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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 Paradigma menurut Harmon (dalam Moelong, 2005, p. 49) adalah 

cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang 

berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Sementara Ibrahim 

(2015, p. 9) mendefinisikan paradigma sebagai menyangkut cara pandang, 

kepercayaan atas asumsi-asumsi tertentu.   

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

post-positivisme. Paradigma post-positivisme lahir sebagai kritik atas 

pandangan positivis yang memandang fenomena sebagai kenyataan nyata 

sebagai hukum alam (Bungin, 2012, p. 4). Paradigma post-positivisme 

bersifat reduksionis, logis, menekankan pada pengumpulan data empiris, 

berorientasi pada sebab dan akibat, serta berdasarkan pada teori. Selain itu, 

paradigma post-positivistik juga mempercayai adanya beragam perspektif 

dari partisipan alih-alih realitas tunggal, juga mengumpulkan data melalui 

berbagai metode dan dianalisis secara kualitatif (Creswell, 2007, p. 20). 

Selain itu, hubungan antara pengamat dan objek penelitian dalam paradigma 

post-positivistik harus bersifat interaktif. Namun, peneliti juga harus bisa 

bersikap netral untuk meminimalisir subjektivitas (Salim, 2006, p. 70). 

 Poerwandari (2007, p. 37) menyatakan bahwa paradigma post-

postivisme menekankan pada penemuan (discovery) dan pembuktian teori 
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(theory verification). Sesuai dengan penjelasan tersebut, penelitian ini 

menggunakan paradigma post-positivistisme untuk meneliti praktik 

jurnalisme kurasi pada kanal #TrenSosial BBC News Indonesia yang 

kemudian dianalisis berdasarkan tahap-tahap jurnalisme kurasi yang 

dirumuskan oleh Codina. 

  

3.2 Jenis dan Sifat Penelitian 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. 

Sugiyono dalam Ibrahim (2015, p. 13) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif memandang realitas atau objek sebagai dinamis, hasil konstruksi 

pemikiran dan interpretasi atas gejala yang diamati. Kaelan (dalam Ibrahim, 

2015, p. 55) menyatakan, pendekatan kualitatif dicirikan dengan kesadaran 

bahwa realitas dengan berbagai persoalan sosial bersifat nyata, dinamis, dan 

multidimensional karena tidak dapat didekati dengana batasan-batasan yang 

bersifat eksak. Tujuan dari penelitian kualitatif menurut Sugiyono (dalam 

Ibrahim, 2015, p. 19) adalah untuk menemukan pola hubungan yang bersifat 

interaktif, menemukan teori, dan menggambarkan realitas yang kompleks 

untuk memperoleh makna. Secara hasil, pendekatan kualitatif memberikan 

panduan yang sangat spesifik terhadap hasil penelitian dan bersifat 

subjektif. Oleh karena itu, penelitian kualitatif tidak memungkinkan adanya 

generalisasi. 

Secara umum, penelitian kualitatif memiliki beberapa ciri antara 

lain: 
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(1) Intensif, partisipasi periset dalam waktu lama pada setting 

lapangan, periset adalah instrumen pokok riset, (2) Perekaman yang 

sangat hati-hati terhadap apa yang terjai dengan catatan-catatan di 

lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter, (3) Analisis 

data lapangan, (4) Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, 

kutipan, dan komentar, (5) Tidak ada realitas yang tunggal, setiap 

periset mengkreasi realitas sebagai bagian dari proses risetnya, (6) 

Periset sebagai sarana penggalian interpretasi data, (7) Lebih pada 

kedalaman daripada keluasan (Kriyantono, 2009, p. 57-58). 

 

 Neuman (2014, p. 19) menjelaskan bahwa metode kuantitatif 

ditujukan untuk melihat gambaran secara luas sementara metode kualitatif 

digunakan untuk melihat aspek kunci kasus-kasus secara lebih jelas. Sesuai 

dengan tujuan penelitian, pendekatan kualitatif digunakan untuk 

menggambarkan praktik jurnalisme kurasi pada kanal #TrenSosial BBC 

News Indonesia berdasarkan aspek-aspek yang dicetuskan Codina.  

Penelitian yang dilakukan peneliti memiliki sifat deskriptif. Nazir 

(1998, p. 63) menjelaskan penelitian dengan sifat deskriptif merupakan 

metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, objek, situasi, atau 

peristiwa dengan tujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara 

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

hubungan antarfenomena yang diselidiki. Neuman (1994, p. 18-20) 

menjelaskan bahwa penelitian deskriptif penelitian yang berusaha 

mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, seperti kondisi atau 

hubungan, pendapat yang berkembang, proses yang berlangsung, efek yang 

terjadi, atau suatu kecenderungan.    

Penelitian ini bersifat deskriptif karena ingin mengetahui proses 

jurnalisme kurasi yang dilakukan pada kanal #TrenSosial BBC News 
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Indonesia. Hasil dari penelitian yang didapat melalui wawancara, observasi, 

dan dokumentasi akan dipaparkan dan dianalisis dalam bentuk deskripsi.    

 

3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Creswell (2007, p. 73) mendefinisikan studi kasus sebagai pendekatan 

kualitatif yang penelitinya mengeksplor sebuah kasus melalui pengumpulan 

data yang detail dan mendalam yang melibatkan berbagai sumber informasi. 

Dalam studi kasus, bagaimana (how) dan mengapa (why) menjadi 

pertanyaan utama. Selain itu, peneliti hanya memiliki sedikit atau bahkan 

sama sekali tidak memiliki kontrol dalam penelitian yang berfokus pada 

suatu atau sekelompok kejadian kontemporer dalam konteks kehidupan 

nyata (Yin, 2018, p. 13). 

Yin (2018, p. 52-55) membagi studi kasus ke dalam empat jenis, 

yaitu: 

a) Single holistic case study, yakni studi kasus tunggal dengan satu 

unit analisis. 

b) Single embedded case study, yakni studi kasus tunggal dengan 

beberapa sub-unit analisis. 

c) Multiple holistic case study, yakni studi kasus jamak dengan satu 

unit analisis. 

d) Multiple embedded case study, yakni studi kasus jamak dengan 

beberapa sub-unit analisis. 
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Dalam penelitian ini, jenis studi kasus yang digunakan ialah single 

embedded case study karena hanya meneliti satu kasus saja yaitu bagaimana 

pengimplementasian jurnalisme kurasi pada kanal #TrenSosial BBC News 

Indonesia, tetapi memiliki beberapa sub-unit analisis yaitu tahap-tahap 

jurnalisme kurasi yang terdiri dari tahap pencarian (search), pemantauan 

dan manajemen (monitoring and management), pemilihan (selection), 

analisis dan verifikasi (analysis and verification), pengeditan (editing), dan 

penyebaran (dissemination). 

  

3.4 Key Informan/Informan 

 Moelong (2005, p. 90) mendefinisikan informan sebagai orang yang 

memiliki pengetahuan tentang latar penelitian dan bersedia untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. 

Menurut Hendarsono (dalam Suyanto, 2005, p. 71), informan kunci (key 

informan) mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah mereka yang 

memiliki informasi pokok dan terlibat dalam proses jurnalisme kurasi yang 

dilakukan pada kanal #TrenSosial BBC News Indonesia, yaitu:   

1. Isyana Artharini yang merupakan Senior Broadcast Journalist 

(SBJ) Social Media sementara dari BBC News Indonesia. Isyana 

bekerja di BBC News Indonesia sejak tahun 2015. Saat pertama 

bekerja di BBC News Indonesia, Isyana bekerja sebagai 

Implementasi jurnalisme kurasi..., Felicia Margaretha, FIKOM UMN, 2019



    41 

Multimedia News Producer. Kemudian pada tahun 2017, Isyana 

menjadi Broadcast Journalist Social Media, yang salah satunya 

bertanggung jawab dalam proses pengumpulan berita melalui 

media sosial untuk kanal #TrenSosial. Sebelum bekerja di BBC 

News Indonesia, Isyana sempat bekerja di Media Indonesia dan 

Yahoo News Indonesia. 

2. Famega Syavira selaku Broadcast Journalist Social Media BBC 

News Indonesia. Famega bekerja di BBC News Indonesia sejak 

Februari 2018. Sebelum bekerja di BBC News Indonesia, 

Famega sempat bekerja sebagai jurnalis Yahoo News Indonesia, 

Tempo, dan Head of Community Engagement and Social Media 

di Rappler Indonesia. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Ibrahim (2015, p. 82) menjelaskan terdapat empat teknik 

pengumpulan data yang biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif 

antara lain wawancara, observasi, dokumentasi, dan focus group discussion. 

Sementara Yin (2018, p. 113) membaginya menjadi observasi langsung, 

observasi partisipasi, dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, dan artefak 

fisik. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.  
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 3.5.1 Wawancara 

  Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data 

terpenting dalam metode studi kasus. Wawancara dalam studi kasus 

lebih menyerupai percakapan terpandu daripada pertanyaan 

terstruktur (Yin, 2018, p. 118). Menurut Moelong (2005, p. 186), 

wawancara merupakan percakapan yang melipatkan dua pihak, yaitu 

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan 

(interviewee), dengan tujuan tertentu. 

  Fontana & Frey (dalam Ibrahim, 2015, p. 91-93) membagi 

wawancara ke dalam tiga bentuk, yaitu: 

a) Wawancara terstruktur (structured interview) 

Dalam wawancara terstruktur, peneliti mengajukan sederet 

pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan kategori 

jawaban tertentu yang terbatas kepada informan. Ciri 

wawancara terstruktur meliputi kecepatan wawancara 

dikendalikan oleh pewawancara, daftar pertanyaan yang sudah 

disiapkan, dan minimnya fleksibilitas (Denzin & Lincoln, 2005, 

p. 702). 

b) Wawancara semi-terstruktur (semistructured interview) 

Pada wawancara semi-terstruktur, peneliti hanya menyiapkan 

sejumlah pertanyaan kunci untuk memandu proses wawancara. 

Pertanyaan yang disiapkan memiliki kemungkinan untuk 
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dikembangkan seiring berjalannya wawancara. Tujuan dari 

bentuk wawancara ini adalah untuk menggali permasalahan 

secara terbuka.  

c) Wawancara tak terstruktur (unstructured interview) 

Wawancara tak terstruktur digunakan untuk memulai aktivitas 

pengumpulan data di saat peneliti belum mengetahui pasti data 

apa yang akan diperoleh. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis 

wawancara semiterstruktur, yaitu peneliti sudah menyiapkan 

sejumlah pertanyaan tetapi memiliki kemungkinkan untuk kemudian 

dikembangkan saat proses wawancara berlangsung. Wawancara 

dilakukan untuk mencari tahu proses pembuatan konten jurnalisme 

kurasi pada kanal #TrenSosial BBC News Indonesia secara 

menyeluruh. 

 

3.5.2 Observasi 

Observasi didefinisikan oleh Kaelan (2012) sebagai 

pengamatan atau peninjauan secara cermat. Satori (2009) 

mengungkapkan, observasi dilakukan untuk mengetahui kebenaran, 

situasi, kondisi, konteks, ruang, serta makna objek yang diteliti 

(dalam Ibrahim, 2015, p. 83).  

Yin (2018, p. 121-124) mengklasifikasi observasi studi 

kasus ke dalam dua jenis, yaitu: 
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a) Observasi langsung (direct observation), yaitu peneliti 

bertindak sebagai pengamat pasif. Observasi dapat 

berupa pengumpulan data yang formal atau informal, 

seperti mengobservasi rapat atau saat melakukan 

wawancara. 

b) Observasi partisipan (participant observation), yaitu 

peneliti tidak bertindak sebagai pengamat pasif 

melainkan berpartisipasi dalam kegiatan yang diamati.  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis observasi 

langsung yaitu peneliti mengamati secara pasif proses jurnalisme 

kurasi yang dilakukan oleh jurnalis kanal #TrenSosial BBC News 

Indonesia tanpa terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi 

dilakukan untuk menggali lebih lanjut mengenai proses jurnalisme 

kurasi yang dilakukan khususnya alat-alat yang digunakan dalam 

tahap-tahapnya. 

 

3.5.3 Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan 

data yang bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara 

sistematis dan objektif (Kriyantono, 2009, p. 118).  Dalam studi 

kasus, dokumentasi paling penting digunakan untuk menguatkan 

dan menambah bukti dari sumber-sumber lainnya (Yin, 2018, p. 

115). 
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Yin (2018, p. 113) membagi bentuk dokumentasi menjadi 

beberapa jenis yaitu: 

a) Surat elektronik, memorandum, surat, dan dokumen 

pribadi lainnya 

b) Agenda, pengumuman rapat, dan laporan acara lainnya 

c) Dokumen administratif seperti proposal, laporan 

kemajuan, dan dokumen internal lainnya 

d) Penelitian atau evaluasi yang berkaitan dengan kasus 

yang diteliti 

e) Kliping berita atau artikel lain yang dimuat di media 

massa 

   Dalam penelitian ini, dokumentasi yang digunakan 

berbentuk screenshot artikel berita dan konten media sosial kanal 

#TrenSosial. Dokumentasi digunakan untuk melihat hasil jurnalisme 

kurasi pada kanal #TrenSosial dan strategi-strategi yang diterapkan 

dalam melakukan tahap penyebaran. 

 

3.6 Keabsahan Data 

  Menurut Yin, (2018, p. 42-46) terdapat empat tes yang dapat 

menguji kualitas desain penelitian sosial empiris, termasuk studi kasus, 

yaitu: 

a) Validitas konstruk (construct validity), yaitu mengidentifikasi 

pengukuran operasional yang tepat untuk konsep yang diteliti.  
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b) Validitas internal (internal validity), yakni kondisi tertentu diyakini 

menyebabkan kondisi lain. 

c) Validitas eksternal (external validity), yang bertujuan untuk 

menunjukkan apakah dan bagaimana temuan suatu studi kasus dapat 

digeneralisasi. 

d) Reliabilitas (reliability), yang bertujuan untuk menunjukkan bahwa 

operasi penelitian seperti prosedur pengumpulan data dapat diulangi dan 

menunjukkan hasil yang sama. 

  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan validitas konstruk untuk 

menguji kebsahan data. Menurut Yin (2018, p. 44), terdapat tiga cara untuk 

meningkatkan validitas konstruk dalam studi kasus, yaitu dengan 

menggunakan banyak sumber, membangun rangkaian bukti, serta meminta 

informan untuk meninjau ulang hasil penelitian studi kasus. Validitas 

konstruk dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi berbagai 

sumber, yaitu dengan menyocokkan dan membandingkan data yang didapat 

dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses yang dilakukan dalam rangka 

memahami, menjelaskan, menafsirkan, dan mencari hubungan di antara 

data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan 

memberikan pola, susunan, urutan, klasifikasi, pentemaan, dan sebagainya 

(Ibrahim, 2015, p. 106). 
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Yin (2018, p. 175-194) membagi analisis data ke dalam lima bentuk, 

yaitu: 

a) Pattern matching, yakni membandingkan pola berbasis empiris 

berdasarkan temuan dari hasil studi kasus dengan pola yang 

diprediksi. Pola ini dapat berkaitan dengan pertanyaan 

“bagaimana” dan “mengapa” dari studi kasus. 

b) Explanation building, yang merupakan teknik spesial dari 

pattern matching. Explanation building bertujuan untuk 

menganalisis data studi kasus dengan membangun penjelasan 

atas kasus tersebut. Menjelaskan satu fenomena berarti 

menetapkan serangkaian dugaan urutan sebab-akibat, atau 

“bagaimana” atau “mengapa” sejumlah hasil terjadi. Pada 

kebanyakan studi kasus, explanation building disampaikan 

dalam format naratif. 

c) Time-series analysis, yaitu menganalisis suatu kasus dalam 

kurun waktu tertentu dengan mengurutkan runtutan waktu. 

d) Logic model, yakni menetapkan dan mengoperasionalkan rantai 

peristiwa atau kejadian yang kompleks dalam periode waktu 

yang panjang untuk menunjukkan bagaimana suatu kegiatan 

yang kompleks berlangsung. Kasus terjadi dalam pola sebab-

akibat yang berulang, yakni hasil pada tahap sebelumnya bisa 

menjadi stimulus tahap selanjutnya. 
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e) Cross-case synthesis, yang bertujuan untuk mengagregasi 

temuan-temuan lintas serangkaian studi kasus. Teknik ini 

analisis ini hanya dapat diaplikasikan pada studi kasus dengan 

banyak kasus. 

Penelitian ini menggunakan teknik pattern matching untuk 

menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana penerapan jurnalisme 

kurasi pada kanal #TrenSosial. Peneliti membandingkan tahap-tahap 

jurnalisme kurasi yang digagas oleh Codina dengan penerapan tahap-tahap 

tersebut pada kanal #TrenSosial BBC News Indonesia. 
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