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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitan 

Paradigma adalah model atau kerangka rujukan untuk pemikiran, bagaimana cara 

kita memahami paradigma tersebut. Ada empat jenis paradigma, yaitu paradigma 

positivism, post positivism, teori kritis dan konstruktivisme. Dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan paradigma konstruktivisme. Menurut Salim (2006, p. 71) 

paradigma kontruktivis menyatakan bahwa realitas ada dalam beragam bentuk 

konstruksi pemikiran dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Kriyantono (2009, p. 51) 

paradigma konstruktivis dilihat secara ontologis merupakan realitas dari bentuk 

konstruksi sosial. Maka dengan menggunakan paradigma konstruktivisme, penulis 

ingin mendalami bagaimana kanal “Aku & Jakarta” membangun realitas profesi tokoh 

utama dalam bentuk video dokumenter pendek, sehingga penulis dapat mengetahui 

pemikiran dan proses yang digunakan oleh CNNIndonesia.com dalam penerapan 

konsep paradigma naratif Walter Fisher dan komodifikasi Vincent Mosco. 

 

3.2 Jenis Penelitian  

  Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena menurut Mulyana 

(2013, p. 146) Riset kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah objek secara 

subjektif untuk menjelaskan sebuah fenomena yang sedang diteliti.   

Untuk mendeskripsikan secara sistematis pada objek tertentu, Menurut 

Kriyantono (2009, p. 67-68) penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mencari 

fakta dan sifat populasi atau objek tertentu untuk menggambarkan realitas yang sedang 

terjadi.  
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3.3 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

analisis paradigma naratif. Menurut Griffin (2015) Fisher mendefinisikan 

bahwa narasi (narration) adalah sebuah aksi simbolis dalam bentuk kata  

dan atau perbuatan yang memiliki sebuah urutan atau alur peristiwa dan 

memiliki makna bagi yang membuat, melakukan atau 

mengintepretasikannya. Sedangkan paradigma sendiri adalah sebuah cara 

pandang atau dalam pengertian Fisher adalah kerangka konseptual; 

sebuah model universal untuk membantu orang melihat sebuah peristiwa 

dengan lensa interpretif yang umum (p.305). Maka dari pengertian ini 

dapat dikatakan bahwa seluruh bentuk komunikasi dapat dipahami 

menggunakan analisis paradigma naratif termasuk dalam menganalisis 

video “ Aku & Jakarta “.    

 

 

3.4 Key Informan  

 Penulis melakukan wawancara terstruktur kepada dua 

narasumber utama dari perwakilan media online CNNIndonesia.com, 

yaitu saudari Yoko Sari sebagai Pemimpin Redaksi, serta kepala divisi 

produksi kanal “Aku & Jakarta” , saudari Vetriciawizach Simbolon.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Data sangat diperlukan untuk proses penilitian studi kasus, 

karena dengan memiliki data, maka peneliti mampu mengungkapkan 

sebuah permasalahan yang ingin diteliti. Maka untuk studi kasus, data 

dapat berasal dari enam sumber berikut, yaitu : dokumen, rekaman arsip, 

wawancara, pengamatan langsung, observasi partisipasi, dan perangkat-

perangkat fisik. ( Yin, p.103)  
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 Menurut Yin, dalam mengumpulkan data melalui enam sumber 

diatas, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam 

mengumpulkan data studi kasus, yaitu : 

a. Berbagai sumber bukti 

b. Data dasar 

c. Serangkaian bukti 

 

 3.6 Keabsahan Data 

Pengujian keabsahan data untuk penelitian kualitatif dikenal 

dengan uji kredibilitas data, sebagai sebuah aspek untuk menilai 

kebenaran data yang diperoleh dari lapangan. Menurut Sugiyono 

(Eriyanto, 2013, p.435), uji kredibilitas dilakukan dengan 5 cara yaitu : 

a. Perpanjangan pengamatan 

Peneliti melakukan wawancara kembali dengan narasumber 

lama untuk memastikan data yang diperoleh pada wawancara pertama 

sudah benar. Karena saat peneliti pertama kali melakukan wawancara, 

maka peneliti masih dianggap orang asing, maka jawaban maupun 

data yang diberikan akan kurang terbuka, kurang dalam, dan tidak 

akrab dengan narasumber. Dengan melakukan perpanjangan 

pengamatan maka peneliti diminta untuk memverifikasi data 

sebelumnya.  

b. Peningkatan Ketekunan 

Peneliti diminta untuk meningkatkan ketekunannya dalam hal 

membaca buku dan referensi yang terkait dengan penelitian yang 

diteliti, agar mempertajam analisis peneliti dan dapat mengetahui, 

benar/tidaknya data yang ditemukan. 

 

c. Trianggulasi 

Trianggulasi data dalam uji keabsahan data digunakan untuk 

mengecek data dari sumber yang didapat beserta tekniknya dan 

periode waktunya.  
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d. Analisis kasus negatif 

Kasus negatif ialah dimana data asli tidak ditonjolkan oleh 

narasumber, maka dengan melalui pendekatanan dan hubungan yang 

intens, kadang-kadang muncul sebuah kasus negatif untuk melengkapi 

data penelitian.  

e. Member Check  

Peneliti mengadakan pencocokkan data dengan pemberi data, 

untuk mengetahui kesamaan data yang diberikan oleh pemberi data 

dengan yang didapat peneliti. Hal ini dilakukan bila ditemukan 

sebuah perbedaan yang cukup tajam dengan pemberi data, maka 

perlu dilakukan perubahan pada temuannya agar informasi yang 

diberikan menjadi valid. Hal ini dilakukan setelah peneliti 

mendapatkan kesimpulan.  

 

3.7 Teknik Analisis Data  

 Dalam hal ini peneliti menggunakan paradigma naratif Walter 

Fisher dengan dua elemen utamanya yaitu koherensi (Coherens) dan 

pertimbangan yang sehat (Fidelity) 

 Karena Ia melihat teks mempunyai susunan atau struktur tertentu. 

Pembuat teks disadari atau tidak menyusun teks kedalam tahapan atau 

struktur tersebut, sebaliknya khalayak juga akan membaca narasi 

berdasarkan tahapan dan struktur tersebut. Bagi Fisher, narasi adalah apa 

yang dikatakan, karenanya mempunyai urutan kronologis, motif dan plot, 

dan hubungan sebab akibat dari suatu peristiwa. Setiap narasi diawal 

cerita merupakan awal dari sebuah keteraturan, dimana kondisi tokoh di 

video tersebut masih belum menemui konflik. Kemudian di tengah 

keteraturan tersebut berubah menjadi kekacauan atau sebuah masalah. 

Narasi diakhiri dengan kembalinya kepada kondisi keteraturan.   

 Menurut Fisher, cerita yang bagus adalah cerita yang mampu 

mempersuasi penontonnya untuk melakukan tindakan tertentu. Hal ini 

disorot dalam bagaimana sebuah konten dibuat agar pesan yang ingin 
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disampaikan dapat memberi pengaruh di benak individunya, lalu 

mempersuasi, dan pada akhirnya membentuk perilaku tertentu.  Sebuah 

cerita dalam film dokumenter haruslah memiliki bukti fakta yang kuat 

dan mampu membangun argumentasi yang kuat. 

 Bagian pendahuluan harus berupa seni yang berusaha menjaring 

minat perhatian penonton. Bagian perkembangan adalah bagian batang 

tubuh yang utama dari seluruh tindak–tanduk tokoh. Bagian ini 

merupakan tahap yang membentuk seluruh proses narasi. Bagian yang 

berusaha meningkatkan ketegangan atau menggawatkan komplikasi yang 

berkembang dari situasi asli. Nama teknis dari bagian akhir adalah 

peleraian atau denoument. Dalam bagian akhirnya konflik atau masalah 

dapat diatasi dan diselesaikan. Namun demikian tidak selalu terjadi, 

bahwa bagian peleraian benar-benar menyelesaikan masalah yang 

dihadapi. Pada bagian ini dalam pengertian alur, peleraian tetap dicapai 

akhir dari rangkaian tindakan. 

 

 Dalam setiap tayangannya, kanal “Aku & Jakarta “ menggunakan 

komodifikasi khalayak dalam setiap konten-konten videonya. Hal ini 

dapat terlihat dalam pemilihan karakter atau narasumber yang dihadirkan, 

maka dengan pemilihan karakter yang memiliki latar belakang ekonomi 

menengah kebawah atau dapat dikategorikan kurang mampu, hal ini 

dapat menarik khalayak untuk menonton video yang tayang setiap 

minggunya. Dengan menarik banyak khalyak, maka hal ini akan 

bermuara pada naiknya rating yang didapat, dalam hal ini karena dalam 

platform digital atau online maka jumlah view dan clicks yang nantinya 

menjadi ukuran untuk diberikan kepada pengiklan. 
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