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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian Dan jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) sehingga 

penelitian ini hanyalah memberikan gambaran yang mendalan tentang 

permasalahanpada subyek yang di teliti dengan bersumber pada data dan informasi 

yang di dapat di lapangan melalui informan menurut interpretasiatau tafsiran peneliti.  

Sedangkan pendekatan yang di gunakan pada penelitian ini adalah 

pendekatan kaulitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Sesuai dengan sifat 

penelitian kualitatif, maka desain penelitian ini bersifat lunak atau fleksibel dengan 

kata lain bias berubah setiap saat sesuai kondisi dan temuan data di lapangan, serta 

informasi yang di peroleh dari para informan, sehingga penelitian ini bersifat 

sementara menyesuaikan perkembangan di lapangan ( Harrison, 2007).   

Sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif, sebagai usaha yang sistematis 

untuk menggali konstruksi praktek komodifikasi media televisi, maka dari beberapa 

banyak pendekatan penelitian, peneliti memilih pendekatan interpretatif karena teori 

ini ditujukan untuk memahami pengalaman hidup manusia atau mengintepretasikan 

makna makna dari obyek yang di teliti menangkap dan memahami hakikat kesadaran 

dan pengalaman yang berbasis pada ingatan, gambaran dan makna. 

Model ini menggunakan medol konstruksi sosial mengikuti pola Peter L. 

Berger dan Thomas Luckman untuk mendiskripsikan konstruksi sosial praktisi 

jurnalis media massa televisi pada praktek komodifikasi pada medianya. Dialektika 

model konstruksi sosial mengikuti pola Peter L. Berger dan Thomas Luckman 

melalui kajian eksternalisasi, objektivikasi dan internalisasi. 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang di pilih peneliti dalam melakukan penelitian ini guna untuk 

mendiskripsikan konstruksi praktek komodifikasi media televisi jaringan adalah 

salah satu media televisi lokal malang yang merupakan televisi berjaringan terbesar 

di jawa timur.  

Media televisi jaringana tersebut yang di maksud merupakan perusahaan 

holding di bawah naungan salah satu group media terbesar yang ada di Indonesia 

yang bergerak di bidang media massa. Media televisi lokal yang mulai melakukan 

siaran di tingkat lokal malang sejak tahun 2002, sekarang menjadi televisi lokal 

Malang yang terbesar. 
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C. Subjek dan Informan Penelitian 

Secara keseluruhan penelitian ini di lakukan di lingkungan kantor televisi 

jaringan yang berada di lokal Malang. Sebagai subjek atau responden dalam 

penelitian ini adalah para praktisi media yang merupakan pelaksana terhadap 

kebijakan yang mengkrucut pada ekonomi media, yang dalam hal ini adalah staf 

administrasi perkantoran di media televisi jaringan beserta para jurnalis dan mantan 

karyawan dan jurnalis yang di tentukan dengan cara purposive sampling.   

Tehnik sampling dengan cara purposive dalam penelitian ini di dasarkan pada 

beberapa kriteria yaitu, Pertama, staf administrasi perkantoran yang berhubungan 

langsung dengan sistem kantor pusat. Kedua jurnalis yang di pilih adalah jurnalis 

yang memiliki tugas tambahan sebagai marketing dan line produser. Ketiga mantan 

jurnalis maupun karyawan yang pernah merasakan menjalan kan tugas yang 

bersinggungan dengan praktek komodifikasi di media televisi jaringan.  
Subjek Informan Jumlah 

Yang masih aktif Manager Marketing / Reporter  1 

Manager Produksi / Produser 1 

Manager Off Air 1 

Presenter 1 

Ex Karyawan  

 

Kepala Biro 1 

Admin Keuangan  1 

Khalaytak Perwakilan Mantan KPI D 1 

 

D. Sumber Data 

Dalam proses perjalanan penelitian tentu di butuhkan jenis data apa dan 

bagaimana yang akan di gunakan oleh peneliti. dan ada pun data di kumpulkan oleh 

penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer dan skunder yang 

di kumpulkan merupakan data yang berhubungan dengan masalah dan fokus 

penelitian ini dalam bentuk kata kata dan narasi, kalimat kalimat dan bahkan dalam 

bentuk angka angka. 

1. Data primer  

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung oleh peneliti di 

lapanganatau tempat penelitian. dalam penelitian ini diperoleh melalui ovservasi,  

wawancara (interview) pada pelaku atau stakeholder yang terlibat langsung di 

lingkaran media massa. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data data yang di dapat dari dokumen dokumen 

resmi berupa catatan catatan tertulis yang berhubungan dengan masalah yang 

menjadi fukos penelitian.  

E. Tehnik Pengumpulan Data 

Sedangkan untuk tehnik pengumpulan data, dimana peneliti dapat  memperoleh 

data sesuai jenisnya, yaitu dengan cara :  

1.  Observasi  

Observasi di lakukan secara langsung selama proses penelitian di lokasi 

penelitian. Data yang di peroleh dengan pengamatan di catat pada catatan lapangan. 

Observasi di lakukan agar peneliti dapat memahami konteks data dalam situasi 

sosial secara keseluruhan, mendapatkan pengalaman langsung, menyaksikan hal hal 

yang tidak di amati orang lain, serta merasakan situasi sosial penelitian yang 

sesungguhnya.  

Patton dalam (Poerwandi, 1998) mengemukakan bahwa observasi merupaka 

metode pengumpulan data esensial dalam penelitian, apalagi jika penelitian yang di 

lakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini di putuskan 

menggunakan metode obvservasi langsung dimana penelit terjun langsung 

melakukan pengamatan dengan cara mengunjungi langsung tempet subjek berada 

dengan tujuan untuk memdapatkan data yang sekiranya tidak dapat di ungkap oleh 

subjek. 

Dalam melakukan observasi seperti ini atau pengamatan langsung, peneliti 

haruslah jeli dan peka saat mengamati aktifitas yang actual terjadi ketika melakukan 

penelitian di tempat tersebut. Observasi yang dilakukan dengan alternatif, Pertama, 

partisipasi penuh, Kedua, partisipasi pengamat, Ketiga pengamat sebagai 

partisipasi, Kempat, pengamat lokal. Akan tetapi dalam penelitian ini di peneliti 

lebih menggunakan observasi partisipasi sebagai pengamat dengan alasan untuk 

menggali dan mengungkap konstruksi sosial pelaku media terhadap ekonomi media 

yang di terapkan di medianya.  

2. Wawancara 

Dalam penelitian ini juga menggunakan wawancara terstruktur sebagai 

teknik pengumpulan data, tehnik ini di pilih karena peneliti telah mengetahui fokus 

informasi yang ingin diperoleh. adapun wawancara di lakukan sebagai tehnik 
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pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti untuk studi 

pendahuluan penelitian. 

Adapun penelitian menggunakan bentuk wawancara tersebut untuk 

mendapatkan banyak data diri subjek penelitian yang tidak secara langsung 

mengarah pada proses tanya jawab pada permasalahan. Pengumpulan data 

menggunaka tehnik wawancara mendalam atau (in depth interview), yaitu dengan 

menggunakan tehnik wawancara mendalam dapat menggali apa saja yang 

tersembunyi dalam diri subjek. Baik yang berkaitan dengan masa lalu , masa kini 

dan masa mendatang. Wawancara dapat di lakukan dapa subjek kasus dan subjek 

caregiver, dan di lakukan untuk mengetahui keseharian subjek. Dalam penelitian 

kualitatif sering menggabungkan tehnik observasi partisipatif dengan wawancara 

mendalam.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi di lakukan dengan cara mengumpulkan semua dokumen atau 

catatan tertulis yang berisi data atau informasi terkait permasalahan yang menjadi 

fokus penelitian. Selain itu juga mengumpulkan dokumentasi foto foto yang terkait 

dengan fokus penelitian.   

F. Teknik Penentuan / Pemilihan Informan 

Informan dalam penelitian adalah orang yang di harapkan dapat 

memberikan banyak informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian 

(Moleong 2000 – 97). Informan yang di tentukan di penelitian ini adalah orang orang 

yang benar benar tahu dan paham mengenai permasalahan yang akan di teliti. Dan 

dalam penelitian terdapat 2 jenis informan antara lain: 

1. Informan kunci yaitu orang orang yang di pilih dengan pertimbang 

tertentu karena kapasitasnya yang sangat memahami permasalahan 

yang di teliti. Dalam penelitian ini informan yang di maksud adalah : - 

Mantan Kepala Biro, - Mantan manager keuangan, - Mantan redaktur, - 

Manager marketing, - Manager Produksi, - Admin Trafik. Serta untuk 

informan yang sifatnya eksternal yang kapasitasnya mewakili suara 

khalayak. 

2. Informan non kunci kunci informan pendukung, yaitu orang orang di 

anggap mampu melengkapi informasi yang di dapat dari informan 

kunci, dalam penelitian ini informan non kunci yaitu seluruh karyawan 

yang juga terbagi dalam sub kelompok yang dikoordinasikan oleh 
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seorang koordinator yang membantu operasional. 

Populasi di persempit menjadi sempel penelitian, untuk penelitian kualitatif 

tidak ada sempel acak, akan tetapi semple bertujuan (purposive sampel) (Moleong, 

2007: 224). Sesuail dengan tujuan penelitian menggukanaka tehnik purposive 

sampel, artinya peneliti menentukan sampel denga pertimbangan tertentu. Dan 

kriterian informan yang di tentukan dan pilih haruslah relevan denga permasalahan 

penelitian yaitu : individu yang memiliki keterkaitan langsung dalam proses 

praktek komodikfikasi dalam upaya mengkonstruksi ekonomi media. 

G. Teknik Analisis Data 

Miles dan hubermas (2009) dalam bukunya berjudul Analisis Data Kualitatif 

memaparkan bahwa aktifitas dala penelitian analisis data kualitatif di lakukan 

secara langsung dan interactive secara terus menerus sampai benar benar data yang 

di ingin kan di dapat. Proses analisi ini melalui empat tahap yaitu tahap 

pengumpulan data, redusi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun 

empat tahap tersebut yaitu : 

a) Pengumpulan Data 

Analisis data di lakukan pada saat proses pengumpulan data berlangsung 

dean setelah selasai pengumpulan data dalam eriode tertentu. Data yang di 

peroleh merupakan  data  observasi dan wawancara serta catatan lapangn 

hasil yang di dapat dari para jurnalis di lingkaran Televisi X 

b) Reduksi Data 

Redukasi data merupakan suatu proses pemilihan, pemilahan, pemusatan, 

perhatian dapa langkah langkah penyederhanan dan transformasi data kasar 

yang muncul dari catatan catatan tertulis di lapangan. Reduksi juga dapat di 

artikan sebagai proses perangku data yang di hasil dari proses pengumpulan 

data dengan batasan batasan yang dapat menjawab permasakahan dalam 

penelitian. 

c) Penyajian Data 

Penyajian data adalah upaya penyusunan sekumpulan informasi dan data 

data yang di peroleh. Penyajian data di sini merupakan bentuk uraian 

singkat. Dari sekian data yang di sajiakan peneliti harus bias mengambil 

kesimpulan awal sebab hasil penelitian masih batas data yang bias berdiri 

sendiri. Dalam penelitian menggunakan analisis secara naratif dan 

deskriptif 
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d) Penarikan Kesimpulan 

Hal yang terahir di lakukan adalah analisis data ya itu penarikan 

kesimpulan. Peeneliti berusaha dan berupaya maencari makna dan jawaba 

dari hasil penyajian data penelitian serta menganalisi data dan membuat 

kesimpulan. 

H. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data 

Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

triangulasi sumber. Triangulasi sumber menurut Patoondalam (Moleong, 2007) 

artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Ada beberapa cara dalam 

melakukan triangulasi sumber. Tetapi triangulasi sumber yang dipakai dalam 

penelitian ini adalah dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Jadi peneliti akan mengecek keabsahan data yang 

diperoleh dari wawancara, kemudian membandingkannya dengan tulisan-tulisan 

yang diuat para praktisi media sosial. 

Selain itu diskusi teman sejawat juga membantu memeriksaan keabsahan 

data, karena diskusi dengan rekan yang mampu memberian wawasan dan masukan 

ataupun sanggahan sehingga dapat memberikan kematapan terhadap hasil 

penelitian. Tehnik ini di pergunakan agar peneliti dapat mempertahankan sikap 

terbuka dan kejujuran serta memberikan kesempatan awal yang baik untuk memulai 

menjajajki diskusi dengan teman sejawat. Serta di harapkan menerima masukan dan 

sanggahan demi menyempurkan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


