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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Paradigma Penelitian 

Menurut Harmon yang dikutip oleh Moelong (2010 : 49), mengartikan bahwa 

paradigma adalah cara mendasar mempersepsi, berpikir, menilai, dan melakukan 

yang berkaitan dengan sesuatu secara khusus mengenai visi realitas. 

Pada masing-masing metode penelitian memiliki filsafat yang mendasari. 

Pada metode penelitian kuantitatif, yang menjadi dasar filsafatnya adalah 

positivisme. Filsafat positivisme memandang realitas/gejala/fenomena dapat 

diklasifikasikan, relatif tetap, konkrit, teramati, terukur, serta hubungan gejala 

bersifat sebab akibat. (Sugiyono, 2011 : 8). 

Sugiyono (2011 : 7) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif 

dinamakan sebagai metode baru karena popularitasnya belum lama, dinamakan 

metode postpositivistik karena didasarkan pada filsafat postpositivisme. 

Pada penelitian yang dilakukan, paradigma yang digunakan peneliti adalah 

filsafat postpositivisme. Filsafat ini sering juga dikatakan sebagai paradigma 

interpretif dan konstruktif, yang memandangan realitas sebagai sesuatu yang 

holistik dan konstruktif/utuh, kompleks, dinamis, penuh makna, dan hubungan 

gejala bersifat inteaktif. (Sugiyono, 2011 : 8). 

Penelitian dilakukan pada obyek yang alamiah, yakni obyek yang 

berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti 

tidak memengaruhi dinamika pada oyek tertentu. Orang atau human instrument 
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dalam penelitian kualitatif, yaitu peneliti itu sendiri. Peneliti harus memiliki bekal 

teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, 

dan mengkonstruksi situasi social yang diteliti menjaid lebih jelas dan bermakna. 

(Sugiyono, 2011 : 8). 

 

3.2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Kriyantono dalam buku Teknik Praktis Riset Komunikasi (2006 : 50) 

mengatakan yang dapat membedakan riset komunikasi adalah pendekatannya. 

Pada dasarnya pendekatan ini adalah falsafah yang mendasari suatu metodologi 

riset, apakah kuantitatif atau kualitatif. 

Dilihat dari masalah yang diteliti dan filsafat yang melandasi, maka 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Secara umum 

penelitian kualitatif merupakan suatu proses dari berbagai langkah yang 

melibatkan peneliti, paradigma teroritis dan interpretatif, strategi penelitian, 

metode pengumpulan data, analisis data empiris, maupun pengembangan 

interpretasi dan pemaparan (Bungin, 2007:12).  

Menurut Bogdan dan Biklen (1982) yang dikutip oleh Sugiyono (2011 : 13), 

penelitian kualitatif memiliki beberapa karakteristik:  

1. Dilakukan pada kondisi natural atau alamiah, langsung ke sumber data dan 

peneliti adalah instrumen kuncinya.  

2. Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berupa 

kata maupun gambar, tidak menekankan pada angka.  
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3. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk atau 

outcome.  

4. Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif.  

5. Penelitian kualitatif lebih menekankan makna.  

 

Sementara itu, Bungin (2012:67) membagi format desain penelitian kualitatif 

ke dalam tiga model, yakni format deskriptif, format verifikatif, dan format 

grounded theory. Format deskriptif masih dipengaruhi paradigma positivistik, 

sedangkan verifikatif bersifat induktif dan berparadigma fenomenologis dan semi-

terbuka terhadap teori pada awal penelitian, serta  grounded theory bersifat 

induktif dan berparadigma fenomenologis dan tertutup terhadap teori pada awal 

penelitian.  

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan format deskriptif. 

Karena jenis riset ini, bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 

2006:69).  

Tujuan dari format deskriptif kualitatif adalah untuk menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas 

sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, 

atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu (Bungin, 

2012:68).  
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3.3. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Format 

deskriptif kualitatif lebih tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah-masalah 

yang membutuhkan studi mendalam, misalnya studi kasus. (Bungin, 2010 : 69). 

Kriyantono (2006 : 65) menjelaskan studi kasus adalah metode riset yang 

menggunakan berbagai sumber data (sebanyak mungkin data) yang bisa 

digunakan untuk meneliti, menguraikan, dan menjelaskan secara komprehensif 

berbagai aspek individu, kelompok, suatu program, organisasi, atau peristiwa 

secara sistematis. 

Peneliti dapat menggunakan wawancara, observasi partisipan, dokumentasi-

dokumentasi, rekaman, hasil survei, dan data-data yang dapat membantu 

menjelaskan suatu kasus secara terinci (Krisyantono, 2006 : 65). 

 

3.4. Metode Pengumpulan Data 

3.4.1. Data Primer 

Dalam penelitian kualitatif, 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), dokumentasi. (Sugiyono, 2011 : 

225). Bungin (2010 : 107) menambahkan pengumpulan data menggunakan 

metode-metode baru, yakni bahan visual dan metode penelusuran bahan 

internet. 

Manajemen keredaksian..., Angelir Aprilia Carolina Trihandini, FIKOM UMN, 2014



   36 
 

Peneliti menggunakan data primer, yaitu wawancara mendalam.  Wawancara 

mendalam meupakan suatu cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara 

bertatap muka dengan informan agar mendapat data lengkap dan mendalam. 

Wawancara mendalam biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan berkali-

kali. (Kriyantono, 2006 : 102-103) 

 Seperti yang dikutip Sugiyono (2011:233), Esterberg (2002) 

mengategorikan wawancara ke dalam tiga macam:  

1. Wawancara terstruktur 

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti 

telah mengetahui dengan pasti mengenai informasi apa yang akan 

diperoleh. Dalam hal ini, peneliti sudah menyiapkan instrumen penelitian 

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun 

sudah disiapkan.  

2. Wawancara semi terstruktur 

Jenis wawancara ini sudah masuk ke dalam kategori in-depth interview, di 

mana dalam pelaksanaannya lebih bebas jika dibandingkan dengan 

wawancara terkstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 

menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak informan 

diminta pendapat dan ide-idenya.  

3. Wawancara tak terstruktur 

Wawancara ini tergolong bebas karena peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.  
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Berdasarkan penjelasan yang ada di atas, maka metode primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode wawancara mendalam. Peneliti 

melakukan wawancara semi struktur dengan membuat pedoman wawancara, tapi 

pertanyaan tidak hanya terbatas dengan yang sudah dibuat, melainkan 

mengembangkan pertanyaan di tengah-tengah wawancara guna mendapat 

informasi yang lebih rinci. 

 

3.4.2. Data Sekunder 

Metode observasi, kuesioner, atau wawancara sering dilengkapi penelurusan 

dokumentasi. Tujuannya untuk mendapatkan informasi yang mendukung analisis 

dan interpretasi data. (Kriyantono, 2010 : 120).  

Dokumen bisa berbentuk dokumen publik (resmi) atau dokumen privat 

(pribadi). Dokumen pribadi merupakan catatan karangan seseorag secara tertulis 

tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Dokumen pribadi dapat 

berupa buku harian, surat pribadi, dan otobiografi. (Bungin, 2010 : 122-123). 

Sugiyono (2010 : 123) menjelaskan dokumen resmi terbagi menjadi dua, 

yakni intern dan ekstern. Dokumen intern berupa memo, pengumuman, instruksi, 

aturan lembaga untuk lapangan sendiri seperti risalah atau laporan rapat, 

keputusan pemimpin kantor, serta konvensi (kebiasaan-kebiasaan yang 

berlangsung di sebuah lembaga dan sebagainya). Dokumen ekstern berupa bahan-

bahan informasi yang dikeluarkan suatu lembaga, seperti majalah, bulletin, berita-

berita yang disiarkan ke media massa, pengumuman, atau pemberitauan. 
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 Peneliti menggunakan penelusuran data sekunder berasal dari dokumen 

ekstern, yakni berupa majalah Speak! yang dibagikan ke sekolah-sekolah di Jawa 

dan Bali serta kafe-kafe yang dituju anak muda. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan 

terus menerus sampai datanya jenuh. (Sugiyono, 2011 : 243). 

Menurut Bodgan yang dikutip Sugiyono (2011 : 244), analisis data adalah 

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

  

3.6. Subyek Penelitian 

Penelitian ini membutuhkan beberapa key informan yang relevan untuk 

mendapatkan informasi yang mendalam. 

1. Head of Supplements and Supplemental Products, Bruce Emond. 

Sebagai head of supplements and supplemental products membuat Bruce 

mengetahui seluk beluk Majalah Speak! Serta menarik minat pemasang 

iklan. 

2. Editor Speak!, Natasha Ishak. 

Tugas Natasha adalah mengedit artikel agar menarik serta informative, 

sesuai dengan gaya dan bahasa Speak! 
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3. Reporter Speak!, Felicita Soentoro. 

Tugas reporter Speak! adalah meliput dan mencari informasi untuk 

dijadikan berita. 

4. Pembaca Speak!, Jessica. 

Penelitian ini membutuhkan pandangan dari pembaca untuk menguji 

jawaban dari redaksi Speak!  

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Moleong (2007:330), triangulasi ialah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Dalam Sugiyono (2011:274), terdapat tiga macam teknik triangulasi, yakni 

sebagai berikut. 

1. Triangulasi Sumber 

Digunakan untuk mengkaji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui sumber. 

2. Triangulasi Teknik 

Digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

 

3. Triangulasi Waktu 

Waktu juga sering memengaruhi kredibilitas data. 
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Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi data 

sumber. Menurut Patton yang dikutip Moleong (2007:29), triangulasi dengan 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.. penelitian ini 

membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, yakni 

Majalah Speak!. 
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