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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Paradigma Penelitian 

Denzin dan Lincoln (2017, p. 45) menjelaskan bahwa paradigma adalah 

sebuah sistem kepercayaan bagaimana seseorang memandang sesuatu. 

Paradigma adalah kerangka pengorganisasian umum untuk teori yang 

mencangkup asumsi dasar, isu kunci, model penelitian dan metode untuk 

mencari jawaban (Neuman, 20014, p. 81). Denzin dan Lincoln (2017, p. 229) 

menjelaskan paradigma dipandang sebagai seperangkat keyakinan-keyakinan 

dasar (basic believes) yang berhubungan dengan yang pokok atau prinsip. 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan paradigma konstruktivis. 

Denzin dan Lincoln (2017, p. 57) menjelaskan bahwa paradigma 

konstruktivis merupakan sebuah paradigma yang melihat ada banyak realitas 

dan bertujuan untuk membuat pemahaman bersama. Paradigma konstruktivis 

menjelaskan jika tiap individu mencoba untuk memahami dunia yang akrab 

dengan hidup keseharian mereka (Creswell, 2010, p. 296). Sedangkan 

menurut Raco (2010, p. 11), konstruktivis berarti realita yang ada di dunia 

adalah hal yang dikonstruksi atau diciptakan oleh manusia melalui budaya 

atau bahasa yang dipahaminya. 
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3.2. Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat 

deskriptif. Pendekatan kualitatif bersifat fleksibel, serta urutannya tidak mesti 

hierarkis seperti dalam penelitian kuantitatif, tetapi desain penelitian lebih 

merupakan panduan mengenai apa yang menjadi masalah untuk dijawab 

melalui penelitain yang akan dilakukan, serta tentang bagaimana prosedur 

penelitian yang dilakukan untuk dapat menjawab tujuan yang dimaksud 

dalam penelitian (Suharsaputra, 2012, p. 194).  

Ciri lain dari pendekatan kualitatif adalah data-data yang dikumpulkan 

berupa kata-kata dan gambar, bukan berupa angka. Selain itu, laporan 

penelitian berisi kutipan-kutipan data yang berguna untuk member gambaran 

penyajian mengenai laporan tersebut (Moleong, 2012, p. 11). 

Merriam (2009, p. 14) menjelaskan beberapa ciri dari penelitian dengan 

pendekatan kualitatif, yakni: 

a. Peneliti merupakan instrumen utama atas pengumpulan data dan 

analisis 

b. Penelitian yang dilakukan berfokus pada makna dan pemahaman 

akan perspektif dari partisipan  

c. Menggunakan proses induktif  

d. Penelitian dijabarkan secara deskriptif. Semua hal yang 

didapatkan darilapangan mulai dari, tulisan, foto, video, 

dokumen, komunikasi elektronik, akan dipergunakan sebagai 

data pendukung dari penelitian. 
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Metode deskriptif (dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menjabarkan keadaan 

subyek, obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada 

saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya 

(Ikbar, 2012, p. 103). Jenis riset deskriptif bertujuan membuat deskripsi 

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

atau objek tertentu (Kriyantono, 2009, p. 188). 

 

3.3. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode studi kasus dan 

analisis isi. Ardial (2014, p. 272) menyampaikan bahwa bahan dasar dari 

penelitian analisis isi ini adalah pesan. Analisis isi berhubungan dengan 

komunikasi atau isi komunikasi (Bungin, 2012, p. 163). Analisis dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi: surat kabar, buku, 

puisi, lagu, cerita rakyat, lukisan, pidato dan lain sebagainya (Ardial, 2014, p. 

270). Peneliti akan menggunakan dokumen teks berita tentang tentang isu 

yang sudah ditentukan yaitu kecelakaan Lion Air JT610. Sasaran utama dari 

analisis isi adalah menguraikan karakteristik dari penanaman dan penampilan 

pesan kepada publik melalui teks (Ardial, 2014, p. 279). 

Berikut tahapan pelaksaan analisis isi menurut Ardial (2014, p. 286) 

yang peneliti akan lakukan. Pertama melakukan sampling terhadap sumber-

sumber data yang sudah dipilih. Jumlah berita tentang kecelakaan Lion Air 

JT610 dalam periode periode Oktober-Desember 2018 sejumlah 305 berita 

Penerapan popular journalism..., J. Pradipta B. Hapsoro, FIKOM UMN, 2019



28 
 

diambil 30 berita. Kedua melakukan pembuatan kategori yang akan 

digunakan untuk menganalisa. Kategori yang dimaksudkan adalah kategori 

kedalam isu berita, teknik penyajian berita, pemilihan narasumber dengan 

komentar sensasional, dan diksi yang digunakan untuk berita tersebut. Ketiga 

melakukan coding dan meringkaskan isi-isi yang relevan dari berita tersebut. 

Keempat penskalaan item-item berdasarkan frekuensi, penampakan, 

intensitas, atau kriteria lainnya. Kelima penginterpretasian data dalam 

kaitannya dengan data yang diperoleh dengan studi kasus. 

Bungin (2007, p.132) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan studi 

yang mendalam hanya pada satu kelompok orang atau peristiwa. Studi kasus 

sendiri merupakan strategi yang cocok bila pokok pertanyaan suatu penelitian 

berkenaan dengan bagaimana atau mengapa, dan apabila fokus penelitian 

terletak pada fenomena masa kini yang berada di dalam konteks kehidupan 

nyata (Yin, 2013, p. 1). 

Yin (2013, p. 17) menjelaskan studi kasus merupakan suatu inkuiri 

empiris yang menyelidiki fenomena di dalam konteks kehidupan nyata, 

bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dan tegas dan 

multisumber bukti dimanfaatkan. 

Adapun empat tipe desain studi kasus oleh Yin (2013, p. 38), yaitu: 

a. Single (Holistic) Case-Design 

b. Multiple (Holistic) Case-Design 

c. Single-Case (Embedded) Design 

d. Multiple-Case (Embedded) Design 
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Untuk desain studi kasus dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

desain studi kasus tunggal. Tipe desain ini digunakan karena peneliti ingin 

melihat bagaimana Tribunwow menerapkan popular journalism dalam 

pemberitaanya. Sutopo (2006, p. 140) menjelaskan bahwa suatu penelitian 

disebut sebagai studi kasus tunggal, bilamana penelitian tersebut terarah pada 

sasaran dengan satu karakteristik. Metode studi kasus tunggal digunakan 

apabila penelitian yang dilakukan terbatas pada satu organisasi (Yin, 2013, p. 

7). 

 

3.4. Key Informan 

Sumber data yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah informan 

sebagai sumber informasi. Menurut Kriyantono (2010, p. 160) dalam 

penelitian kualitatif, peneliti dapat dengan bebas menentukan siapa yang akan 

menjadi sumber data, sumber yang dapat memudahkan peneliti untuk 

mendapatkan data atau informasi tersebut. Menurut Yin (1998, p. 30) unit 

analisis dibedakan dalam dua bagian yaitu individu meliputi orang orang dan 

non individu meliputi organisasi atau lembaga.  

Peneliti juga memiliki kebebasan untuk mengakhiri pencarian 

informan, apabila peneliti merasa informasi yang diiperlukan sudah cukup 

dan tidakmemerlukan informasi baru lainnya (Kriyantono, 2010, p.165). 
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Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menjadikan tiga 

individu sebagai informan dalam penelitian ini. Berikut nama-nama ketiga 

informan: 

1. Managing Editor Tribunwow: 

Yudi Thirzano 

2. Editor Tribunwow: 

Muhammad Yunus 

3. Reporter Tribunwow 

Claudia Noventa 

Informan yang digunakan dalam penelitian adalah pihak-pihak yang 

berperan langsung dalam proses produksi berita di Tribunwow.com 

Proses pengumpulan data, peneliti menghubungi salah satu narasumber 

yaitu Muhammad Yunus dan mengajukan permohonan untuk wawancara. 

Selanjutnya Yunus meminta peneliti untuk memberikan secara langsung 

daftar pertanyaan dan narasumber yang ingin diwawancara ke kantor redaksi 

Tribunwow yang terletak di Solo, Jawa Tengah. Ketiga informan ini berhasil 

diwawancara secara langsung di lokasi yang sama, yaitu di Gedung 

Tribunwnews Solo. 

Sebelum melakukan wawancara tatap muka, peneliti terlebih dahulu 

memberikan penjelasan singkat mengenai penelitian yang dilakukan. Hal ini 

dilakukan supaya setiap informan dapat memahami mengenai topik penelitian 
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yang dibahas, serta informan merasa nyaman sepanjang proses wawancara 

dan dapat menceritakan proses yang dikerjakan secara mendalam. 

 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam 

pengumpulan data. Metode pengumpulan data sebagai suatu metode yang 

independen terhadap metode analisis data atau bahkan menjadi alat utama 

metode dan teknik analisis data (Bungin, 2007, p. 110). 

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data ini merupakan tahap 

penting untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk mengambil 

kesimpulan penelitian.  

3.5.1. Data Primer 

Peneliti menggunakan wawancara sebagai data primer. 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 

dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu interviewer yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara interviewee yang memberikan jawaban 

atas pertanyaan itu (Moleong, 2006, p. 186) Wawancara dimaksudkan 

untuk memperoleh pendirian, keterangan, serta pendapat lisan dari 

seseorang (partisipan) dengan berbicara langsung maupun tidak secara 

langsung, yaitu memanfaatkan sarana komunikasi lain seperti, telepon 

dan internet (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 69). 
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Peneliti menggunakan metode wawancara mendalam untuk 

memperoleh data. Maka penulis menyimpulkan bahwa wawancara 

merupakan cara memperoleh data dari narasumber dengan melakukan 

kegiatan tanya jawab secara langsung. 

3.5.2. Data Sekunder 

Sementara untuk data sekunder, peneliti akan mengumpulkan 

dari materi audio dan visual. Data-data yang akan dikumpulkan berupa, 

foto, video, referensi buku, jurnal, artikel, surel, serta laman website 

yang berhubungan dengan penelitian (Creswell, 2014, p. 181). Peneliti 

menggunakan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Menurut Sugiono (2008, p. 240) dokumen 

bisa dalam bentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang. Dari pendapat ini penulis menyimpulkan dokumen 

merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari atau mencatat 

dari dokumen-dokumen dan arsip yang berhubungan dengan objek 

penelitian. 

 

3.6. Keabsahan Data 

Untuk menguji kebenaran dalam penelitian perlu dilakukan keabsahan 

data. Yin dalam Yazan (2015, p. 146) explains (construct, internal and 

external) validity and realibity in traditional sense at the outset of his text 

prior to describing the procedures of case study design and deems them as 

the criteria to judge the quality of the research. Dari pengertian tersebut 
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dipahami bahwa penelitian studi kasus memerlukan keabsahan data sebagai 

prosedur untuk menilai kualitas penelitian. 

Setiap interpretasi penting perlu kepastian bahwa didukung oleh data 

yang dikumpulkan dan tidak mudah disalahartikan oleh pembaca laporan. 

Proses mendapatkan jaminan ini disebut "triangulasi." Setiap temuan penting 

harus memiliki setidaknya tiga (sering lebih) konfirmasi dan jaminan bahwa 

makna utama tidak diabaikan (Stake. 2005, p. 33) 

Proses triangulasi ini adalah proses yang dilakukan agar 

kesalahpahaman seminimal mungkin. Triangulasi sebagian besar merupakan 

proses pengumpulan data berulang dan tinjauan kritis terhadap apa yang 

dikatakan (Stake. 2005, p. 34). Stake (2005, p. 35) menjelaskan cara untuk 

mengurangi kemungkinan salah tafsir ada dua yaitu redundansi pengumpulan 

data dan tantangan prosedural untuk penjelasan. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Analisis data disini berarti mengatur secara sitematis bahan hasil 

wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu 

pemikiran, pendapat, teori atau gagasan baru (Raco. 2010, p. 121) 

Raco (2010, p. 122) juga menjelaskan bahwa analisis berarti mengolah 

data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, 

mencari pola dan tema-tema yang sama. 

Peneliti akan menganalisis data yang diperoleh dengan langkah-

langkah analisis menurut Raco (2010, p. 123). Pertama membaca berkali-kali 
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data yang diperoleh sambil mengurangi informasi yang tumpang tindih atau 

berulang-ulang. Kedua melihat signifikansi atau pentingnya data yang 

diperoleh. Ketiga mengklarifikasi atau mengkoding data yang memiliki 

kemiripan atau kecocokan dengan data lain. Hasil klarifikasi data ini 

kemudian dibuat label. Keempat adalah mencari pola atau tema yang 

mengikat pikiran salah satu dengan lainnya. Kelima mengkonstruksikan 

framework untuk mendapatkan essensi dari apa yang hendak disampaikan 

oleh data tersebut. 
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