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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 
 
 
 
3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Data 

yang dikumpulkan akan berupa hasil wawancara dan observasi.  

       Menurut Kriyantono (Meleong, 2010, h.3), penelitian kualitatif adalah 
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 
dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan, dll., secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

  

Penelitian kualitatif berfokus pada proses terbentuknya makna dalam 

kehidupan sosial. Dalam kehidupan bermasyarakat, akan ada pola-pola yang 

berkembang menjadi prinsip umum yang dianut oleh masyarakat. Pola tersebut 

akan dipelajari secara satuan yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang mendekatkan penulis dengan subjek untuk 

mengamati suatu proses sosial yang terjadi pada subjek tersebut. 

Crasswell (Bungin, 2006, h. 307) mengatakan bahwa dalam pendekatan 

kualitatif terdapat beberapa asumsi yaitu. 

- Peneliti kualitatif lebih memerhatikan proses daripada hasil. 

- Peneliti kualitatif lebih memerhatikan interpretasi.  

- Peneliti kualitatif merupakan alat utama dalam mengumpulkan 

data dan analisis data serta peneliti kualitatif harus terjun langsung 

ke lapangan, melakukan observasi partisipasi di lapangan. 
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- Penelitian kualitatif menggambar bahwa peneliti terlibat dalam 

proses penelitian, interpretasi data dan pencapaian pemahaman 

melalui kata atau gambar.  

- Proses penelitian kualitatif bersifat induktif di mana peneliti 

membuat konsep, hipotesa dan teori berdasarkan data lapangan 

yang diperoleh serta terus mengembangkannya di lapangan dalam 

proses jatuh bangun. 

 

Untuk mengetahui latar belakang seseorang dan bagaimana ia bertindak, 

penulis harus masuk ke dalam kehidupan sosial yang diteliti agar dapat 

menginterpretasikannya. Maka dari itu, penulis menganggap penelitian kualitatif 

sangatlah cocok untuk membahas peran individu dalam sebuah media. Penulis 

terjun langsung ke lapangan dan merasakan sendiri proses dalam mencari data-

data. Proses ini membuat penulis bersentuhan langsung dengan keadaan 

alamiahnya dan membentuk pemahaman akan makna yang dianut sehari-hari oleh 

subjek yang diteliti. 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma konstruktivistik 

sebagai dasar dari penelitian.  

       Menurut Muslih (2004, h.40), Konstruktivis memandang ilmu sosial sebagai 
analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui pengamatan 
langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial dalam setting kehidupan 
sehari-hari yang wajar dan alamiah, agar mampu memahami dan menafsirkan 
bagaimana para pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan 
memelihara atau mengelola dunia sosial mereka. 

 
Tujuan dari penelitian konstruksionis adalah untuk mempelajari 

bagaimana individu hidup dalam lingkungan sosial atau bagaimana seseorang 

Analisis pengaruh level... Windy Iwandi, FIKOM UMN, 2016



	  
	  

39	  

memahami realitas sosial (Newman, 1997 dikutip dalam Eriyanto, 2002, h. 53). 

Penelitian ini berfokus kepada individu atau wartawan yang merupakan bagian 

dari masyarakat dan telah menganut realitas tertentu, dan kemudian membawa 

realitas yang dianutnya dalam konstruksi sebuah isi media dengan melakukan 

pemilihan dan penonjolan informasi yang berdampak kepada realitas yang dianut 

oleh masyarakat. 

Dengan menggunakan paradigma konstruktivis, penulis menggunakan 

studi kasus milik Robert E. Stake yang mengemukakan studi kasus dalam 

paradigma konstruktivis. Menurut Stake (Denzin dan Lincoln, 2005, h.443), studi 

kasus bukan merupakan pemilihan metodologi tetapi pemilihan terhadap masalah 

yang ingin dipelajari. Karena dari itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan 

bahwa tahap pertama dalam hirarki pengaruh yaitu individu atau wartawan sebuah 

media memiliki peranan dalam mengkonstruksi sebuah isi media. 

 

 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi 

kasus adalah cara umum untuk melakukan penelitian kualitatif (Denzin dan 

Lincoln, 2005, h.443). Menurut Deddy Mulyana (2013, h.201), studi kasus adalah 

uraian dan penjelasan komprehensif mengenai berbagai aspek seorang individu, 

suatu kelompok, suatu organisasi (komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial. 
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Penelitian ini akan berbasis pada pertanyaan bagaimana dan mengapa. 

Melalui hasil pertanyaan, penulis akan mempelajari secara keseluruhan informasi 

yang didapat agar dapat menjelaskan secara lengkap dan mendalam tentang si 

wartawan tersebut. 

       Kreps dan Lederman (1985 dikutip dalam Mulyana, 2013, h.202) mengatakan 
bahwa analisis studi kasus menunjukkan kombinasi pandangan, pengetahuan 
dan kreativitas dalam mengidentifikasi dan membahas isu-isu relevan dalam 
kasus yang di analisisnya, dalam menganalisis isu-isu ini dari sudut pandang 
teori dan riset yang relevan, dan dalam merancang strategi yang realistik dan 
layak untuk mengatasi situasi problematik yang teridentifikasi dalam kasus. 

 
“Case study is not a methodological choice but a choice of what is to be 

studied” (Denzin dan Lincoln, 2005, h.443). Dari pernyataan Stake, ia 

mengemukakan bahwa studi kasus bukanlah pilihan metodologi tetapi pilihan 

masalah yang ingin dipelajari. Pernyataannya ini mengartikan bahwa studi kasus 

berangkat dari permasalahan yang ada dan ingin dipelajari atau diteliti. 

Stake mengakui bahwa dirinya adalah seorang panganut konstruktivis 

(Denzin dan Lincoln, 2005, h.454) karena dari itu studi kasus yang 

dikemukakannya sangat kental akan unsur konstruktivis dan sesuai dengan 

penelitian ini. Ada tiga jenis studi kasus yang dikemukakan oleh Robert E. Stake 

(Denzin dan Lincoln, 2005, h.445-446) yaitu. 

1. Studi kasus intrinsik, kasus yang diteliti secara mendalam dan memiliki 

hal menarik dalam kasus itu sendiri atau memiliki daya tarik intrinsik. 

2. Studi kasus instrumental, kasus bersifat sekunder yang berperan sebagai 

peran pendukung yang dilihat secara mendalam untuk memfasilitasi 

pemahaman akan hal lain. Kasus digunakan untuk mempresentasikan 

konsep yang ingin pahami. 
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3. Studi kasus multiple atau kolektif, merupakan studi kasus instrumental 

yang diperluas ke beberapa kasus, kasus diteliti secara mendalam berupa 

beberapa kasus yang dipelajari secara masing-masing untuk mendapat 

karakteristik umum karena setiap kasus memiliki ciri sendiri yang 

bervariasi.  

Penelitian ini menggunakan studi kasus instrumental yang dikemukakan oleh 

Robert E. Stake untuk membahas konsep yang ingin dipahami yaitu framing 

melalui kasus yang dipilih adalah bagaimana pengaruh individu pada proses 

pembuatan feature profil leadership di majalah Best Life. Selain itu, penelitian ini 

juga membahas faktor apa saja yang mempengaruh individu saat melakukan 

proses pemilihan, penyeleksian dan penonjolan informasi dalam framing saat 

membuat sebuah feature. 

 

 

3.3 Key Informan 

 Pada penelitian ini key informan adalah narasumber utama yang akan 

diteliti. Penulis menggunakan teknik purposive untuk mendapatkan subjek 

penelitian.  

 
Menurut Kriyantono (2009, h.156), teknik purposive merupakan teknik untuk 
mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang 
dibuat periset berdasarkan tujuan riset dan orang-orang yang tidak sesuai 
dengan kriteria tidak dijadikan sampel. 
 
 

Key informan dipilih penulis karena dianggap memiliki kriteria yang tepat 

sebagai subjek penelitian dan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini. 
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Untuk penelitian ini, kriteria key informan tersebut adalah wartawan majalah Best 

Life yang menulis feature profil leadership secara mendalam dan lengkap mulai 

dari proses pemilihan narasumber, wawancara narasumber, penulisan hingga 

proses jadi sebuah feature yang ideal.  

Sebelum akhirnya bertemu dengan key informan penelitian ini, penulis 

terlebih dahulu bertemu dengan salah satu wartawan Best Life yaitu Lukman 

dalam sebuah acara food tasting di sebuah restaurant di Kuningan. Melalui 

Lukman, penulis dipertemukan dengan penulis artikel leadership yaitu Estri. 

Namun sayangnya, tulisan Estri tidak dapat diteliti karena merupakan artikel 

ilmiah popular yang merupakan ringkasan dari penelitian ilmiah jurnal online.  

Kemudian, Estri mengenalkan penulis dengan Rudolf selaku Redaktur 

Eksekutif dan penulis feature profil leadership yang sesuai dengan kriteria key 

informan penulis yaitu penulisan feature yang mendalam dan lengkap serta 

melakukan urutan proses penulisan. Berdasarkan teknik tersebut, penulis 

menentukan Rudolf sebagai key informan yang tepat karena Rudolf memiliki 

kriteria yang sesuai untuk penelitian ini. 

 

  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu data primer 

dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan 

observasi.  

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara  dua orang, melibatkan 
seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan 
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mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu (Mulyana, 
2013, h.180). 
 

 Menurut Mulyana, wawancara terbagi menjadi dua yaitu wawancara tak 

terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga 

disebut wawancara mendalam, wawancara intensif, wawancara kualitatif, dan 

wawancara terbuka (open ended interview) (Mulyana, 2013, h.180). Wawancara 

ini bersifat informal sehingga saat wawancarapun penulis dan narasumber seperti 

bercakap sehari-hari. Selain itu, pertanyaan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan 

dan kondisi wawancara. 

Sedangkan, wawancara terstruktur adalah pewawancaranya mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan yang susunannya ditetapkan sebelumnya, dengan kata-kata 

yang persis pula (Mulyana, 2013, h.183). Jawaban dari wawancara ini bersifat 

baku karena beberapa pertanyaan sudah disediakan jawabannya oleh 

pewawancara, sehingga narasumber tinggal menjawab sesuai dengan pilihan yang 

ditawarkan. 

Penelitian ini menggunakan wawancara tak terstruktur sehingga pada saat 

di lapangan penulis akan memberikan pertanyaan-pertanyaan secara acak dengan 

melihat kebutuhan dan kondisi saat wawancara. Wawancara akan dilakukan 

seperti percakapan biasa, santai, dan tidak formal. Dari wawancara, penulis ingin 

mendapatkan data terkait faktor intrinsik wartawan, latar belakang dan kognisi 

penulis, proses framing dan proses dalam menulis feature. 

Observasi terbagi menjadi dua yaitu observasi langsung dan partisipan. 

Pada penelitian ini penulis menggunakan observasi partisipan.  
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Menurut Robert K. Yin (2014, h.112), Observasi partisipan adalah suatu 
bentuk observasi khusus di mana peneliti tidak hanya menjadi pengamat yang 
pasif, melainkan juga mengambil peran dalam situasi tertentu dan 
berpartisipasi dalam peristiwa-peristiwa yang akan diteliti. 
 

 Melalui observasi partisipan, penulis akan ikut secara langsung dalam 

kegiatan narasumber dan turut merasakan pekerjaan narasumber dengan 

memposisikan diri sebagai wartawan atau narasumber yang diteliti. Bentuk 

kegiatan observasi partisipan yang dilakukan penulis adalah dengan ikut serta 

dalam melakukan proses pemilihan narasumber, peliputan atau wawancara 

narasumber  dan penulisan feature. Observasi dilakukan oleh penulis untuk 

mendapatkan gambaran yang jelas terkait bagaimana wartawan melakukan proses 

framing sejak awal persiapan hingga jadi penulisan feature dengan melakukan 

proses pemilihan, penyeleksian dan penonjolan. 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Menurut K. Yin 

(2014, h.104), penggunaan dokumen yang paling penting adalah mendukung dan 

menambah bukti dari sumber-sumber lain. Dokumentasi akan digunakan untuk 

menjadi data pendukung dari data primer dalam penelitian ini. 

 

 

3.5 Keabsahan Data 

 Pada penelitian ini, penulis menggunakan triangulasi untuk menguji 

keabsahan data. Menurut Moleong (2010, h.330), triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu 

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data itu.  
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Sedangkan, menurut Robert E. Stake (Denzin dan Lincoln, 2005, h.454), 

triangulasi adalah proses menggunakan beberapa persepsi untuk memperjelas 

makna dan mengidentifikasikan kasus yang terlihat dengan cara yang berbeda. 

Stake mengatakan bahwa peneliti kualitatif tertarik pada keragaman persepsi, 

bahkan beberapa realitas dimana manusia hidup. Triangulasi membantu untuk 

mengidentifikasi realitas yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi data 

adalah penggunaan dokumentasi untuk memperjelas dan mendukung hasil 

wawancara mendalam dan observasi.  

 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke 

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan 

dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 

2010, h.280). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengodean terbuka atau 

open coding untuk membantu penulis dalam menganalisis data.  

Pengodean terbuka (open coding) adalah bagian analisis yang 

berhubungan khususnya dengan penamaan dan pengategorian fenomena melalui 

pengujian data secara teliti (Emzir, 2012, h.139). Metode ini akan digunakan pada 

hasil transkrip wawancara dengan pemberian label dan kategorisasi.  

Seperti yang dikatakan Moleong, analisis data merupakan kegiatan 

mengelompokkan data dan merumuskannya. Penulis akan merumuskan data-data 

tersebut dengan analisis naratif yang identik dengan gaya penulisan berkisah. 
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Orang yang bercerita seakan – akan ikut terlibat atau berada dalam situasi yang 

diceritakan (Barus, 2010, h. 196).  

Riessman juga mengatakan analisis naratif adalah analisis yang tidak baku, 

hampir selalu intuitif dan menggunakan terma-terma ciptaan penulis sendiri 

(Denzin, 2009 dikutip dalam Sugiya, 2012, h. 75). Hasil analisis ini merupakan 

cerita dari sudut pandang narasumber yang kemudian akan dinarasikan kembali 

oleh penulis yang merupakan jawaban dari penelitian ini.   
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