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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 PARADIGMA PENELITIAN  

Paradigma dalam penelitian ini adalah konstruktivisme. Paradigma ini dapat 

diartikan sebagai sesuatu yang bersifat generative, yaitu tindakan yang 

menciptakan suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme melihat  ilmu 

sosial sebagai alat untuk menganalisis secara sistematis aksi sosial, melalui 

pengamatan langsung dan rinci dari pelaku sosial dalam kegiatan sehari-harinya. 

Paradigma ini dilakukan untuk menafsirkan dan memahami bagaimana cara 

pelaku sosial menciptakan, memelihara, dan mengelola dunia sosial mereka 

(Hidayat, 2002, p. 201)  

Menurut Bereiter dalam Olusegun (2015), pada dasarnya konstruktivisme 

merupakan teori yang berdasarkan pada observasi dan studi ilmiah tentang 

bagaimana manusia belajar dan memahami dunianya; membangun pengalaman 

dan pengetahuan mereka mengenai dunia melalui pengalaman yang sudah mereka 

dan juga hasil dari refleksi pengalaman-pengalaman tersebut (Olusegun, 2015, p. 

67). Sehingga dapat disimpulkan bahwa manusia merupakan pencipta aktif dari 

pengetahuan mereka sendiri.  

Konstruktivisme adalah paradigma yang melihat kebenaran dari suatu 

realitas sosial sebagai hasil dari konstruk sosial, dan kebenarannya bersifat relatif. 

Secara ontologis, paradigma ini menyatakan bahwa realitas sosial yang 
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sepenuhnya tidak ada atau nyata dan tidak dapat diukur. Realitas sosial ini 

dipercaya sebagai hasil konstruksi dari manusia itu sendiri sesuai dengan 

pengalaman mereka secara mental dan sosial. Sedangkan, dalam aspek 

epistemology dijelaskan bagaimana pengetahuan ditingkatkan berdasarkan 

interaksi subjektif antara peneliti dan subjek. Yang terakhir, aspek aksiologi lebih 

mempertimbangkan pengaruh dan nilai dari peneliti (Baran & Davis, 2010, p. 15-

16). 

Paradigma  ini termasuk ke dalam perspektif interpretivisme (penafsiran) 

yang dibagi lagi ke dalam tiga jenis, yaitu interaksi simbolik, fenomenologis, dan 

hermeneutic. Menurut paradigma konstruktivisme, realitas sosial yang diamati 

atau dilihat  oleh seseorang tidak sama dengan orang lain. Konsep konstruksionis 

ini pertama kali diperkenalkan oleh sosiolog interpretative, yaitu Peter L.Berger 

dan Thomas Luckman. Sedangkan dalam  konsep kajian komunikasi, teori 

konstruk sosial bisa dikatakan berada diantara teori fakta sosial dan definisi sosial 

(Eriyanto, 2004, p. 13). 

Paradigma konstruktivisme digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana generasi digital immigrants membangun pemahaman 

mereka sendiri mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, 

yang membuat media konvensional berubah menjadi media digital atau online. 

Paradigma ini digunakan karena mengetahui bagaimana proses adaptasi yang 

dilakukan oleh generasi digital immigrants dalam beralih dari konsumsi berita 

melalui koran cetak ke media digital, termasuk juga koran elektronik (e-paper). 

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara dari 
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generasi digital immigrants dalam mengatasi keterbatasan mereka dalam 

menggunakan media digital. 

 

3.2  JENIS DAN SIFAT PENELITIAN  

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan 

jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dipercaya sebagai 

sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial yang bergantung pada pengamatan 

akan manusia dan perilakunya. Selain itu juga mengkaji kualitas hubungan, 

kegiatan, situasi atau material yang dapat menghasilkan data deskriptif yang 

meliputi kata-kata tertulis maupun lisan (Bogdan, Guba, Kirk, Miller, Fraenkel, & 

Wallen dalam Suharsaputra, 2014, p. 181). 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang akan menghasilkan data 

deskriptif mengenai data-data lisan ataupun tertulis dan juga tingkah laku yang 

dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Taylor & Bogdan, 1984, p.5). 

Sedangkan menurut Catherine, penelitian kualitatif merupakan suatu proses yang 

mencoba untuk mencapai pemahaman dari kerumitan interaksi manusia secara 

lebih baik (dalam Sarwono, 2006, p. 193). Hasil penemuan dari peneltian 

kualitatif  tidak bisa didapatkan atau dicapai dengan menggunakan prosedur 

kualifikasi. Melalui penelitian kualitatif ini, peneliti ingin mengetahui dan 

memahami subjek secara langsung dan lebih baik, dengan data yang lebih rinci 

dan deskriptif.  

Jenis penelitian deskriptif ini digunakan untuk mencari dan menjabarkan 

sifat-sifat dari suatu kejadian atau sebuah fenomena (Suryana, 2010, p. 19). 
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Penelitian ini juga dilakukan kepada variabel mandiri, tanpa adanya perbandingan 

atau menghubungkannya dengan variabel yang lainnya (Sugiyono, 2002, p.6). 

Dalam prosesnya, penelitian ini tidak mencari, menjelaskan, ataupun mengkaji 

sebuah hipotesis atau prediksi, melainkan mengumpulkan dan menyusun data 

yang didapat dan mendeskripsikannya secara apa adanya.  

Dalam penelitian bersifat deskriptif, prosesnya dimulai dengan 

mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, menginterpretasikannya, dan 

mendeskripsikan hasil temuan dari proses penelitiannya. Penelitian ini disebut 

penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif karena peneliti akan menganalisis 

jawaban dari para informan (pembaca) yang mengalami proses adaptasi saat  

beralih dari konsumsi berita melalui koran cetak ke media digital, termasuk juga 

koran elektronik (e-paper). Selain itu, juga untuk mengetahui bagaimana cara atau 

strategi dari generasi digital immigrants dalam mengatasi keterbatasan mereka 

dalam menggunakan media digital.  

3.3 METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah fenomenologi, yang 

meilhat sebuah fenomena dari dua sudut yang berbeda. Pertama, fenomena dapat 

dilihat dari sudut yang selalu menunjuk keluar atau realitas yang merunjuk di luar 

pikiran. Sudut pandang yang kedua yaitu, fenomena yang dilihat dari sudut 

padang kita sendiri ataupun kesadaran, karena fenomenologi selalu berada dalam 

kesadaran kita. Oleh sebab itu, dalam memandang fenomena harus terlebih dahulu 

melihat penyaringan (rasio) untuk mendapatkan kesadaran yang murni. Penelitian 

fenomenologi ini melibatkan pengujian yang teliti dan saksama pada kesadaran 
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yang dialami atau didasari dari pengalaman manusia. Konsep utama dalam 

fenomenologi adalah makna. Makna di sini merupakan hal penting yang muncul 

dari kesadaran manusia untuk menganalisis atau mengidentifikasi kualitas yang 

esensial dari pengalaman kesadaran yang akan diteliti secara mendalam oleh 

individu itu sendiri (Smith, 2009, p. 11). 

Penelitian fenomenologi merupakan penelitian yang dilakukan untuk 

menjawab pertanyaan: bagaimana struktur dan hakikat pengalaman terhadap suatu 

gejala bagi sekelompok manusia. Husserl dalam Suyanto & Sutinah (2005) 

melihat fenomenologi sebagai pengkajian terhadap cara manusia memerhatikan 

benda-benda atau suatu objek yang ada di sekitarnya, dan dialami atau dirasakan 

melalui indera-inderanya (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 178).  

Prinsip dari penelitian fenomenologi ini diperkenalkan pertama kali oleh 

Husserl (1963) dalam Smith (2009). Ia menjelaskan bagaimana cara untuk 

mengekspos makna yang terkandung di dalam struktur pengalaman yang masih 

implisit. Setiap hari manusia sibuk dengan aktivitas, dan aktivitas itu penuh 

dengan pengalaman. Esensi dari pengalaman itu sendiri dibangun oleh dua 

asumsi. Pertama, setiap pengalaman yang dialami oleh manusia sebenarnya adalah 

suatu ekspresi dari kesadaran. Ketika seseorang mengalami sesuatu, maka ia sadar 

akan pengalamannya sendiri yang bersifat subjektif. Kedua, setiap bentuk 

kesadaran  merupakan kesadaran akan sesuatu. Contohnya seperti saat kita 

melihat sebuah menu makanan di restaurant, kita akan mulai berpikir apa yang 

akan kita pesan, kemudian kita mulai ingin memesan satu sampai dua menu. 

Semua ini adalah aktivitas atau tindakkan yang kita alami dalam kehidupan 
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sehari-hari, sikap alami. Kesadaran diri mencerminkan pada sesuatu yang dilihat, 

dipikirkan, diingat, dan diharapkan, dan inilah yang disebut dengan fenomenologi 

(Smith, 2009, p. 12). 

Penelitian fenomenologi ini berfokus pada sesuatu yang dilakukan atau 

dialami secara sadar oleh individu, dapat juga disebut sebagai intensionalitas. 

Intensionalitas di sini menjelaskan bahwa adanya hubungan antara proses yang 

sedang tejadi dalam kesadaran dari subjek pada objek yang menjadi perhatian 

dalam proses itu. Dalam fenomenologi, pengalaman atau kesadaran ini merujuk 

kepada kesadaran akan sesuatu, melihat adalah melihat sesuatu, mengingat adalah 

mengingat sesuatu, menilai adalah menilai sesuatu. Sesuatu itu sendiri adalah 

sebuah objek dari kesadaran yang telah distimulasi oleh persepsi dari buah objek 

yang real atau melalui tindakan mengingat atau daya cipta (Smith, 2009, p. 12).  

Intensionalitas tidak hanya terkait dengan tujuan dari tindakan yang 

dilakukan oleh manusia, tetapi juga merupakan karakter dasar dari pemikiran itu 

sendiri. Pikiran tidak pernah pikiran itu sendiri, melainkan pemikiran mengenai 

sesuatu atau objek, hal ini berlaku juga untuk kesadaran. Intensionalitas adalah 

kesadaran dan tindakan yang terarah, yaitu tindakan yang berfokus pada suatu 

objek.  

3.4 KEY INFORMAN 

Subjek atau informan dalam penelitian ini adalah pembaca atau konsumen 

yang merasakan masa transisi dari koran konvensional ke media digital. Subjek 

penelitian merupakan sumber data yang dimintai informasinya sesuai dengan 
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masalah penelitian. Untuk mendapatkan data yang tepat, perlu ditentukan 

partisipan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data. 

Dalam memilih informan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

Purposive sampling. Purposive sampling adalah metode penentuan informan yang 

akan diwawancara, dipilih berdasarkaan pertimbangan yang dianggap akan paling 

berguna dan mendukung penelitian ini (Babbie, 2011, p. 207). Berikut adalah 

karakteristik yang ditentukan oleh peneliti dalam menentukan informan: 

1. Informan berjumlah lima orang; yang terdiri dari empat laki-laki dan 

satu perempuan, dan memiliki latar belakang profesi yang berbeda-

beda.  

2. Pemilihan informan ini tidak hanya berdasarkan profesi dan gender, 

tapi juga berdasarkan usia atau generasi, yaitu generasi digital 

immigrants (berusia 35-54 tahun). 

3. Semua informan merupakan orang yang sudah lama membaca koran 

cetak, yang kemudian beralih menggunakan media digital atau 

online.  

4. Semua informan masih berada dalam daerah yang dapat dijangkau 

peneliti yaitu sekitar Jabodetabek.  
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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA  

Pendekatan kualitatif merupakan suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, mulai dari meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan 

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong (2007) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif adalah suatu  

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

maupun lisan dari orang-orang yang diamati (Moleong, 2007, p. 3). 

Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. 

Dalam penelitian ini, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti 

harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga bisa bertanya, 

menganalisis, dan mengkonstruk objek yang diteliti menjadi lebih jelas. Penelitian 

ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian ini digunakan jika 

masalah belum jelas, sehingga digunakan untuk mengetahui makna tersembunyi, 

memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data, 

dan meneliti sejarah perkembangan.  

Maka dari itu dalam mengumpukan data, peneliti melakukan beberapa cara 

berikut : 

1. Indepth interview atau yang lebih sering disebut dengan wawancara 

mendalam merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk 

memperoleh keterangan dari seorang individu atau lebih, yang biasa 

disebut dengan informan. Keterangan dari informan inilah yang akan 
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menjawab pertanyaan dari penelitian ini. Wawancara mendalam ini akan 

dilakukan dengan cara memberikan pertanyaan semi terstruktur, kepada 

informan secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan. 

Wawancara dapat juga disebut sebagai suatu proses komunikasi, karena 

antara pewawancara dan informan menyaratkan adanya penggunaan 

simbol-simbol tertentu, misalnya bahasa, yang dapat dimengerti kedua 

belah pihak sehingga memungkinkan terjadinya aktivitas wawancara. 

Sedangkan sebagai interaksi sosial, karena selama wawancara 

berlangsung masing-masing pihak (pewawancara dengan responden), 

disadari atau tidak, terjadi proses saling memengaruhi. Masalah ini 

menjadi penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kualitas 

perolehan data (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 70). Dalam penelitian ini, 

peneliti akan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk 

mengetahui pengalaman dari informan, dengan pertanyaan semi 

terstruktur.  

2. Observasi (pengamatan) adalah proses yang dilakukan peneliti dalam 

melihat situasi penelitian. Data yang didapat melalui observasi atau 

pengamatan langsung ini terdiri dari pemberian rincian tentang kegiatan, 

perilaku, tindakan orang-orang, serta keseluruhan kemungkinan interaksi 

interpersonal, dan proses penataan yang merupakan bagian dari 

pengalaman manusia yang dapat diamati (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 

186).  Observasi sendiri terbagi ke dalam tiga jenis yaitu, observasi 

partisipan, observasi terus terang atau tersamar, dan observasi terstruktur. 
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Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan metode observasi 

partisipan. Metode observasi partisipan ini mengharuskan peneliti terlibat 

langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau 

digunakan sebagai sumber data. Dalam hal ini peniliti terlibat langsung 

dalam kegiatan mencari data yang diperlukan melalui pengamatan 

(Sugiyono, 2011, p. 310-317). Dalam penelitian ini peneliti mengikuti 

langsung kegiatan dari informan seharian penuh. Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui seberapa lama informan menggunakan media tradisional atau 

koran cetak dan juga seberapa lama informan mengakses media digital 

atau online. 

3. Cara pengumpulan data yang ketiga adalah dengan studi kepustakaan. 

Pengumpulan data dengan metode studi kepustakaan ini dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen, baik 

dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Data yang diperoleh dari 

teknik  ini dapat berupa cuplikan, kutipan, atau penggalan-penggalan dari 

catatan-catatan organisasi, klinis, atau program; memorandum-

memorandum dan korespondensi; terbitan dan laporan resmi; buku 

harian pribadi; dan jawaban tertulis yang tebuka terhadap kuesioner dan 

survei (Suyanto & Sutinah, 2005, p. 186). Dalam penelitian ini yang 

menjadi data-data atau catatan adalah hasil dari wawancara mendalam 

dengan informan atau yang disebut dengan transkrip.  
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3.6 KEABSAHAN DATA  

Dalam proses penelitian, data yang didapat akan dianalisis dan disajikan 

haruslah valid atau absah. Keabsahan data ini menjadi kunci penting dalam setiap 

penelitian. Sebuah studi dapat dikatakan valid apabila data yang dikumpulkan 

ditafsirkan dengan tepat, sehingga kesimpulan secara akurat mencerminkan dan 

mewakili dunia nyata yang dipelajari. Maxwell (1996) dalam Yin (2011) 

menyoroti masalah validitas dengan mengacu pada kebenaran atau kredibilitas 

deskripsi, kesimpulan, penjelasan, interpretasi, atau jenis akun  lainnya. 

Berdasarkan karyanya sendiri dan penelitian kualitatif lainnya, Maxwell 

menyusun dan merangkum tujuh cara untuk mengatasi tantangan validitas : 

1. Keterlibatan jangka panjang yang pasif:  untuk menghasilkan 

pemahaman yang lengkap dan mendalam tentang situasi lapangan, 

termasuk kesempatan untuk melakukan pengamatan dan wawancara 

berulang.  

2. Kekayaan data: untuk mencakup sepenuhnya observasi lapangan dan 

wawancara dengan data yang terperinci dan beragam. 

3. Validasi responden: untuk mendapatkan umpan balik dari orang yang 

diteliti, agar dapat mengurangi penafsiran perilaku dan pandangan 

mereka yang dilaporkan peneliti.  

4. Cari bukti yang berbeda dan kasus negatif: untuk menguji penjelasan 

pesaing. 

5. Triangulasi: untuk mengumpulkan bukti konvergen dari berbagai 

sumber.  
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6. Quasi – statistik: untuk menggunakan angka yang sebenarnya dan bukan 

kata sifat, seperti ketika mengklaim sesuatu “khas”, “langka”, atau 

“lazim”. 

7. Perbandingan: untuk membandingkan secara eksplisit hasil dari berbagai 

pengaturan, kelompok, atau kejadian (Yin, 2011, p. 79). 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Data yang didapat dari hasil indepth interview dianalisis dengan 

menggunakan, metode analisis data dengan Interpretative Phenomenological 

Analysis (IPA), yang ditulis oleh Smith (2009). Tahap-tahapnya adalah sebagai 

berikut  

1. Reading and Re-reading 

      Peneliti akan membaca dan membaca kembali dalam data yang sudah 

dikumpulkan. Dalam tahap ini penelitian akan menuliskan hasil dari 

wawancara yang sudah direkam dalam berupa audio ke dalam bentuk 

tulisan. Kemudian transkrip ini yang dibaca beberapa kali untuk 

dianalisis. Tujuan membaca hasil rekaman beberapa kali adalah untuk 

memperoleh pemahaman mengenai bagaimana narasi- narasi dari 

informan secara bersama-sama dapat dibagi kedalam beberapa bagian. 

Dalam penelitian ini, peneliti akan reading and re-reading dari hasil 

wawancara dengan informan, atau yang biasa disebut dengan transkrip 

2. Initial Noting 

       Analisis tahap kedua ini adalah tahap yang dilakukan untuk menguji 

isi atau konten dari kata, kalimat, dan bahasa yang digunakan oleh 

Digital Immigrants dan..., Ifrani, FIKOM UMN, 2019



44 

 

informan dalam wawancara ini. Pada tahap ini juga mulai 

mengidentifikasi secara spesifik cara-cara informan mengatakan, 

memahami, dan memikirkan isu yang terkait.  

Dalam tahap analisis data yang kedua ini peneliti akan 

mendeskripsikan inti dari komentar-komentar dari informan yang 

menjadi fokus dari fenomenologi, seperti bagaimana awalnya mereka 

menggunakan koran cetak sebagai media informasi, dan apa yang 

membuat mereka mulai beralih ke media digital atau online.  

3. Developing Emergent Themes  

       Transkrip atau hasil dari wawancara menjadi pusat data, tapi sebuah 

data akan menjadi lebih jelas apabilah diberikan komentar eksploratori 

secara komperhensip. Dengan memberikan komentar eksploratori maka 

pada seperangkat data akan tumbuh secara substansial. Untuk 

memuculkan tema-tema yang relevan, peneliti menata perubahan data 

dengan menganalisis secara simultan dan juga berusaha mengurangi 

volume yang detail dari data berupa transkrip dan data awal yang masih 

kompleks untuk di mapping. Dalam penelitian ini, tahap ketiganya akan 

dilakukan dengan cara memberikan tema secara garis besar dan 

terstruktur dari hasil wawancara dan observasi seperti,  koran cetak, 

penggunaan koran cetak, beralih ke media online, media online, 

penggunaan media online, peralihan dari koran cetak ke media online, 

dan kesulitan dalam menggunakan media online. Pembentukan garis 

besar dalam penelitian ini berguna untuk menentukan tema besar dari 
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penelitian ini. Nantinya garis besar ini beberapa akan dihilangkan atau 

digabungkan menjadi tema besar.  

4. Searching for connection a cross emergent themes 

       Informan dalam penelitian ini memegang peran yang sangat penting 

untuk mengumpulkan data dan membuat komentar ekploratori. Sebelum 

mencari hubungan antar tema-tema yang muncul, peneliti terlebih dahulu 

menetapkan seperangkat tema-tema dalam transkrip yang sudah di 

urutkan secara kronologis. Dalam level analisis ini tidak ada suatu 

ketentuan yang berlaku, tetapi pada umumnya hubungan antar tema-tema 

ini dikembangkan dalam bentuk grafik atau pemetaan dengan 

memikirkan tema-tema yang sesuai satu sama lain. Tidak semua tema 

yang muncul harus dimasukan atau digabungkan dalam tahap analisis ini, 

oleh sebab itu, ada beberapa tema yang dibuang.  

Dalam penelitian ini, tahap ketiganya dilakukan dengan cara 

mengabungkan beberapa garis besar yang dilakukan pada tahap 

sebelumnya menjadi tiga tema besar, yaitu Media Tradisional, 

Pengunaan Media Online dan Kesulitan dalam Menggunakannya, dan 

Media Digital atau Online sebagai Pemenuhan Informasi. 

5. Moving the next cases 

       Pada tahap satu sampai tahap empat merupakan tahap yang 

dilakukan terhadap satu informan. Untuk itu jika satu informan sudah 

selesai diteliti dan dianalisis, muali kembali ke informan yang kedua, 

ketiga dan seterusnya sampai seluruh informan mendapatkan hasil 
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analisinya masing-masing.  Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis 

satu persatu transkrip hasil wawancara dengan informan, setelah 

menentukan tiga tema besar, peneliti akan melanjutkannya ke informan 

berikutnya, sampai kelima informan dari peneliti mendapat analisisnya 

masing-masing.  

6. Looking for patterns across cases  

       Tahap keenam atau tahap terakhir adalah tahap menganalisi atau 

mencari pola-pola yang muncul antar kasus atau informan. Pada tahap ini 

dilihat apakah ada hubungan yang terjadi diantar tiap kasus, dan juga 

bagaimana tema-tema yang ditemukan dalam kasus-kasus yang lain, 

memandu peneliti melakukan pelabelan pada tema-tema. (Smith, 2009, 

p.79-107). Dalam penelitian ini, peneliti membandingkan hasil dari 

masing-masing analisis dari kelima informan. Dalam tahap ini juga 

peneliti melihat apa kesamaan dari kelima informan dalam satu tema 

yang sama. Hal ini untuk melihat apakah ada kesamaan dan perbedaan 

dalam pengalaman yang dialami atau dirasakan oleh masing-masing 

individu.  
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