tujuan ini juga menentukan bagaimana anda mengolah atau 

http://linguistikid.blogspot.co.id/2015/10/metopen-masalah-penelitian.html
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menganalisis hasil penelitian yaitu dengan membuat analisisnya memakai metode 

penelitian ini.  

3.3 Unit Analisis  

 Adapun subyek dari penelitian ini adalah pesan romantisme dalam materi 

Stand Up Comedy Wira Nagara.  Periode bulan maret 2016 – bulan februari 

2019 

3.4 Metode Pengumpulan Data  

A. Dokumentasi 

Data – data stand up wira nagara diambil langsung melalui channel 

youtube sebagai berikut : 

1. Wira : Suka Patah Hati – Super Stand Up Seru eps 189 dipublikasikan 

tanggal 31 Maret 2016  

2. Wira : Fans yang jual mahal dipublikasikan tanggal 22 mei 2016  

3. Wira : Cinta Dalam Diam (Super Stand Up Seru Spesial Palembang) 

dipublikasikan tanggal 10 Juni 2016  

4. Wira : Curhat Mahasiswa Pertanian (SUPER Stand Up Seru Eps 220) 

dipublikasikan tanggal 11 Agustus 2016  

5. Wira : Kisah Cinta yang Terfasilitasi (Super Stand Up Seru eps 230) 

dipublikasikan tanggal 17 November 2016  

6. Wira : tertawalah sebelum ditertawakan dipublikasikan tanggal 8 

oktober 2017  

7. Wira : Ke Pelukannya – SUCI 5 dipublikasikan tanggal 1 September 

2018  
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8. Wira : Satu Huruf Menjelaskan Semuanya – SUPER dipublikasikan 

tanggal 3 Desember 2018  

9. Wira : stand up comedy SUCI 5 dipublikasikan tanggal 17 desember 

2018  

10. Wira : Tercelup Senyumanmu (SUCI 5) dipublikasikan tanggal 28 

Januari 2019  

11. Wira : Punya Jantung Tapi Gak Punya Hati (SUCI 5) dipublikasikan 

tanggal 25 Februari 2019  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

metode analisis isi dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan secara 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan yang ada 

di dalam objek penelitian, sehingga dengan teknik ini penulis dapat mengetahui isi 

komunikasi yang tersurat maupun tersirat.  

Stand Up Comedy Wira Nagara yang menjadi objek penelitian penulis akan 

diidentifikasi, diolah dan dianalisis materi per materi video Stand Up Comedy 

Wira Nagara  di chanel youtube untuk mengetahui dan memahami pesan-pesan 

romantis yang terkandung di dalam pesan yang tersurat maupun tersirat. Untuk 

memudahkan penulis dalam menentukan isi pesan romantis yang ada, penulis 

telah membuat kategori-kategori dari Stand Up sampai pesan romantis, hasil data 

yang ditemukan sesuai kategori yang ada akan disajikan dalam tabel yang berupa 

gambar per adegan disertai keterangannya sehingga data yang ditemukan dapat 
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diperlihatkan secara terperinci. Untuk mengetahui jumlah persentase pesan 

romantis yang terdapat pada Stand Up Comedy Wira Nagara, penulis akan 

membuat lembar kerja koding (coding sheet), sehingga data yang ditemukan akan 

lebih mudah diketahui secara detail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


