
39 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang bersifat umum terhadap kenyataan sosial dari 

perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi 

diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi 

fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman 

umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. (Ruslan, 2010: 215). 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini adalah deskriptif, 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu fakta, keadaan, 

fenomena, variable, dan keadaan yang ditemukan dan terjadi di saat proses 

penelitian sedang berlangsung dan kemudaian hasil dari penelitian ini akan di 

suguhkan apa adanya sesuai dengan temuan. 

Pada penelitian ini peneliti tidak diperbolehkan untuk mengintervensi 

ataupun mengarahkan subjek penelitian. Harapanya adalah data yang di dapatkan 

nantinya adalah data yang alami tanpa adanya campur tangan dari peneliti. 

Sehingga dasar penelitian yang digunakan adalah naturalistik. 

C. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan di Universitas Muhammadiyah yang berada Jl. Raya 

Tlogomas No.246, Tegalgondo, Karangploso, Kota Malang, Jawa Timur dimana 
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tempat tersebut adalah lokasi dimana lokasi subjek penelitian berada. Penelitian 

akan berlangsung dari tanggal 7-28 April 2017. 

D. Subjek Penelitian 

Subject penelitian merupakan orang yang penting dalam keberlanjutan 

penelitian ini. Peneliti ingin mengetahui citra jurnalis dari sudut pandang 

mahasiswa praktikum jurnalistik Universitas Muhammadiyah Malang tentang 

idealisme jurnalistik dan pragmatis politik. Landasan peneliti memilih mahasiswa 

jurnalistik adalah mereka merupakan pihak yang terbebas dari kepentingan-

kepentingan politik serta mereka merupakan pihak yang dianggap tahu soal 

problematika seorang jurnalis yang di peroleh dari hasil belajar selama proses 

perkuliahan dan praktikum. 

Peneliti menggunakan purposive sampling untuk menentukan jumlah subjek 

penelitian, yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan 

subjek penelitian dianggap paling tahu tentang permasalahan yang diangkat oleh 

peneliti (Sugiyono, 2016: 218-219). Caranya adalah dengan membuat kategori 

tertentu untuk menyaring subjek penelitian yang sesuai dengan harapan peneliti. 

Peneliti akan mengkategorikan subjek penelitian kedalam ciri atau kharakteristik 

tertentu sesuai dengan kebutuhan penelitian, adapun karakteristik dalam penelitian 

ini adalah, sebagai berikut : 

1. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Ilmu 

Komunikasi angkatan 2013. Angkatan 2013 merupakan angkatan yang 

sudah menempuh semua kegiatan perkuliahan khususnya yang 
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berhubungan dengan jurnalistik dan mereka masih banyak yang 

beraktifitas di kampus sehingga memudahkan penelitian. 

2. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang Jurusan Ilmu 

Komunikasi yang sudah menempuh mata kuliah praktikum jurnalistik 1, 2 

dan 3. Sudah ditempuhnya praktikum jurnalistik 1 sampai dengan 3 

dianggap sudah memiliki dasar pemahaman mengenai jurnalis ideal. 

3. Pernah/ sedang mengikuti kegiatan kejurnalistikan baik dalam organisasi, 

magang atau pekerjaan. Adanya pengalaman berorganisasi peneliti 

menganggap kreteria ini merupakan kreterian untuk menentukan tingkat 

kredibilitas subjek penelitian, yang diharapkan data yang diperoleh akan 

beragam dikarenakan perbedaan latar belakang pengalaman. 

4. Mengambil konsentrasi jurnalistik atas dasar pilihan sendiri. Pilihan yang 

ditentukan sendiri akan dilakukan secara serius dan optimal, karena jika 

tidak berdasarkan sendiri terjadinya ketidak maksimalan dalam 

mempelajari tentang jurnalistik dalam perkuliahan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Data akan dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik wawancara 

mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Wawancara mendalam bertujuan 

untuk mendapatkan informasi mengenai sudut pandang objek penelitian secara 

lebih luas mengenai pengalaman mereka terntang idealisme jurnalistik dan 

pragmatisme politik. Serta mendapatkan dan menghadapi hal-hal yang tidak dapat 

diamati secara langsung seperti, pemikiran, perasaan, dan niat seseorang.  
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Peneliti juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

dokumentasi. Sebagai bukti bahwa penelitian ini benar adanya dilakukan. Serta 

menjadikannya arsip digital guna menunjang penelitian ini. 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

oleh Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisisi data kualitatif 

yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini 

akan berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, 

sampai data yang didapatkan dirasa cukup. 

1. Reduksi Data 

Data yang diperoleh dari proses wawancara di lapangan yang 

jumlahnya cukup banyak akan di catat secara teliti dan rinci. Data-data 

yang tidak sesuai dengan penelitian akan dihilangkan, sehingga data yang 

diperoleh akan memudahkan peneliti untuk memproses dalam 

pengumpulan data selanjutnya. Selama proses penelitian, data yang di 

dapat akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi berarti 

merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal 

penting (menurut peneliti). Dengan demikian data yang direduksi akan 

memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya. 
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2.  Penyajian Data 

Penyajian (display) adalah penyusunan informasi dalam bentuk uraian 

singkat, sehingga dapat memberikan kemungkin akan adanya penarikan 

kesimpulan. Data yang disajikan berupa teks naratif (catatan lapangan).  

3.  Penarikan Kesimpulan 

Langkah terakhir dalam penelitian adalah penarikan kesimpulan. 

Setelah proses reduksi dan penyajian data akan terjadi proses berfikir dari 

hasil-hasil wawancara yang kemudian ditarik kesimpulan dari hasil 

penelitian. Namun ini akan bersifat sementara sampai pada proses 

pengumpulan data selesai, dan barulah ditarik kesimpulan akhir. Jika 

kesimpulan pada tahap awal didukung dengan penemuan bukti-bukti yang 

valid dan konsisten, maka kesmpulan yang dikemukanan merupakan 

kesimpulan yang kredibel. 

H. Uji Keabsahan Data  

Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber. 

Peneliti akan membandingkan data yang diperoleh dengan data lainnya yang 

didapatkan setelah proses pengumpulan data. Data yang dibandingkan adalah 

jawaban-jawaban dari subjek penelitian. Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan 

berbagai waktu. Triangulasi sumber sendiri berarti menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. 

 




