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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 PARADIGMA PENELITIAN 

 Paradigma dinyatakan sebagai cara pandang untuk memahami sebuah 

kompleksitas dunia nyata. Paradigma menjelaskan dan meramalkan sebuah 

fenomena budaya. Menurut George Ritzer, paradigma adalah suatu pandangan 

yang mendasar dari ilmuwan tentang pokok persoalan yang seharusnya dipelajari 

oleh suatu cabang dari ilmu pengetahuan (Endraswara, 2006, p. 8-9).  

 Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-

positivistik, karena penelitian ini menggunakan teori yang berhubungan 

dengan paradigma tersebut. Menurut Guba, post-positivisme merupakan 

modifikasi dari positivisme (Salam, 2011, p. 187). Positivisme menurut Clark, 

yaitu suatu ajaran yang menyatakan bahwa sebuah pengetahuan berasal dari 

pengalaman yang muncul dari realitas yang tidak dapat diubah (Salam, 2011, 

p. 182). 

 Guba & Lincoln mengungkapkan bahwa metode wawancara, 

observasi, dan ulasan dokumen dalam penelitian kualitatif cocok dengan 

paradigma ini (Mertens, 2010, p. 19). Hal tersebut dikarenakan asumsi 
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partisipan tentang konstruksi sosial realitas yang terdapat pada penelitian 

hanya akan terjadi dalam interaksi antara peneliti dan partisipan tersebut.   

 Prinsip utama paradigma post-positivisme yang dirangkum dari 

Corbetta, Tashakori & Teddlie, dan Guba (Salam, 2011, p. 191), yaitu: 

1. Asumsi ontologis: “Critical Realist” – seperti realitas sosial 

dalam positivisme, namun pengikut paradigma post-

positivisme menyatakan bahwa realitas tidak dapat dipahami 

secara menyeluruh dikarenakan keterbatasan kemampuan 

yang dimiliki oleh manusia. Lalu, sifat alam (secara fisik dan 

sosial) tidak dapat ditemukan dengan utuh. 

2. Asumsi Epistemologis: “Modified dualism-objectivity” – 

objektivitas tetap menjadi sesuatu yang ideal. Keperluan 

objektivitas dalam penelitian tidak dapat diperdebatkan, 

karena hal tersebut hanya dapat didekati. Peneliti tidak dapat 

menghindar dari efek interaksi dengan objek yang diteliti. 

Pada intinya, pernyataan objektivitas dari pengikut post-

positivisme adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. 

3. Asumsi Aksiologis: “Controlled value-free” – pengikut dari 

paradigma post-positivisme percaya bahwa sebuah nilai 

mempunyai peran di dalam suatu penelitian., namun peneliti 
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dapat mengawasi. Jadi, pengikut post-positivisme menolak 

asumsi aksiologis dari paradigma positivisme. 

4. Asumsi Metodologis : “Modified experimental-manipulative” 

– pengikut post-positivisme mengandalkan model-model 

eksperimen, manipulasi dan mengatur variabel penelitian, 

menggunakan survey-method, menyusun hipotesis seperti 

yang dinyatakan oleh positivisme. Namun, para pengikut post-

positivisme mengakui bahwa metode kualitatif sebagai 

metode ilmiah yang dapat digunakan untuk mendekati 

kebenaran ilmiah. 

 Peneliti menggunakan paradigma post-positivisme karena secara 

ontologi dinyatakan bahwa suatu kenyataan tidak dapat dipahami secara 

menyeluruh, karena seseorang memiliki keterbatasan kemampuan dalam 

memahami suatu kenyataan termasuk dalam memverifikasi sebuah berita 

lewat media.  

 

3.2  JENIS DAN SIFAT PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat 

melalui pengumpulan data yang sedalam-dalamnya (Kriyantono, 2009, p. 56). 
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Menurut Moleong (2001), definisi dari penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain; secara 

holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai 

metode alamiah (Moleong, 2001, p. 6). 

 Menurut Pawito (2007), sebuah penelitian komunikasi dengan 

pendekatan kualitatif lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran 

dan/ atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 

realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007, p. 35-37). Upaya memberikan 

gambaran mengenai gejala-gejala atau realitas-realitas adalah agar dapat 

memberikan pemahaman mengenai gejala atau realitas.  

 Ardianto (2014) menjelaskan, 

penelitian kualitatif memiliki karakteristik: (a) ilmu-ilmu lunak; (b) 

fokus penelitian: kompleks dan luas; (c) holistik dan menyeluruh; (d) 

subjektif dan perspektif emik; (e) penalaran: dialiktik-induktif; (f) 

basis pengetahuan: makna dan temuan; (g) mengembangkan/ 

membangun teori; (h) sumbangsih tafsiran; (i) komunikasi dan 

observasi; (j) elemen dasar analisis: kata-kata; (k) interpretasi 

individu; (l) keunikan. Sehingga dapat dimengerti bahwa metode 

pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang berupaya untuk dapat 

menjelaskan apa yang tidak bisa didapat melalui penelitian dengan 

metode kuantitatif (p. 59). 

 Penelitian ini juga bersifat deskriptif. Menurut Nazir (2014), metode 

deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status sekelompok 
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manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang (Nazir, 2014, p. 63). Sedangkan menurut 

Sugiyono (2011), metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan 

untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak 

digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas (Sugiyono, 2011, p. 

21). Sehingga dapat dipahami tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

membuat gambaran yang lebih jelas dan sistematis mengenai perilaku atau 

ucapan dari orang atau kasus yang sedang diamati. Penelitian kualitatif 

diharapkan dapat membantu kita untuk mengetahui lebih mendalam mengenai 

apa yang sedang diteliti.  

 Dalam Kriyantono (2009) dijelaskan bahwa jenis riset deskriptif 

bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu (Kriyantono, 2009, p. 

67). Jenis riset deskriptif digunakan agar penulis dapat memberikan gambaran 

mengenai bagaimana bentuk atau model verifikasi fakta dalam praktek 

jurnalisme partisipatif radio berita di era konvergensi. 

3.3 METODE PENELITIAN 

 Stake (1995). mengatakan bahwa kasus yang diminati dalam layanan 

pendidikan dan sosial adalah kasus mengenai orang dan program (Stake, 

1995, p. 1). Kemudian, Stake (1995) juga mengatakan bahwa sebuah kasus 
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adalah suatu yang spesifik, rumit, dan sesuatu yang berguna. Ia mengatakan 

bahwa kasus merupakan sistem teratur yang dilakukan berdasarkan suatu 

tujuan, bagian dari kasus pun tidak harus berjalan dengan baik, tujuannya 

bahkan bisa tidak rasional, namun ini lah sistem dalam  kasus itu (Stake, 

1995, p. 2). Sesuai dengan penelitian ini, Stake juga mendorong penggunaan 

paradigma konstruktivis pada studi kasusnya. Stake (1995) mengatakan 

bahwa pandangannya mengenai dunia merupakan hasil dari konstruksi 

manusia, mereka mengkonstruksi pemahaman mereka dari pengalaman dan 

dari pemberitahuan apa itu dunia (Stake, 1995, p. 99-100). 

 Seperti halnya Stake (1995), Yin (2012) berpendapat bahwa penelitian 

studi kasus menggunakan berbagai sumber data untuk mengungkapkan fakta 

di balik kasus yang diteliti (Yin, 2012, p. 135). Keragaman sumber data 

dimaksudkan untuk mencapai validitas dan realibilitas data, sehingga hasil 

penelitian dapat diyakini kebenarannya. Lebih lanjut, penelitian studi kasus 

memusatkan perhatian pada satu objek tertentu yang diangkat sebagai sebuah 

kasus untuk dikaji secara mendalam sehingga mampu membongkar realitas di 

balik fenomena, sebab yang kasat mata hakikatnya bukan sesuatu yang rill 

(realitas), itu hanya pantulan dari yang ada di dalam. Sebagaimana lazimnya 

perolehan data dalam penelitian kualitatif, data studi kasus dapat diperoleh 

dari semua pihak yang bersangkutan, baik melalui wawancara maupun 

dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai cara itu digunakan untuk 
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saling melengkapi. Ada kalanya data yang diperoleh dari wawancara belum 

lengkap, sehingga harus dicari lewat cara lain, seperti observasi dan 

partisipasi. 

 Terdapat beberapa jenis studi kasus yang dikembangkan. Stake (1995, 

p. 3) merumuskan tiga jenis studi kasus, yaitu, 

1. Studi Kasus Intrinsik. Menurut Stake (1995), studi kasus dapat 

dikategorikan sebagai studi kasus intrinsik ketika kita tertarik terhadap 

suatu kasus bukan karena dengan mempelajari atau memahami tentang 

kasus-kasus lain atau masalah yang umum, namun karena kita ingin 

memahami tentang kasus tertentu (Stake, 1995, p. 3). Kemudian Stake 

(2005, p. 445) memperdalam mengenai pemahaman ini, tujuan dari 

jenis studi kasus ini adalah karena ada keinginan intrisik, bukan untuk 

memahami konstruksi abstrak dari fenomena umum dan juga bukan 

untuk membangun teori. 

2. Studi Kasus Instrumental. Kegunaan studi kasus ini adalah untuk 

mencapai pemahaman mengenai sesuatu yang lain Stake (1995, p. 3). 

Istilah studi kasus instrumental digunakan jika sebuah kasus 

digunakan dan diperiksa untuk menghasilkan wawasan yang 

mendalam dari sebuah masalah. Dalam studi kasus ini, kasus 

merupakan kepentingan sekunder. Kasus memiliki peran yang penting 
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bagi kita untuk memahami konsep. Kasus tetap ditelaah secara 

mendalam, hal ini membantu kita untuk memahami konsep tersebut 

(Stake, 2005, p. 445). 

3. Studi Kasus Kolektif. Studi kasus jenis ini adalah ketika kita merasa 

membutuhkan lebih dari satu kasus, kasus-kasus tersebut merupakan 

studi kasus instrumental (Stake, 1995, p. 3). Stake (2005) menjelaskan 

lebih lanjut bahwa studi kasus ini dilakukan ketika peneliti memiliki 

minat yang kurang dalam meniliti kasus tertentu, justru sejumlah kasus 

dapat diteliti bersamaan untuk mengetahui suatu fenomena, populasi, 

atau kondisi umum (Stake, 1995, p. 446). Studi kasus kolektif 

merupakan penelitian yang menggunakan beberapa kasus, yang 

memiliki tujuan untuk memunculkan pemahaman yang lebih 

mendalam atau mungkin teori yang lebih baik. 

 Dari ketiga jenis studi kasus yang sudah dijabarkan, bentuk 

studi kasus yang sesuai dengan penelitian ini adalah studi kasus 

instrumental. Studi kasus instrumental cocok dengan penelitian ini 

karena kasus atau fenomena jurnalisme partisipatif yang sedang marak 

dalam praktek jurnalistik saat ini juga akan mencapai pemahaman 

mengenai bagaimana bentuk atau model verifikasi fakta yang 

digunakan dalam praktek jurnalisme partisipatif radio berita di era 
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konvergensi jika dilihat dengan model komunikasi Grassroots 

Reporting. 

 Peneliti menggunakan metode studi kasus model Stake karena hanya 

fokus kepada satu kasus sebagai subjek penelitian dan penelitian ini akan 

mendeskripsikan bagaimana teknik verifikasi fakta di radio Elshinta jika 

dilihat dengan model Grassroots Reporting berdasarkan hasil wawancara 

mendalam dan pengamatan selama di lokasi penelitian. Hal ini juga sesuai 

dengan salah satu ciri studi kasus, yaitu mendeskripsikan analisis kasus yang 

diteliti. Creswell (2015) menegaskan, agar studi kasus menghasilkan temuan 

yang lengkap, maka peneliti perlu melakukan deskripsi mengenai kasus atau 

masalah yang sebelumnya sudah dipelajari oleh peneliti (Creswell, 2015, p. 

138). 

 

3.4 KEY INFORMAN 

Dalam melakukan sebuah penelitan, peran informan menjadi penting 

guna mendukung data-data yang ada. Peneliti memerlukan informan yang 

kredibel atau seseorang yang memang melakukan kegiatan yang sedang 

diteliti oleh peneliti. Seperti yang dikatakan oleh Kriyantono (2009) bahwa 

seorang peneliti harus lah memperoleh data yang memang relevan dan 

konkret untuk membantu peneliti menyelesaikan penelitiannya (Kriyantono, 
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2009, p. 93). Oleh karena itu, data perlu didapat dari orang yang memang 

terlibat dalam persoalan yang diteliti. Sehingga, peneliti perlu mendapatkan 

data dari pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi radio Elshinta. 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bebas dalam menentukan 

informan untuk penelitiannya (Kriyanto, 2009, p. 132). Namun, kebebasan 

dalam pemilihan ini tetap harus relevan dengan topik penelitian kita. Oleh 

karena itu, untuk menentukan informan tersebut, peneliti menggunakan cara 

purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pemilihan informan 

yang mencakup orang-orang yang ditentukan oleh peneliti sesuai kriteria-

kriteria yang dibuat olehnya berdasarkan tujuan penelitiannya (Kriyantono, 

2009, p. 156).   

Dari tujuan, rumusan masalah dan konsep-konsep yang digunakan 

oleh peneliti dalam menggambarkan persoalan bagaimana bentuk atau model 

verifikasi fakta dalam praktek jurnalisme partisipatif radio berita di era 

konvergensi, peneliti akan memberikan beberapa kriteria tertentu untuk 

dijadikan informan oleh peneliti agar mendapatkan data-data yang dapat 

membantu peneliti dalam menemukan hasil penelitian ini. Kriteria-kriteria 

yang sesuai dengan tujuan penelitian peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Pemimpin redaksi atau wakil pemimpin redaksi dipilih sebagai 

salah satu informan utama dalam penelitian ini, dikarenakan ia 
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adalah yang mengetahui segala macam teknis dan aturan yang ada 

di Elshinta. Pemimpin redaksi juga yang bertugas untuk memantau 

segala bentuk kegiatan peliputan yang ada di Elshinta dan 

merupakan pengambil keputusan dalam setiap liputan. Pemimpin 

redaksi atau wakil pemimpin redaksi Elshinta: Iwan Haryono atau 

DS. Krisanti atau Haryo Ristamaji. 

2. Dikarenakan penelitian ini mendeskripsikan bagaimana teknik 

verifikasi fakta dari laporan warga sebagai sumber informasi di 

Elshinta, maka tentu saja petugas layanan pendengar  (listener 

service) menjadi salah satu informan yang harus diwawancarai 

untuk mengetahui seperti apa mereka melakukan verifikasi fakta 

ketika ada informasi yang masuk, dan listener service merupakan 

informan yang memiliki kriteria seperti yang disebutkan di atas. 

Listener service sebagai informan II: Indah Listyowati. 

3. Selain petugas listener service, produser media sosial di Elshinta 

juga menjadi salah satu informan penulis, karena petugas listener 

service bersinergi dengan produser media sosial untuk menaikkan 

berita. Setelah berita disaring dan diverifikasi oleh petugas listener 

service, produser media sosial akan mengeceknya kembali dan 

mengolahnya untuk disebarkan di media sosial Elshinta seperti 

Twitter dan Instagram. Produser media sosial sebagai informan III: 

Fisca Dwi Astuti. 
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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Guna melakukan penelitian, peneliti memerlukan teknik tertentu 

dalam menghimpun data dari informan atau obyek peneliti. Metode 

pengumpulan data diartikan sebagai teknik untuk mendapatkan data secara 

fisik untuk dianalisis dalam suatu studi penelitian. Mengacu pada penjelasan 

pengumpulan data dari Stake (1995), ia menyebutkan lima cara pengumpulan 

data, yaitu mengorganisir pengumpulan data, akses dan izin, observasi, 

deskripsi konteks, wawancara, dan studi dokumen (Stake, 1995, p. 51-68). 

1. Mengorganisir pengumpulan data. Dalam mengorganisir 

pengumpulan data, peneliti harus berpikir secara mendalam dan 

membuat rancangan dalam pengumpulan data, rencana tersebut juga 

perlu mengakar pada pertanyaan penelitian. Kemudian, beberapa hal 

yang penting dalam rencana pengumpulan data adalah definisi kasus 

yang diteliti, daftar pertanyaan, identifikasi penolong, sumber data, 

alokasi waktu, biaya, dan pelaporan yang dimaksud. 

Perencanaan terpenting yang harus dilakukan untuk materi 

penelitian adalah, apa yang perlu diketahui, apa hubungan yang 

mungkin ditemukan, dan saat melakukan pengamatan, peneliti harus 

siap menyerap apa saja yang terjadi. Selanjutnya, peneliti memerlukan 

cara untuk menampilkan progres dari penelitian mereka dan memiliki 
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sistem penyimpanan data yang akan membantu peneliti menyimpan 

data-data yang telah terkumpul. Kemudian peneliti harus menemukan 

sumber data terbaik seperti orang dan tempat yang tepat, dan juga 

waktu yang tepat untuk membantu memahami kasus dalam penelitian. 

Dalam tahap ini peneliti menyusun pertanyaan penelitian untuk 

wawancara dengan pihak Elshinta berdasarkan tujuan penelitian ini 

dibuat. Kemudian peneliti mengatur waktu yang menyesuaikan dengan 

wakil pemimpin redaksi yang menjadi narasumber utama. 

2. Akses dan izin. Pengumpulan data hampir selalu dilakukan di dalam 

lingkungan orang lain. Hal ini sudah masuk ke dalam ranah privasi 

mereka. Peneliti harus mengetahui di mana ia sedang berada. Oleh 

karena itu, peneliti perlu mengajukan izin sebelum melakukan 

pengumpulan data. Peneliti perlu memberikan penjelasan mengenai 

maksud dan tujuan dalam beberapa paragraf perizinan, bahkan 

perencanaan pengumpulan data yang sudah dibuat oleh peneliti perlu 

dilampirkan. Peneliti mengirimkan email surat izin dari kampus yang 

ditujukan kepada kantor radio Elshinta, kemudian diarahkan untuk 

bertemu dengan wakil pemimpin redaksinya yaitu ibu Krisanti. 

3. Observasi. Dengan melakukan observasi, peneliti mendapatkan 

pemahaman dari kasus yang diteliti. Dari interpretasi data, peneliti 
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dapat menemukan arti yang dapat langsung dipahami. Dan saat 

melakukan observasi, peneliti kualitatif perlu menyimpan catatan 

peristiwa yang baik untuk memberikan deskripsi yang relatif tidak 

dapat disangkal untuk dapat melakukan analisis yang lebih lanjut. 

Dalam tahap ini peneliti mengamati proses kerja di ruangan 

listener service, bagaimana para staff menyikapi laporan yang masuk 

sebelum disiarkan. 

4. Deskripsi konteks. Peneliti harus bisa mendeskripsikan kasus yang 

diteliti dengan baik. Deskripsi yang baik penting untuk pembaca agar 

mendapatkan gambaran yang jelas terhadap kasus yang diteliti. 

Penggambaran kasus secara fisik dapat memberikan arti mendasar 

pada peneliti dan juga pembaca. Maksud dari penggambaran fisik 

adalah penggambaran secara jelas mengenai apa-apa saja yang 

menyangkut pada kasus yang diteliti, misalnya dalam penelitian ini, 

peneliti perlu mendeskripsikan secara jelas apa itu jurnalisme 

partisipatif, apa itu model Grassroots Reporting, bagaimana cara 

melakukan verifikasi fakta dalam berita radio, dan sebagainya. 

5. Wawancara. Dua penggunaan utama dari studi kasus adalah untuk 

memperoleh deskripsi dan interpretasi dari orang lain mengenai suatu 

kasus. Setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda mengenai 
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kasus. Peneliti kualitatif mempunyai tugas untuk mengetahui cara 

pandang yang berbeda-beda dari orang lain. Oleh karena itu, 

pengumpulan data dengan metode wawancara adalah jalan untuk 

mendapatkan pandangan-pandangan mengenai realitas yang berbeda 

tersebut. peneliti melakukan wawancara dengan wakil pemimpin 

redaksi, staff listener service, dan produser media sosial. 

6. Studi dokumen. Mengumpulkan data dengan cara melakukan studi 

dokumen menggunakan cara berpikir yang sama dengan melakukan 

observasi dan wawancara. Peneliti perlu mempunyai pemikiran yang 

terorganisir. Untuk melakukan studi dokumen, peneliti perlu 

mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan olehnya 

mengenai kasus yang diteliti. Dokumen-dokumen ini berfungsi 

sebagai pengganti catatan aktivitas dari sebuah kasus yang tidak dapat 

diamati langsung oleh peneliti. 

Studi dokumen dilakukan oleh peneliti dengan meninjau 

informasi yang diperlukan dari buku-buku yang mendukung dan arsip 

perencanaan Elshinta dalam lima tahun ke depan. Tipe informasi ini 

bisa menggunakan berbagai bentuk dan hendaknya menjadi objek 

rencana-rencana pengumpulan data yang eksplisit. Namun dalam 

penelitian ini, peneliti tidak menggunakan teknik studi dokumen, 
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karena peneliti sudah melakukan pengamatan secara langsung di radio 

Elshinta. 

 

 3.6 KEABSAHAN DATA 

Penelitian yang dilakukan tentunya harus dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Dari serangkaian pengumpulan data yang dilakukan, tentunya 

perlu dilakukan analisis triangulasi data. Stake (1995, p. 107) mengatakan 

bahwa untuk akurasi data atau pun penjelasan alternatif, penelitian 

membutuhkan aturan dengan dasar yang jelas, dan aturan ini lah yang disebut 

triangulasi. Analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan 

meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang 

tersedia. Artinya, peneliti perlu mencari informasi di luar data yang 

didapatkan pada saat melakukan penelitian guna melakukan cross check 

terhadap data yang didapat (Kriyantono, 2009, p. 70). 

Untuk mencapai data yang valid dan untuk meminimalisir kesalahan 

dalam penafsiran, terdapat empat aturan triangulasi yang dapat digunakan 

oleh peneliti yang dikemukakan Denzin dalam Stake (1995, p. 112-114) yaitu, 

triangulasi sumber data, triangulasi investigator, teori triangulasi, dan 

triangulasi metodologis. Pemahaman dari keempat aturan triangulasi tersebut 

dapat dijabarkan menjadi: 
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1. Triangulasi sumber data. Menurut Denzin, dalam triangulasi ini, 

peneliti mencoba melihat sebuah fenomena atau kasus yang akan tetap 

sama pada waktu yang berbeda, ruang yang berbeda, bahkan saat 

seseorang berperilaku berbeda (Stake, 1995, p. 112).  Triangulasi 

sumber data adalah upaya untuk melihat apakah makna dari yang kita 

amati dan laporkan akan sama ketika ditemukan dalam situasi yang 

berbeda.  

2. Triangulasi investigator. Menurut Denzin, triangulasi ini dilakukan 

pada saat ada peneliti lainnya yang melihat sebuah fenomena atau 

kasus yang sama. Terkadang adanya dua peneliti tidak mungkin 

dilakukan, akan tetapi aturan triangulasi ini dilakukan untuk 

menyajikan penelitian kepada panel peneliti atau ahli untuk membahas 

interpretasi alternatif. Tanggapan mereka tidak hanya berfungsi untuk 

mendukung atau melemahkan interpretasi asli tetapi untuk 

memberikan data tambahan untuk studi kasus dalam penelitian (Stake, 

1995, p. 113). 

3. Triangulasi teori. Triangulasi ini merupakan lanjutan dari triangulasi 

investigator. Dikarenakan interpretasi dari dua atau lebih peneliti 

tersebut tidak akan sama, maka dilakukan teori triangulasi. Sejauh 

mereka mendeskripsikan sebuah fenomena dengan detail yang mirip, 

deskripsi mereka telah tertiangulasi, dan sejauh mereka setuju dengan 
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arti dari fenomena tersebut, maka interpretasi mereka juga telah 

tertriangulasi (Stake, 1995, p. 113). 

4. Triangulasi metodologis. Triangulasi ini adalah triangulasi yang 

dilakukan dengan cara menggunakan berbagai metode dalam satu 

studi. Metode yang dikumpulkan akan memberikan penjelasan lebih 

mengenai fenomena atau kasus yang akan diteliti. Kita dapat 

mengumpulkan atau mengikuti  pengamatan langsung dengan 

meninjau hasil-hasil penelitian yang lampau agar kita semakin yakin 

dengan interpretasi yang kita buat (Stake, 1995, p. 114). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Karena 

peneliti melakukan wawancara dengan tiga orang informan dalam satu tempat, yaitu 

wakil pemimpin redaksi, senior listener service, dan produser media sosial. 

 

3.7 TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data merupakan tahap selanjutnya yang digunakan 

peneliti guna mencari, mendata, dan merumuskan kesimpulan secara 

sistematis dari tahapan wawancara dan observasi. Sebelum melakukan analisis 

data, peneliti terlebih dahulu melakukan  coding. Menurut Stake (1995, p. 78), 

untuk interpretasi lebih lanjut, peneliti perlu membuat porsi pengamatan yang 
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paling layak untuk dimasukkan ke dalam penelitian. Hal tersebut dilakukan 

dengan cara memberikan kode pada data-data yang paling layak.  

Menurut Creswell, tahapan coding dimulai dari mengelompokkan data 

teks atau visual ke dalam kelompok yang lebih kecil dan kemudian diberi 

kode (Emzir, 2010, p. 139). Selanjutnya, mencari bukti dari kode-kode 

tersebut dari berbagai sumber, dan kemudian memberikan label pada kode. 

Untuk melakukan analisis data penelitian, penulis melakukan tiga tahap 

coding, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding.  

1. Open coding atau pengodean terbuka. Tahap ini adalah tahap 

analisis yang berhubungan dengan penamaan dan pengategorian 

fenomena melalui pengujian data secara teliti (Emzir, 2010, p. 139). 

Strauss dan Corbin mengatakan, peneliti mengambil dan 

mengumpulkan data-data seperti hasil wawancara, kemudian data 

tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori tertentu. Setelah 

itu, kategoti tersebut dikembangkan sesuai dengan kodenya, kemudian 

dikombinasikan menjadi tema utama dalam penelitian (Creswell, 

2015, p. 399). 

2. Axial coding atau pengodean berporos. Tahap ini adalah membuat 

hubungan antara sebuah kategori dan subkategorinya, untuk 

membentuk suatu rumusan teoritis yang lebih luas, dan 
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mengembangkan salah satu dari beberapa kategori utama (Emzir, 

2010, p. 152). Fokus peneliti dalam axial coding adalah untuk 

mengidentifikasi kategori yang sudah dibuat pada tahap open coding 

(Creswell, 2015, p. 399). Peneliti mengidentifikasi apa penyebab 

fenomena yang diteliti bisa terjadi, apa strategi pelaku pada fenomena 

tersebut, apa konteks yang memengaruhi strateginya, dan apa saja 

konsekuensi dari strategi tersebut. 

3. Selective coding atau pengodean selektif. Tahap ini adalah tahap 

mengintegrasikan kategori-kategori yang sudah ada untuk membentuk 

sebuah teori dasar (Emzir, 2010, p. 174). Menurut Creswell (2015), 

peneliti menyeleksi fenomena utama yang diteliti, kemudian 

menghubungkan fenomena utama tersebut pada kategori lainnya 

secara sistematis, lalu melakukan validasi dan menyempurnakan 

kategori lainnya yang masih belum sempurna (Creswell, 2015, p. 399). 

Hasil dari coding yang dilakukan akan membantu peneliti dalam 

menginterpretasi jawaban atas penelitian ini. Dalam melakukan coding ini, peneliti 

menggunakan data-data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. 

Kemudian peneliti akan memverifikasi data-data temuan tersebut dengan data 

berbentuk dokumen yang menjadi acuan peneliti dalam melakukan penelitian. 
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Stake mengungkapkan empat bentuk analisis dalam studi kasus, yaitu 

(Creswell ,1998, p. 63). 

1. Pengumpulan kategori. Dalam tahap ini, peneliti mencari 

suatu kumpulan dari contoh-contoh data, kemudian 

mengumpulkan makna yang relevan dengan isu yang akan 

muncul dari data tersebut. 

2. Interpretasi langsung. Peneliti menarik makna dari salah satu 

contoh tanpa mencari banyak contoh lain. Hal ini merupakan 

suatu proses menarik data secara terpisah dan 

menempatkannya secara bersama agar lebih bermakna. 

3. Peneliti membentuk pola dan mencari kesepadanan antara 

dua atau lebih kategori. Kesepadanan ini didapat dari table 

yang menunjukkan hubungan antara dua kategori. 

4. Pengembangan generalisasi naturalistik melalui analisa data.  
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