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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis dan Sifat Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif 

dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena yang terjadi dalam masyarakat melalui pengumpulan data yang 

sedalam-dalamnya. Riset kualitatif tidaklah mengutamakan populasi dan sampling 

karena yang diutamakan ialah data yang mendalam (kualitas data). Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam, maka tidak perlu dicari sampling lainnya. 

 Menurut Bogdan dan Taylor (1975), metodologi kualitatif adalah 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, 

pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). 

Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam 

variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu 

keutuhan (Moleong, 2013:4). 

 Dalam kualitatif, objek penelitian mempunyai kedudukan yang sama 

dengan peneliti. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang temuan-

temuannya tidak dapat dihitung secara statistik atau pengkuran, melainkan 

pengalaman peneliti terhadap objek yang ingin ditelitinya secara mendalam. Oleh 
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karena itu, peneliti akan langsung terjun ke lapangan bersama objek yang 

ditelitinya menjadi satu kesatuan dan tidak dapat terpisahkan. 

 Penelitian dengan sifat deskriptif hanyalah memaparkan sebuah 

fenomena secara sistematis dan komprehensif. Penelitian ini tidaklah menguji 

sebuah hipotesa atau prediksi. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai pengamat 

dan terjun ke lapangan bersama subjek yang diteliti.  

 Pendekatan kualitatif deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu (Kriyantono, 2006:69). Ciri-cirinya adalah data-data dikumpulkan 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk member gambaran penyajian laporan tersebut 

(Moleong, 2010:11). 

 Menurut Bogdan dan Biklen (1982) seperti yang dikutip oleh Moleong 

(2013:49) paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang 

dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan 

penelitian. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma post positivis 

karena hubungan antara peneliti dengan objek yang diteliti menjadi satu kesatuan 

atau tidak dapat dipisahkan. Kemunculan paradigma ini adalah keinginan untuk 

memperbaiki kelemahan paradigma positivis yang memandang sebuah objek 

sebagai realitas eksternal, berada di luar diri peneliti, dan harus mempunyai jarak 

sejauh mungkin dari objek penelitiannya.  
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 Berbeda dengan pendekatan kualitatif karena peneliti terlibat langsung 

dalam penelitian yakni sebagai instrument utama. Oleh karena itu penelitian 

bersifat subjektif dan hasil penelitian bukan untuk digeneralisasi. Pendekatan 

kualitatif dipandang tidak cukup sampai disitu saja, karena harus dilengkapi 

dengan triangulasi yaitu menggunakan metode, sumber data, teori, dan periset. 

 

3.2  Metode Penelitian 

 Metode penelitian yang menggunakan dalam penelitian ini ialah metode 

studi kasus. Menurut Yin (2013:18), studi kasus ialah suatu inkuiri empiris yang 

menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata bilamana batas-batas 

antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan di mana multisumber 

bukti dimanfaatkan. 

 Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena yang ingin diteliti.  

Studi kasus adalah sebuah metode penelitian dengan mengumpulkan data 

sebanyak-banyaknya yang akan digunakan untuk mengamati, meneliti, 

menjelaskan, dan menguraikan sebuah  fenomena secara komprehensif dan 

sistematis. 

 Menurut Kriyantono (2006:65), 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. 

Strategi Programming..., Christianto Rasli, FIKOM UMN, 2014



55 

 Peneliti menyimpulkan bahwa metode studi kasus sesuai sebagai alat 

untuk meneliti bagaimana strategi programming Indonesia Memilih Metro TV 

dan implementasinya dalam menjalankan fungsi komunikasi politik sebagai 

saluran televisi pemilu. Adapun beberapa tahap yang dilakukan dalam penelitian 

ini : 

1) Mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari penelitian yang hampir sama 

dengan apa yang diteliti. Data tersebut dari berbagai sumber tulisan. 

2) Menyimpulkan dan memilah data yang didapat, kemudian merincinya ke dalam 

pertanyaan untuk pihak Indonesia Memilih Metro TV. 

3) Menyimpulkan hasil wawancara dan menghubungkannya dengan data yang 

telah diperoleh sebelumnya. 

4) Mendeskripsikan hasil wawancara secara komprehensif dan sistematis. 

 

3.3  Key Informan 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa informan untuk 

melengkapi data-data yang dirasa perlu. Agar data yang dikumpulkan akurat, 

maka penulis melakukan sesi wawancara langsung dengan: 

1. Riset, Analisis, dan Programming Manager : Anni Ibriah 

2. Eksekutif Produser Indonesia Memilih  : Yohanes S. Siahainenia 

3. Pengamat Politik     : Gungun Heryanto 
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3.4  Teknik Pengumpulan Data  

 Dalam penelitian strategi programming tayangan Indonesia Memilih 

Metro TV dan implementasinya dalam menjalankan fungsi komunikasi politik, 

peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantara lain: 

1) Wawancara 

Teknik wawancara (interview) bertujuan untuk mendapatkan berbagai 

informasi dan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai 

penerapan strategi programming tayangan Indonesia Memilih Metro TV 

sebagai referensi televisi pemilu 2014. Dalam bukunya yang berjudul 

“Teknik Praktis Riset Komunikasi”, Kriyantono (2010) memaparkan ada 

beberapa jenis wawancara yang bisa ditemukan dalam kegiatan riset: 

 

a. Wawancara pendahuluan 

 Pada wawancara ini tidak ada sistematika yang jelas, tidak 

terkontrol, tidak terarah, dan terjadi begitu saja. Wawancara jenis ini 

biasanya digunakan untuk mengenalkan periset kepada orang yang akan 

diriset (informan). Informan adalah seseorang atau kelompok yang diriset 

yang diharapkan mempunyai dan memberikan informasi penting untuk 

kelengkapan data penelitian. Pada dasarnya, wawancara pendahuluan 

bertujuan untuk membangun relasi dan konfidensi antara periset kepada 

informannya. 
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b. Wawancara terstruktur 

 Pada wawancara ini, periset menggunakan pedoman wawancara 

yang spesifik berisi instruksi yang mengarahkan periset dalam melakukan 

wawancara. Wawancara ini memiliki struktur yang jelas, terarah, dan 

terpimpin. Pertanyaan yang akan diajukan ke responden telah disusun 

secara sistematis dan biasanya dimulai dari pertanyaan mudah menuju ke 

yang lebih kompleks. Wawancara terstruktur menuntut periset mengajukan 

pertanyaan yang susunannya telah ditetapkan, dengan kata-kata yang 

persis pula. 

c. Wawancara semistruktur 

  Pada wawancara ini, periset biasanya sudah menyiapkan daftar 

pertanyaan tertulis namun periset memungkinkan untuk menanyakan 

pertanyaan lain secara bebas, tapi berkaitan dengan permasalahan. Periset 

dipersilahkan untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan 

kondisi sehingga data yang didapatkan menjadi lebih lengkap. Pedoman 

pertanyaan permasalahan merupakan landasan atau pijakan bagi periset 

dalam melakukan wawancara. 

d. Wawancara mendalam 

  Jenis wawancara ini dilakukan dengan cara bertatap muka 

langsung dengan informan agar mendapatkan data dan informasi yang 

lengkap serta mendalam. Wawancara mendalam dilakukan dengan 

frekuensi tinggi dan secara intensif. Wawancara jenis ini biasanya 
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dijadikan alat utama pada riset kualitatif yang dikombinasikan dengan 

observasi partisipan. 

  Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis wawancara 

mendalam agar mendapatkan data dan informasi yang akurat serta selengkap-

lengkapnya. Seluruh data digunakan sebagai landasan dalam penelitian mengenai 

strategi programming tayangan Indonesia Memilih Metro TV sebagai saluran 

televisi pemilu 2014. 

 

2) Observasi 

 Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati langsung (tanpa 

mediator) suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek 

tersebut.  

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi di Metro TV selama 

beberapa bulan. Secara garis besar, observasi adalah mengamati objek-objek di 

sekitar kita. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

pada riset kualitatif. Yang observasi adalah interaksi dan percakapan yang terjadi 

di antara subjek yang diteliti. Di dalam riset dikenal dua jenis observasi partisipan 

dan observasi non partisipan. Kedua jenis tersebut dapat dilihat pada gambar yang 

dikutip oleh Kriyantono (2010) dari Wimmer dan Dominick (2000): 

 

 

 

 

Overt 

Observer Participant 

Covert 

1 2 

3 4 

Gambar 3.1 JENIS-JENIS OBSERVASI 
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 Kuadran 1, gambar ini disebut overt-observation. Pada kuadran ini, 

peneliti hanya bertindak sebagai pengamat (observer). Peneliti teridentifikasi 

secara jelas dan selama proses observasi berlangsung, subjek riset sadar bahwa 

mereka sedang diobservasi. Kuadran 2 disebut dengan overt-participant, yang 

mana subjek riset sadar akan kehadiran periset. Namun perbedaannya dengan 

kuadran 1 ialah periset tidak bertindak sebagai pengamat saja tapi sebagai 

partisipan. Kuadran 3 menjelaskan bahwa keberadaan periset menjadi terbatas 

sebagai pengamat dan subjek periset tidak menyadari kehadiran periset. Kuadran 

ini dinamakan covert-observation (tertutup). Sedangkan kuadran 4, periset 

berperan sebagai partisipan dan subjek penelitian tidak menyadari kalau sedang 

diriset. 

 Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah observasi pada 

kuadran 1, periset hanya bertindak sebagai pengamat tanpa ikut terjun melakukan 

aktivitas seperti apa yang dilakukan oleh kelompok yang diriset. 

 

3) Instrumen Observasi 

 Pada penelitian ini, peneliti dilengkapi oleh instrument pengumpulan 

data yaitu pencacatan buku harian (diary keeping). Periset secara rutin melengkapi 

catatan observasi dengan membuat buku harian riset. Buku harian ini berisi 

perasaan personal (personal feelings), sentiment, pemikiran berkala (occasional 

reflection), dan pikiran pribadi lainnya mengenai proses riset itu sendiri; tulisan-

tulisan yang memperbanyak dan membantu menginterpretasi data mentah yang 
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diperoleh dari observasi. Di sini periset dapat bertanya pada individu-individu 

yang diriset untuk melengkapi buku harian dalam periode waktu tertentu 

(Kriyantono, 2010:117). Selain itu, peneliti juga dibantu oleh alat instrumen 

lainnya yakni tape recorder (untuk data wawancara mendalam) dan notebook. 

 

3.5  Keabsahan Hasil Penelitian 

 Salah satu cara penting dan mudah dalam uji keabsahan sebuah hasil 

penelitian ialah dengan melakukan triangulasi. Triangulasi pada hakikatnya 

merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat 

mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa sebuah 

fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran 

tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang.  

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi dengan sumber 

data. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan dan mengecek baik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda 

dalam metode kualitatif yang dilakukan dengan (Paton, 1987): 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang seperti orang berpendidikan tinggi 
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5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 Hasil yang dibandingkan diharapkan berupa kesamaan atau alasan 

tejadinya perbedaan. 

 

3.6  Teknik Analisis Data 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dengan metode 

studi kasus untuk mengamati suatu fenomena. Dalam menganalisis data, maka 

peneliti memakai teknik analisis dengan model Miles dan Huberman (Sangadji 

dan Sopiah, 2010:198-211) yang dasarnya mencakup tiga alur kegiatan yaitu : 

1) Reduksi data 

  Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan lapangan. Selama pengumpulan data berlangsung, terjadilah reduksi 

data selanjutnya berupa membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat gugus, membuat partisi, menulis memo, dan sebagainya. Reduksi data 

terus berlanjut sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir tersusun. 

 Dalam proses ini, peneliti melakukan pilihan-pilihan data yang hendak 

dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan-ringkasan, dan 

cerita-cerita yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajaman, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga 

kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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2) Penyajian data 

        Setelah data direduksi, maka proses selanjutnya ialah penyajian data. 

Penyajian data merupakan menyajikan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Data yang dikelompokan, dikelolah, diolah, dan disajikan dengan sajian data yang 

telah dikelolah dapat diketahui hal apa yang sedang terjadi dan hal apa yang 

didapat dari data yang sudah dikelolah.  

 

3) Penarikan kesimpulan 

        Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan peneliti untuk menarik 

kesimpulan dari setiap gejala yang diperoleh di lapangan untuk kemudian 

melakukan verifikasi. Mencatat keterangan dan menyusun setiap kemungkinan 

yang ditemukan, serta alur sebab akibat dari fenomena dan perbandingan. Pada 

penarikan kesimpulan awal, tidak tertutup kemungkinan akan berubah jika 

ditemukan hal-hal atau fakta-fakta baru, perubahan ini yang disebut verifikasi. 

Selama kesimpulan awal tetap sama dengan penemuan-penemuan berikutnya 

artinya konsisten dari awal sampai akhir, maka kesimpulan itu bisa dianggap 

kredibel. 
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