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BAB III 

PARADIGMA PENELITIAN 

 

3.1 PARADIGMA PENELITIAN 

Menurut Moleong (2010) paradigma merupakan pola atau model tentang 

bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-

bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi 

waktu). Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama 

berkomitmen untuk menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah yang sama 

(p.49).  Lima paradigma utama dalam penelitian kualitatif menurut Denzin, Lincoln 

dan Yvonna (2018) adalah positivist dan atau post positivist, kritikal, feminis, 

konstruktivis-interpretivist, dan partisipatif-postmodern-poststruktural. Paradigma 

post posititvist menurutnya dipelajari dari dalam ontologi relativis (beberapa 

realitas yang dapat dikonstruksikan), epistemologi interpretatif (peneliti dengan 

narasumber membentuk interaksi satu sama lain), dan metode interpretatif 

naturalistik (Denzin, Lincoln, & Yvonna, 2018, p. 56). 

Paradigma penelitian ini menggunakan paradigma post positivism. Menurut 

Creswell (2014) paradigma post positivism memegang filosofi deterministik, yang 

mana penyebab memungkinkan untuk menentukan efek atau hasil. Dengan 

demikian, masalah yang dipelajari oleh paradigma tersebut mencerminkan 

kebutuhan untuk mengidentifikasi dan menilai penyebab yang memengaruhi hasil, 
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seperti yang ditemukan dalam eksperimen. Pengetahuan yang berkembang melalui 

lensa post positivism didasarkan dari pengamatan yang cermat dan pengukuran 

realitas obyektif yang ada pada sekitar. Ukuran numerik dari observasi dan 

mempelajari perilaku individu menjadi hal yang penting juga dalam paradigma ini 

(Creswell, 2014, p. 11-13). 

Penelitian ini menggunakan paradigma post positivism karena metode 

analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan suatu bentuk 

pengamatan terhadap konten video  360°. Analisis isi dalam penelitan ini juga 

digunakan sebagai proses verifikasi dari observasi terhadap konten video  360°  

pada media The New York Times. Verifikasi yang dilakukan berdasarkan konsep 

narrative immersion dan technical immersion serta storytelling pada video linear.  

 

3.2 JENIS DAN SIFAT PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berjenis penelitian kualitatif. 

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (p.4) 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik tersendiri yang menjadi 

pembeda dengan penelitian kuantitatif atau metode campuran. Salim (2006) 

menjabarkan karakteristik penelitian kualitatif sebagai berikut :  
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1. Data penelitian diperoleh secara langsung dari lapangan, bukan dari 

laboratorium atau penelitian yang terkontrol,  

2. Penggalian data dilakukan secara alamiah, melakukan kunjungan 

pada situasi-situasi alamiah subjek,  

3. Untuk memperoleh makna baru dalam bentuk jawaban, peneliti 

wajib mengembangkan situasi dialogis sebagai situasi ilmiah (p.4) 

Penelitian kualitatif lebih berfokus pada hasil akhir ketimbang proses. 

Sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif yang diutarakan oleh Moleong (2010) : 

1. Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar alamiah atau 

pada konteks dari suatu keutuhan. Hal ini dilakukan karena ontologi 

alamiah menghendaki adanya kenyataan-kenyataan sebagai 

keutuhan yang tidak dapat dipahami jika dipisahkan dari 

konteksnya. 

2. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal ini dilakukan 

karena, jika memanfaatkan alat bukan manusia, maka sangat tidak 

mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-

kenyataan yang ada di lapangan. 

3. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu 

pengamatan, wawancara atau penelaah dokumen. 

4. Penelitian kualitatif menggunakan analisis data secara induktif. 
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5. Penelitian kualitatif lebih menghendaki arah bimbingan penyusunan 

teori substantif yang berasal dari data. 

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

angka. Hal itu disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. 

(p.8). 

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif eksploratif. Penelitian deskriptif 

menurut Sugiyono (2011) adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan 

atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat 

kesimpulan yang lebih luas. Dalam hal ini hasil penelitian bukan untuk 

digeneralisasikan (p.29). Penelitian ini bersifat deskriptif karena hasil penelitian ini 

menjelaskan tentang bagaimana konsep narrative immersion dan technical 

immersion diaplikasikan dalam konten video  360°.  Penelitian eksploratif sendiri 

memiliki tujuan menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang 

mempengaruhi terjadinya sesuatu (Arikunto, 2002, p.7). Lalu sifat eksploratif 

dalam penelitian ini digunakan untuk menguraikan bagaimana konsep narrative 

immersion dan technical immersion dapat mempengaruhi perhatian atau 

menjabarkan keadaan imersi pada penonton video  360°. 

 

3.3 METODE PENELITIAN 

Krippendorff dalam Rumata (2017) mendefinisikan analisis isi sebagai 

sebuah teknik penelitian untuk menyimpulkan makna teks ataupun melalui 

prosedur yang dapat dipercayai, dapat diaplikasikan dalam konteks yang berbeda, 
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serta sah. Krippendorff tidak membatasi teks di dalam definisi tersebut sebatas 

produk tulisan, tetapi juga other meaningful matter, yaitu produk yang memiliki 

makna lainnya seperti lukisan, gambar, peta, suara, ataupun simbol. Pendefinisian 

analisa konten beragam di kalangan akademisi, setidaknya ada tiga pemaknaan 

analisa konten berdasarkan sudut pandang konten dan teks itu sendiri: 

1. Definisi analisis konten yang memandang konten bagian dari dalam 

teks  

2. Definisi analisis konten yang memandang konten sebagai sumber 

dari teks  

3. Definisi analisis konten yang memandang konten muncul akibat 

proses seiring peneliti melakukan analisa terhadap teks dalam 

konteks tertentu (Rumata, 2017, p.3-4). 

Metode analisis isi dalam penelitian ini berfokus pada bentuk visual dan 

audio dalam sebuah video  360°. Metode analisis isi video ini didasarkan pada 

konsep narrative immersion, technical immersion serta unsur-unsur storytelling. 

Hal ini dilakukan karena dengan konsep ini video  360°  yang bersifat imersif dapat 

dicocokan dengan konsep-konsep immersion yang peneliti gunakan.  

 

3.4  UNIT ANALISIS DATA 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah 360°  video The New York Times 

yang berjudul “Fight For Falluja”. Dalam video yang berdurasi 11 menit 8 detik ini, 
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berisikan tentang bagaimana usaha perebutan  kota Falluja oleh pasukan Iraqi 

setelah kota Falluja dikuasai oleh pasukan ISIS. Di dalam film ini akan dianalisis 

bagaimana penggunaan narrative immersion, technical immersion, serta menelaah 

lewat unsur-unsur storytelling. 

  Gambar 3.1 Hierarki Reprsentasi Video Content Analysis 

 

 

 

 

Sumber : (Li & Kuo, 2003, p.12) 

Berdasarkan tentang jurnal yang telah dibuat oleh Li dan Kuo (2013) 

peneliti mengambil referensi pemecahan video ke dalam bagian scene serta shots 

(Li & Kuo, 2013, p.12) Dalam pemecahan analisis audio peneliti ingin memecah 

bagian tersebut ke dalam music yaitu bagian backsound video serta speech yaitu 

narasi yang diucapkan oleh narator atau karakter yang ada pada video 360°  

tersebut. 

 

3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini diperoleh secara langsung lewat 

video  360°  yang ada pada channel You Tube The New York Times. Pada 
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penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data observasi. Observasi 

merupakan pemantauan kegiatan yang dilakukan. Dengan mengamati objek yang 

ada di sekeliling, observasi dilakukan. Tahapan observasi memiliki instrumen 

observasi diantaranya sistem kategori, sistem skala, sistem tanda, dairy keeping, 

analisis dokumen, hal penting dalam melakukan observasi. Instrumen observasi 

yang dilakukan pada penelitian ini menggunakan analisis dokumen (Kriyantono, 

2006, p. 114-118).  

                                           Gambar 3.2 “Fight For Falluja” 

     

 

 

 

 

 

Sumber: 

https://www.youtube.com/watch?v=_Ar0UkmID6s&t=31s 

Pemilihan video “Fight For Falluja” didasarkan pada sifat video yang 

merupakan news video journalism. Video yang diunggah pada 11 Agustus 2016 ini, 

akan dipecah ke dalam bagian scene dan shots serta menganalisis audio dalam video 

tersebut ke dalam bagian music dan speech. 
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3.6 KEABSAHAN DATA 

Dalam penentuan keabsahan data diperlukan suatu teknik pemeriksaan 

Moleong menjelaskan (2010) Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Denzin  membedakan empat 

macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan 

sumber, metode, penyidik, dan teori (Moleong, 2010, p.330)  

1. Triangulasi dengan Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan 

memeriksa kembali derajat kepercayaan data penelitian yang 

didapatkan melalui waktu dan alat yang berbeda dalam runutan 

penelitian yang sedang dilakukan (Moleong, 2010, p. 330-331).  

Teknik ini dapat dicapai dengan cara seperti berikut :  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data 

hasil wawancara,  

b. Membandingkan pernyataan orang di depan umum 

dengan secara pribadi,  

c. Membandingkan penyataan orang-orang tentang 

situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sumber,  

d. Membandingkan perspektif sumber dengan 

perspektif orang lain, contohnya orang biasa, orang 
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berpendidikan menengah atau tinggi, orang 

pemerintahan, dan sebagainya,  

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

 2. Triangulasi dengan Metode 

Menurut Patton dalam Moleong (2010) terdapat dua strategi yaitu  

memeriksa derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa 

teknik pengumpulan data dan pengecekan derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama (p.331) 

 3. Triangulasi dengan Penyidik 

Triangulasi ini membantu mengurangi adanya ketidaktepatan dat 

dalam pengumpulan data. Pada dasarnya penggunaan suatu tim 

penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi ini. Cara lain dapat 

pula membandingkan hasil pekerjaan seorang analis dengan analis 

lainnya. 

 4. Triangulasi dengan Teori 

Teknik dengan menguraikan pola, hubungan dan menyertakan 

penjelasan yang muncul dari analisis untuk mencari tema atau 

penjelasan pembanding. Hal itu dapat dilakukan dengan 

menyertakan usaha pencarian cara lainnya untuk mengorganisasikan 

data yang dapat mengarahkan pada upaya penemuan penelitian lain. 
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Dalam empat tipe triangulasi data yang disebutkan diatas, peneliti 

menggunakan triangulasi dengan teori. Triangulasi dengan teori dilakukan dengan 

membandingkan temuan penelitian dengan dua teori yaitu narrative immersion 

serta technical immersion. Triangulasi teori juga dilakukan untuk membandingkan 

hasil temuan video  360°  dengan konsep storytelling untuk mencari relevansi 

konsep storytelling pada bentuk konten imersif 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data menurut Yin (2014) terdiri atas pengujian, pengkategorian, 

tabulasi, atau pengombinasian bukti-bukti unuk menunjuk proposisi awal suatu 

penelitian (Yin, 2014, p.13). Dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan oleh 

peneliti adalah analisis data kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan sumber data 

yang telah diorganisasikan dan dikategorikan, lalu dikaitkan dengan konsep 

narrative immersion, technical immersion serta unsur-unsur storytelling. 

Setelah analisis data tersebut dijabarkan dalam bentuk tabel yang membagi 

visual serta audio, selanjutnya bagian itu akan dikaitkan dengan konsep narrative 

immersion, technical immersion. Selain itu pada setiap bagian visual dan audio akan 

dikaitkan pula dengan unsur-unsur storytelling yang telah dijabarkan pada subbab 

sebelumnya. Hasil analisis ini nantinya akan membuat kesimpulan apakah dua 

konsep ini dapat digunakan dalam penelitian analisis isi lanjutan perihal video  

360°. Selain itu peneliti juga ingin mencari apakah unsur-unsur storytelling masih 

relevan untuk digunakan dalam konten video  360°. 
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