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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Artinya 

peneliti ingin melakukan penelitian dengan maksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya tingkah laku, cara 

pandang, motivasi dan sebagainya secara menyeluruh dan dalam bentuk kata – 

kata dan bahasa pada suatu kejadian – kejadian khusus yang alamiah. Artinya 

pendekatan dalam penelitian ini tidak menggunakan angka – angka (Bungin, 

2003:42) . 

Didukung oleh pernyataan bahwa metodelogi kualitatif cenderung 

diasosiasikan dengan keinginan peneliti untuk menelaah makna, konteks, dan 

suatu pendekatan holistik terhadap fenomena (Mulyana dan Solatun, 2013:5-6) . 

Disamping itu penelitian kualitatif juga bertujuan untuk melakukan penafsiran 

terhadap fenomena sosial.  

3.2 Tipe Penelitian 

Dari pendekatan penelitian kualitatif diatas, tipe penelitian yang digunakan 

adalah deskriptif. Dipilihnya tipe penelitian deskriptif sebab sesuai dengan tujuan 

peneliti yakni bertujuan menggambarkan dan mengungkapkan adanya penerapan 

jurnalisme sastra dalam rubrik “Nganal Kodew”. Dalam penggunaan pendekatan 

kualitatif maka hasil penelitian nantinya merupakan deskripsi interpretasi dimana 

peneliti berusaha menjelaskan serta mendeskripsikan setiap objek yang di 

telitinya, bersifat tentatif dalam waktu dan situasi tertentu  (Muslimin, 2016:50).  
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3.3 Teknik Pemilihan Informan Penelitian 

 Berdasar pada pernyataan Muslimin (2016:62) sumber data primer dalam 

penelitian kualitatif ialah sejumlah responden yang disebut informan penelitian. 

Informan penelitian  adalah mereka yang mengerti terkait dengan suatu proses 

atau peristiwa dalam hal ini mereka yang mengerti bahkan terlibat langsung dalam 

proses produksi rubrik “Nganal Kodew”.  

 Teknik yang digunakan dalam pemilihan informan yakni menggunakan 

total sampling yakni dengan menjadikan semua pihak yang terlibat langsung 

dalam pembuatan rubrik “Nganal Kodew” sebagai informan penelitian. Dalam 

produksi rubrik ”Nganal Kodew” tersebut terdapat lima orang yang terlibat, maka 

secara otomatis keseluruhan tim di pilih peneliti sebagai informan penelitian. 

Berikut lima orang tersebut : 

1.  Pimpinan Redaksi  : Bertanggung jawab atas seluruh 

kegiatan produksi rubrik  

2.  Wakil Pemimpin Redaksi : Bertanggung jawab mengedit berita 

“Nganal Kodew” 

3.  Kordinator Liputan   : Bertanggung jawab mengkordinir 

wartawan, membagi tugas liputan. Editing berita, mengirimkan 

usul judul judul menarik terkait Headline atau pemberitaaan. 

4.  Grafis/ Ilustrator   : Bertanggung jawab membuat 

ilustrasi tokoh (Markonah-Markucel dan Srontol-Srintil) serta 

membuat ilustrasi latar cerita berupa adegan juga dialog untuk 

rubrik “Nganal Kodew”  
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5.  Wartawan  : Bertanggung jawab mencari dan membuat 

berita. 

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan di Redaksi Kantor harian Radar Malang ; Jl. 

Kawi no.11 B Kota Malang. Sebab disitulah peneliti melihat aktivitas produksi 

rubrik “Nganal Kodew”. Dikarenakan tidak adanya waktu waktu khusus, dan 

disesuaikan dengan kebutuhan penelitian yang hanya berkaitan dengan aktivitas 

produksi dalam rubrik tersebut maka waktu yang di pilih peneliti untuk 

melakukan penelitian adalah Mei-Juni 2018.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup depth interview 

(wawancara mendalam), observasi, serta dokumentasi. Pengumpulan data primer 

dilakukan melalui wawancara mendalam dengan lima informan, diantaranya ;  

1. Pimpinan Redaksi yang bertanggung jawab terhadap penerbitan semua 

produksi rubrik di harian Radar Malang. Peneliti meneliti bagaimana 

seorang pimpinan redaksi turut serta dalam penentuan topik maupun 

tema untuk rubrik “Nganal Kodew”sampai pengambilan kebijakan layak 

atau tidak layaknya rubrik tersebut untuk di tayangkan 

2. Satu orang Wakil Pemimpin Redaksi yang bertugas sebagai editor 

berita ”Nganal Kodew” sekaligus memiliki wewenang bersama 

Pimpinan Redaksi untuk menentukan topik apa yang di ulas dalam 

rubrik ”Nganal Kodew”. Peneliti turun melihat proses editing rubrik 

“Nganal Kodew” dalam tahap ini peneliti menitik beratkan pada point 
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apakah kaidah kaidah jurnalisme sastra sudah di terapkan baik oleh 

wartawan hingga tahap editing.  

3. Satu orang Kordinator Liputan yang bertugas mengkordinir wartawan, 

membagi tugas liputan. Editing berita, mengirimkan usul beberapa judul 

menarik terkait Headline atau pemberitaaan   

4. Satu orang Grafis/ Ilustrator yang bertugas membuat ilustrasi tokoh 

(Markonah-Markucel dan Srontol-Srintil) serta membuat ilustrasi latar 

cerita berupa adegan juga dialog untuk rubrik “Nganal Kodew” 

5. Wartawan yang bertugas mencari sekaligus membuat berita. Peneliti 

mengikuti bagaimana proses pembuatan berita mulai dari penentuan 

topik, interview terhadap narasumber sampai pada berita yang siap di edit 

oleh redaktur . 

 Peneliti menggunakan struktur pertanyaan yang  dibuat sebagai pedoman 

wawancara. Peneliti berusaha mendapatkan informasi secara jujur, lengkap dan 

mendalam agar sesuai dengan tujuaan penelitian. Disamping itu, saat wawancara 

berlangsung peneliti juga menggunakan alat bantu berupa alat perekam (recorder) 

dan dokumentasi berupa foto sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam 

nantinya pembuatan transkrip. Selain itu peneliti juga melakukan observasi 

terhadap subyek. Observasi dilakukan selama wawancara berlangsung maupun 

saat tim rubrik “Nganal Kodew” melakukan proses produksi berita. 

3.6 Teknik Analisa Data 

 Teknik analisis data berkaitan dengan cara peneliti dalam menerapkan 

prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab rumusan masalah yang sudah 
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jurnalisme sastra. Penyajian data dibuat dalam bentuk deskripsi beserta 

tabel dan bagan. 

c) Proses Penarikan Kesimpulan : Pada tahap ketiga ini peneliti 

mempertimbangkan berbagai pola data yang ada serta kecenderungan dari 

penyajian data yang sudah dibuat hingga mampu ditariknya sebuah 

kesimpulan. 

3. 7 Uji Keabsahan Data 

 Untuk menguji validitas dan reliabilitas data maka peneliti  menggunakan  

triangulasi sumber. Yang berupaya untuk mengakses sumber-sumber yang 

bervariasi untuk memperoleh data yang berkaitan dengan persoalan yang serupa. 

Peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh dari satu subyek dengan 

subyek lainnya. Dengan penelusuran dan perbandingan tersebut, maka peneliti 

sampai pada salah satu kemungkinan apakah data yang diperoleh konsisten atau 

sebaliknya (Muslimin, 2016:65) .  

 Pada penelitian ini, untuk memperoleh data yang konsisten dan valid maka 

peneliti menggunakan draft wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada 

lima informan. Wawancara di lakukan di tempat yang berbeda antara informan 

yang satu dengan yang lain guna menjaga orisinalitas jawaban masing masing 

informan. Peneliti menanyakan sepaket pertanyaan yang terlampir pada draft 

wawancara pada informan pertama dengan merekam tanggapan dari informan 

pertama lalu selanjutnya peneliti melakukan hal yang sama untuk informan kedua 

sampai informan ke lima. Saat wawancara berlangsung kemarin, peneliti 

menemukan terdapat dua poin pertanyaan yang jawabannya tidak sama antara 

informan pertama dan informan ke tiga maka peneliti menanyakan kembali 
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pertanyaan yang sama pada waktu yang berbeda hingga ditemukan jawaban yang 

valid dan konsisten. 

 Dengan serupanya jawaban-jawaban dari para informan maka dapat di 

simpulkan pada setiap persoalan yang berkaitan dengan kaidah-kaidah penulisan 

jurnalsime sastra sudah ditemukan jawaban yang valid dan konsisten, berikut pada 

halaman lampiran peneliti lampirkan transkip wawancara peneliti beserta ke lima 

informan.  

 


