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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 JENIS DAN SIFAT  

 Jenis penelitian yang digunakan untuk menganalisis studi fenomenologi 

terhadap juru kamera perempuan Kompas TV adalah dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang mementingkan 

diperolehnya informasi atau data dari subyek penelitian secara alamiah, 

berdasarkan pengalaman sosial mereka masing-masing sesuai dengan lingkungan 

sosial dan alamiah yang unik yang sarat nilai, dan data yang dikumpulkan 

merupakan data deskriptif yang berupa kata-kata dari subyek penelitian 

(Singarimbun, 1995). Selain itu, dalam fenomenologi tujuan penelitian kualitatif 

adalah untuk menemukan makna dan hakikat dari sebuah pengalaman, bukan 

sekedar mencari penjelasan atau mencari ukuran-ukuran dari realitas. 

 Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya dalam penelitian ini 

menganalisis studi fenomenologi terhadap juru kamera perempuan Kompas TV 

dengan landasan teori fenomenologi. Streubert & Carpenter (2003) 

mengungkapkan fenomenologi deskriptif ini digunakan untuk mengembangkan 

struktur pengalaman hidup dari suatu fenomena dalam mencari kesatuan makna 

dengan mengidentifikasi inti fenomena dan menggambarkan secara akurat dalam 

pengalaman hidup sehari- hari. Pendekatan fenomenologi deskriptif menekankan 

pada subjektifitas pengalaman hidup manusia yang bermakna bahwa peneliti 
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melakukan penggalian langsung pengalaman yang disadari dan menggambarkan 

fenomena yang ada tanpa terpengaruh oleh teori dan asumsi sebelumnya. 

 

3.2 METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis fenomenologi sebagai pisau 

analisis untuk meneliti bagaimana fenomena yang terjadi pada juru kamera 

perempuan Kompas TV. Peneliti yakin dengan menggunakan metode 

fenomenologi, peneliti dapat membedah sebuah fenomena dan dapat mengerti apa 

yang sebenarnya terjadi pada sebuah ruang redaksi pemberitaan.  

 Dalam fenomenologi boleh dikatakan menolak teori. Fenomenologi 

sedikit alergi dengan teori namun pendekatan ini menekankan rasionalisme 

dan realitas budaya yang ada. Hal ini sejalan dengan penelitian etnografi 

yang menitikberatkan pada pandangan warga setempat. Realitas dipandang 

lebih penting dan dominan disbanding teori-teori melulu (Endraswara, 

2006: 6). 

            Di sisi lain, menurut Endraswara (2006) Fenomenologi berusaha 

memahami budaya lewat lewat pandangan pemilik budaya atau pelakunya. 

Dalam paham fenomenologi, ilmu bukanlah value free, bebas nilai dari 

apapun, melainkan value bound, memiliki hubungan dengan nilai. Aksioma 

dasar fenomenologi adalah kenyataan ada dalam diri manusia baik sebagai 

individu maupun kelompok selalu bersifat majemuk atau tersusun secara 
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kompleks dengan demikian hanya bisa diteliti secara holistik dan lebih ke 

arah kasus-kasus, bukan untuk menggeneralisasi hasil penelitian. Kaitan 

dalam penelitian ini adalah penelitian ini ingin memaparkan bagaimana 

fenomena yang terjadi pada juru kamera perempuan Kompas TV. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Kuswarno (2009: 65-66) mengatakan kegiatan pengumpulan data yang 

utama pada penelitian fenomenologi adalah wawancara mendalam atau 

wawancara kualitatif. Dengan metode inilah esensi dari fenomena yang diamati 

dapat diceritakan dari sudut pandang orang pertama (orang yang mengalaminya 

secara langsung). Tidak hanya itu saja, dalam penelitian fenomenologi, 

wawancara lebih penting daripada observasi partisipan. Namun, wawancara 

bukanlah tekhnik satu-satunya pada penelitian ini. Misalnya, untuk 

menggambarkan gaya atau perilaku komunikasi (verbal dan non verbal) 

seorang informan, peneliti cukup mengamati perilaku, cara bicara, cara 

berpakaian dan sebagainya melalui observasi saja. 

 Dalam penelitian ini, awalnya peneliti melakukan identifikasi calon 

partisipan yang sesuai dengan topik penelitian yang ingin diteliti yakni dua 

perempuan yang sedang bekerja di industi media televisi. Kemudian peneliti 

melakukan wawancara semistruktur in-depth-interview, terhadap partisipan yakni 

dua juru kamera perempuan yang terdapat di Kompas TV. Untuk memudahkan 

partisipan menceritakan pengalaman selama bekerja menjadi juru kamera 
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perempuan, maka peneliti menggunakan panduan wawancara yang berisi 

sejumlah pertanyaan terbuka untuk menguraikan pertanyaan inti. Selama proses 

wawancara peneliti menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh partisipan. 

 Tidak hanya itu saja, selama proses wawancara berlangsung, percakapan 

yang dilakukan peneliti dengan partisipan direkam secara keseluruhan dengan 

menggunakan telepon genggam. Wawancara sekitar rata-rata 20 menit untuk satu 

partisipan dan dalam satu kali pertemuan. Selain itu, peneliti melakukan observasi 

dengan turut serta terjun ke lapangan (liputan) guna mendapatkan data yang 

menggambarkan perilaku, respon non verbal dari dua juru kamera perempuan 

tersebut. Peneliti juga mengamati perilaku komunikasi mereka sehari-hari di luar 

aktivitas mereka bekerja. Pengamatan ini dilakukan oleh peneliti tiga kali dengan 

turut serta terjun di lapangan mengikuti mereka liputan dan dilaksanakan pada 

masa akhir pertemuan dan waktu lainnya. 

3.4 UNIT ANALISIS DATA 

 Untuk sebuah studi fenomenologi, kriteria informan yang baik adalah 

seseorang yang memiliki pengalaman dalam fenomena yang ingin diteliti. Jadi 

dalam hal ini, jumlah informan yang terlibat adalah dua orang yakni seorang juru 

kamera perempuan yang bekerja di redaksi pemberitaan Kompas TV. 

 Pertama adalah Debora Yuliana Mekandono yang lahir di Jakarta pada 30 

Juli 1988. Perempuan berusia 25 tahun ini mengawali kariernya pertama kali 

sebagai freelancer pada sebuah Production House pada divisi lighting.  Lulusan 
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Ikatan Kesenian Jakarta (IKJ) jurusan Televisi ini juga pernah menjadi freelancer 

juru kamera pada acara off air Stand Up Comedy Metro TV. 

 Bosan dengan kehidupan sebagai freelancer, akhirnya ia memutuskan 

untuk mencari pengalaman kerja yang baru. Pada 3 Desember 2011, ia keterima di 

Kompas TV sebagai juru kamera perempuan. Meskipun awalnya tidak memiliki 

pengalaman yang cukup banyak menjadi juru kamera, namun hal ini tidak 

meredupkan semangatnya dalam bekerja. Hal ini terbukti dengan penugasan 

peliputan yang tidak hanya di sekitar Jakarta saja, akan tetapi penugasan ke luar 

Jakarta, seperti Semarang pada April 2013 dalam acara Pilkada Jateng, Tokyo 

pada 25 Agustus 2013 dalam acara kuliner MISO dan di Yogyakarta pada 20-24 

Oktober 2013 dalam acara pernikahan anak dari Sri Sultan. Saat peliputan 

pernikahan anak dari Sri sultan, ia termasuk satu-satunya juru kamera perempuan 

yang bertugas. 

 Kedua adalah Connie Pacifica. Perempuan berumur 23 tahun ini lulusan 

dari Universitas Multimedia Nusantara dengan jurusan Jurnalistik. Berangkat dari 

cita-cita ingin menjadi jurnalis, maka ia mengawali karier pertamanya sebagai 

reporter selama setahun di Tempo pada 2012-2013. Diikuti dengan rasa ingin tahu 

yang tinggi mengenai dunia pertelevisian, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti 

dari Tempo dan mencoba mendaftar ke Kompas TV sebagai juru kamera di 

redaksi pemberitaan. Awal November 2013 ia keterima dan langsung 

menjalankan hari-harinya sebagai juru kamera. Saat penugasan, ia lebih sering 

ditempatkan di Kantor Pemberantasan Korupsi (KPK). 
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3.5 KEABSAHAAN DATA 

 Dukes (1984) dalam Creswell (1998), mengajukan beberapa poin sebagai 

tekhnik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian fenomenologi sebagai 

berikut: 

1. Konfirmasi kepada beberapa peneliti lain, terutama mereka yang 

meneliti pola-pola yang mirip. Dalam hal ini, peneliti menggunakan 

penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian yang diteliti 

peneliti. Penelitian yang serupa berdasarkan pisau analisis yang 

dipakai dan beberapa konsep yang terkait dengan penelitian peneliti. 

2. Verifikasi data oleh pembaca naskah hasil penelitian (eureka factor) 

terutama dalam hal penjelasan logis, dan cocok tidaknya dengan 

peristiwa yang pernah dialami pembaca naskah. Dalam hal ini, peneliti 

telah memperlihatkan hasil observasi kepada para informan dan hasil 

observasi yang dilihat oleh informan telah sesuai dan cocok. 

3. Analisi rasional dari pengenalan spontan, yaitu dengan menjawab 

pertanyaan berikut ini: 

• Apakah pola penjelasan cocok dan logis? Dalam hal ini, peneliti 

 menemukan kecocokan antara informan dengan topik fenomena 

 yang ingin diteliti oleh peneliti. 

• Apakah bisa digunakan untuk pola penjelasan yang lain? 

4. Peneliti dapat menggolongkan data di bawah data yang cocok atau 

sama. 
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3.6 TEKHNIK ANALISIS DATA 

 Untuk teknik analisis data, segala data yang telah diperoleh oleh peneliti, 

baik dalam bentuk data teks atau transkrip wawancara dengan kedua informan 

dilakukan segera setelah proses wawancara. Sebelum dianalisis, peniti membaca 

hasil transkrip wawancara terlebih dahulu agar dapat memahami dengan baik saat 

melakukan analisis data. 

 Dalam proses analisis data ini, peneliti menggunakan analisis data 

fenomenologi yang sudah dimodifikasi oleh Moustakas (1994) dalam bukunya 

yang berjudul Phenomenological Research Methods. Peneliti memutuskan untuk 

menggunakan metode analisis data dari Stevick-Colaizzi-Keen (Kuswarno, 2009: 

70-71) yakni sebagai berikut:  

1. Mendeskripsikan fenomena yang dialami langsung oleh 

informan. 

2. Dari pernyataan-pernyataan verbal informan, kemudian: 

a. Menelaah setiap pernyataan verbal yang berhubungan 

dengan permasalahan penelitian. 

b. Merekam atau mencatat pernyataan yang relevan tersebut. 

c. Pernyataan-pernyataan yang telah dicatat kemudian dibuat 

daftarnya. Usahakan jangan smapai ada pernyataan yang 

tumpang tindih atau berulang. 

d. Mengelompokkan setiap unit makna ke dalam tema-tema 

tertentu. 
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e. Membuat sintesis dari unit-unit makna dan tema. 

f. Dengan mempertahankan refleksi penjelasan structural diri 

sendiri melalu variasi imajinasi, peneliti membuat konstruk 

deskripsi struktural. 

g. Menggabungkan deskripsi tekstural dan struktural untuk 

menentukan makna dan esensi dari fenomena. 

3. Lakukan tahap pada bagian (b) pada setiap informan. 

4. Membuat penjelasan menyeluruh dari setiap makna dan esensi 

fenomena yang didapat. 

 Setelah peneliti memutuskan akan mengikuti metode analisis data 

yang dipilih, kemudian peneliti melakukan organisasi dan analisis data. 

Berikut adalah tahapan kegiatannya: 

a. Horizonalizing data yang diperoleh. Yaitu kegiatan 

melengkapi data dari berbagai sumber dan sudut pandang 

yang lain. Termasuk pernyataan-pernyataan lain yang 

relevan dengan topik penelitian dan data lain yang memiliki 

nilai sama. 

b. Membuat daftar makna dan unit makna. 

c. Mengelompokkan ke dalam kelompok-kelompok atau 

tema-tema tertentu. Usahakan jangan sampai ada 

pernyataan yang tumpang tindih dan berulang. 

d. Membuat penjelasan atau deskripsi tekstural. 

e. Membuat deskripsi struktural. 
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f. Menyatukan deskripsi tekstural dan structural guna 

menghasilkan makna dan esensi fenomena yang 

dikonstruksikan. 
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