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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

merupakan penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrument kunci 

(Ardianto, 2011, hlm. 58). Penelitian komunikasi kualitatif biasanya tidak 

dimaksudkan memberikan penjelasan-penjelasan, mengontrol gejala-gejala 

komunikasi, mengemukakan prediksi maupun menguji teori, tetapi lebih 

dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran dan/atau pemahaman 

mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau realitas komunikasi 

terjadi (Pawito, 2007, hlm. 35). 

3.1.2 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Metode 

deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau membuat prediksi (Rakhmat, 2012, hlm. 24). Metode deskriptif berguna 

untuk melahirkan teori-teori tentatif. (Ardianto, 2011, hlm. 58). Metode 

deksriptif-kualitatif menitik beratkan pada observasi dan suasana alamiah 

(natural setting). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai 

pengamat. Ia membuat kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya 

dalam buku observasi (instrumentnya adalah pedoman observasi, pen). Ia 

tidak berusaha untuk memanipulasi variabel. (Ardianto, 2011, hlm.60) 

Penelitian deskriptif kualitatif dalam ilmu sosial bertujuan untuk 

mengkritik kelemahan penelitian kuantitatif, menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang 

ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik 

realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau 

gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. (Bungin, 2007, 

hlm. 68). 
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Data yang dikumpulkan dalam penilitian ini adalah berupa kata-kata 

hasil wawancara dengan Wakil Pemimpin Redaksi, Ketua Redaksi Harian, 

Wartawan dan Wakil Manajer Iklan Pikiran Rakyat. Penelitian ini akan 

mendeskripsikan data yang diperoleh secara mendetail terkait Studi Ekonomi 

Politik mengenai penerapan prinsip Pagar Api di Harian Pikiran Rakyat. 

3.1.3 Strategi Penelitian  

Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi 

kasus. Menurut Bungin (2007, hlm. 68) format penelitian deskriptif kualitatif 

pada umumnya dilakukan pada penelitian studi kasus. Studi kasus merupakan 

studi yang mendalam pada satu kelompok orang atau peristiwa. Teknik ini 

berupa sebuah deskripsi terhadap individu. Ada tiga langkah dasar dalam 

menggunakan studi kasus yaitu pengumpulan data, analisis dan menulis 

Bungin (2007, hlm. 132). 

Penelitian ini menggunakan jenis studi kasus single case holistic yang 

artinya terdapat satu jenis kasus dengan satu level analisis yang diteliti (Yin, 

1984, hlm. 15). 

3.2  Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian  

Agar penelitian terarah dan dilakukan secara mendalam, maka 

diperlukan partisipan penelitian. Partisipan atau subjek penelitian ini sebagai 

pemberi informasi mengenai data yang diperlukan. Informan penelitian di 

dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang 

ditempuh peneliti agar data atau informasi dapat diperolehnya (Bungin, 2007, 

hlm. 107). Subjek penelitian terdiri dari para pihak yang terlibat dalam 

penelitian. 

Menentukan informan bisa dilakukan oleh peneliti apabila peneliti 

memahami masalah umum penelitian serta memahami pula anatomi 

masyarakat dimana penelitian tersebut dilaksanakan (Bungin, 2007, hlm. 

107). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik prosedur purposif. 

Menurut Bungin (2007, hlm. 107), prosedur purposif adalah salah satu strategi 
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menentukan informan dengan menentukan kelompok sesuai dengan kriteria 

terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Contoh dari 

penggunaan prosedur ini adalah antara lain dengan menggunakan key person. 

Kunci dasar penggunaan prosedur ini adalah penguasaan informasi dari 

informan dan secara logika bahwa tokoh-tokoh kunci di dalam proses sosial 

selalu langsung menguasai informasi yang terjadi di dalam proses sosial itu. 

Dari pengertian tersebut penelitian memiliki beberapa kriteria dalam 

menentukan informan utama penelitian, yakni pihak yang terlibat langsung 

dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi proses komunikasi. Oleh 

karena penelitian ini memiliki informan utama: 

Tabel 3.1 Informan Utama  

No Nama Jenis 

Kelamin 

Usia Jabatan 

1. Erwin Kustiman L 44 Wakil Pemimpin Redaksi 

2. Deni yudiawan L 41 Ketua Redaktur Harian 

3.. Yusuf Wijanarko L 31 Wartawan 

4. Muhammad 

Ginandjar 

L 39 Wakil Manajer Iklan  

 

3.3.2 Tempat Penelitian  

Lokasi penelitian adalah di kantor Pikiran Rakyat, Jalan Asia Afrika No. 

77, Kota Bandung. Alasan pemilihan tempat ini adalah karena semua kegiatan 

dan informan yang mendukung penelitian ini dilaksanakan disana.  

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan 

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 

2010, hlm. 308). Berdasarkan manfaat empiris, bahwa metode pengumpulan 

data kualitatif yang paling indepenen terhadap semua metode pengumpulan 
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data adalah wawancara, observasi, bahan dokumenter serta metode baru 

seperti metode bahan visual dan penelusuran internet (Bungin, 2007, hlm. 

110) Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan beberapa metode sebagai berikut. 

3.4.1 Wawancara Mendalam (In-Depth Interview) 

Wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap 

muka antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai, 

dengan atau tanpa adanya pedoman wawancara, dimana pewawancara dan 

informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Bungin, 2007, 

hlm. 111).  

Metode wawancara mendalam adalah sama seperti metode wawancara 

lainnya, hanya peran pewawancara, tujuan wawancara, peran informan dan 

cara melakukan wawancara yang berbeda dengan wawancara pada umumnya. 

Sesuatu yang amat berbeda dari wawancara mendalam adalah wawancara 

mendalam dilakukan berkali-kali dan membutuhkan waktu yang lama 

bersama informan di lokasi penelitian, yang mana kondisi ini tidak terjadi 

pada wawancara pada umumnya. 

Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai 

kontrol atas respon informan. Artinya, informan bebas memberikan jawaban-

jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu, tidak ada yang disembunyikan. 

Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung seperti sedang 

ngobrol.  

Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk mendapatkan data 

utama sebagai sumber data primer, yaitu meliputi data mengenai studi 

ekonomi politik mengenai penerapan prinsip Pagar Api di Harian Pikiran 

Rakyat. 

3.4.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 



41 
 

Reza Fauzan,2017 

STUDI EKONOMI POLITIK MEDIA MENGENAI PRINSIP PENERAPAN PAGAR API DI PIKIRAN RAKYAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya (Arikunto, 2010, hlm. 274). 

Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data serta 

informasi tertulis yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Dalam 

penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

sekunder yang berkaitan dengan aspek kajian yang telah dirumuskan, meliputi 

pengambilan beberapa foto atau gambar serta rekaman audio visual (video) 

atau audio selama kegiatan observasi, dan lain sebagainya. 

3.5  Jenis Sumber Data 

Arikunto (2010, hlm.172) mengemukakan bahwa sumber data dalam 

penelitian adalah subyek dari mana dapat diperoleh. Sumber data dalam 

penelitian ini mencakup informan utama saja atau sumber primer 

3.5.1 Sumber Data Primer 

Moleong (2006, hlm.157) berpendapat bahwa data primer adalah kata-

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Sumber 

primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek 

material penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam 

penelitian ini adalah informan yakni Wakil Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat, 

Ketua Redaksi Harian Pikiran Rakyat, Wartawan Pikiran Rakyat dan Wakil 

Manajer Iklan Pikiran Rakyat. 

3.6  Instrumen Penelitian 

3.6.1 Lembar Wawancara  

Lembar wawancara dibuat untuk memberikan arahan dan batasan saat 

proses tanya jawab berlangsung, sehingga hasil yang didapat dapat 

dipertanggungjawabkan. Lembar wawancara ini digunakan untuk memperoleh 

data yang objektif dan mendalam mengenai studi ekonomi politik media 

mengenai penerapan prinsip Pagar Api di Harian Pikiran Rakyat. Data 

tersebut didapatkan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada 

informan penelitian yakni Wakil Pimpinan Redaksi Pikiran Rakyat, Ketua 

Redaksi Harian Pikiran Rakyat, Wartawan Pikiran Rakyat dan Wakil Manajer 

Iklan Pikiran Rakyat. 
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3.6.2 Peralatan Dokumentasi  

Semua penelitian memerlukan instrumen untuk pengumpulan sebuah 

data. Instrumen adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data 

(Kountur, 2007:159). Sesuai dengan pendapat tersebut, peneliti 

menyimpulkan bahwa instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri 

dengan dibantu alat-alat seperti alat perekam suara handphone, tape Recorder, 

kamera, dan alat tulis (Moleong, 2006: 41-142). Tetapi, karena perjanjian 

yang telah disetujui untuk tidak memakai kamera pada ruangan tertentu 

seperti ruangan Wakil Pimpinan Redaksi, Wakil Manajer Iklan, dan ruangan 

Ketua Redaksi Harian Pikiran Rakyat. Jadi, peneliti memaksimalkan 

penggunaan lembar wawancara, alat tulis, dan lembar wawancara terkait 

dengan penelitian yang akan dilakukan 

3.7  Prosedur Penelitian 

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari 

minat dan menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode 

penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Jadi hal yang sangat penting bagi 

peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah-masalah sosial tertentu. 

Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi 3 (tiga) tahap yaitu sebagai berikut. 

1. Tahap Pra Penelitian, terdiri dari: 

a. menyusun rancangan penelitian; 

b. memilih lapangan penelitian; 

c. mengurus perizinan; 

d. menjajaki dan menilai keadaan lapangan; 

e. memilih dan memanfaatkan informan; 

f. menyiapkan perlengkapan penelitian; 

g.  persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Dalam tahapan pelaksanaan ini peneliti awalnya meminta 

perizinan untuk mengadakan penelitian di kantor Pikiran Rakyat, Kota 

Bandung terkait dengan studi ekonomi politik media mengenai 
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penerapan prinsip Pagar Api di Harian Pikiran Rakyat. Lalu, peneliti 

membawa sejumlah nama beserta posisi informan yang dibutuhkan 

terkait penelitian untuk meminta waktu atas ketersediaannya 

melakukan wawancara. Setelah itu, dilakukan wawancara kepada 

seluruh informan terkait (Informan utama), sebelum pada akhirnya 

hasil observasi dan wawancara dikumpulkan dalam bentuk data-data 

kualitatif. 

3. Tahap Pembuatan Laporan 

 Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk 

dianalisis, kemudian dideskripsikan sebagai suatu pembahasan dan 

terbentuk suatu laporan hasil penelitian. 

3.8  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga 

mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2010, 

hlm.335). 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

analisis metode kualitatif. Proses analisis data pada penelitian kualitatif dibagi 

menjadi analisis sebelum di lapangan dan analisis data di lapangan.  

3.8.1 Analisis Sebelum di Lapangan 

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti 

memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan 

fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan. 

 



44 
 

Reza Fauzan,2017 

STUDI EKONOMI POLITIK MEDIA MENGENAI PRINSIP PENERAPAN PAGAR API DI PIKIRAN RAKYAT 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.8.2 Analisis Data di Lapangan Model Miles and Huberman 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis 

terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai 

setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. 

3.8.3 Teknik Penyajian Data  

Penyajian data menggunakan thematic organization. Menurut Sternberg 

dan Sternberg (2010, hlm. 113), keunggulan dari teknik thematic organization 

adalah bahwa pembaca tidak perlu mebulak-balikkan antara halaman hasil 

penelitian dengan pembahasan peneliti. Pembaca dapat mengetahui 

bagaimana pentingya data yang disajikan. Pembaca tidak perlu menunggu 

hingga penggambaran temuan penelitian selesai disajiikan, mereka langsung 

dapat memahami maksud penyajian data dari setiap sub-topik. 

 

Sumber: Sternberg dan Sternberg (2010, hlm. 113) 

3.9  Uji Keabsahan Data 

Bungin (2007, hlm.261) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif 

menghadapi persoalan penting mengenai pengujian keabsahan hasil 

penelitian. Dengan demikian untuk menghindari ketidak validan dan ketidak 
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sesuaian instrumen penelitian, maka perlu diadakan pengujian validitas dan 

uji realibilitas.  Salah satu teknik menguji keabsahan data dan menguji 

kredibilitas adalah model triangulasi Denzin.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model triangulasi Denzin. 

Moleong (2012, hlm.330) mendefinisikan triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

Denzin (dalam Burhan Bungin, 2007, hlm.256) menyebutkan setidaknya ada 

empat langkah pengujian keabsahan hasil penelitian yakni triangulasi peneliti, 

metode, teori dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian.  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data (Data 

triangulation). Peneliti melakukan pencarian data lewat berbagai suimber 

buku atau jurnal. Data triangulation (triangulasi dalam hal metode 

pengumpulan data) adalah penggunaan lebih dari satu metode pengumpulan 

data dalam kasus tunggal. Metode pengumpulan data yang pada umumnya 

dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu wawancara, observasi, FGD, 

dokumentasi, dan lain sebagainya. Dalam penelitian kualitatif, biasanya 

seringkali menggunakan metode pengumpulan data yang lebih dari satu 

(misalnya, wawancara ditambah observasi ditambah dokumentasi, dan lain 

sebbagainya). 

3.9.1 Membercheck 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa 

jauh data atau informasi yang diperoleh sesuai dengan apa yang dimaksudkan 

oleh pemberi data atau informan. Apabila data yang ditemukan disepakati 

oleh pemberi data berarti data tersebut sudah valid, sehingga semakin 

kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan 

berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti 

perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya 

tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan 
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dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck 

dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah 

mendapat suatu temuan atau kesimpulan. Caranya dapat dilakukan secara 

individual, dengan cara peneliti datang ke pemberi data, atau melalui forum 

diskusi kelompok. Setelah data disepakati bersama, maka pemberi data 

diminta untuk menandatangani agar data lebih otentik sekaligus sebagai bukti 

bahwa peneliti telah melakukan membercheck (Sugiyono, 2013: 276). 

3.10  Pertanyaan penelitian 

Tabel 3.2 Pertanyaan Penelitian 

 

No Kategorisasi Kata Kunci Pertanyaan 

1. Kondisi ekonomi 

dan politik media  

Spasialisasi Apa saja bentuk perluasan bisnis media di Pikiran 

Rakyat? 

Bagaimana pertimbangan faktor ekonomi terhadap 

perluasan perusahaan Pikiran Rakyat? 

Bagaimana kepentingan politik berperan terhadap 

perluasan media Pikiran Rakyat? 

Bagaimana kualitas perpanjangan industri di bidang 

lainnya diperhatikan? 

Jelaskan, bagaimana peranan khalayak berlangsung 

terhadap perluasan industri Pikiran Rakyat? 

Jelaskan ada berapa jenis bentuk konvergensi yang 

dimiliki oleh Pikiran Rakyat? 

Dari ke semua jenis, apa saja bidang usaha yang masih 

sama jenisnya? (integrasi vertikal) 

Apa saja jenis bidang usaha yang berbeda? (integrasi 

horizontal)  

Jelaskan, jika benar maka perpanjangan usaha Pikiran 

Rakyat ini benar-benar hanya untuk mengeruk 

keuntungan semata? 

2. Peran 

kepentingan 

pemilik 

Strukturasi 

(Hegemoni) 

Bagaimana kepentingan pemilik modal berperan di 

Pikiran Rakyat?  

Apakah kepentingan pemilik masuk ke dalam struktur 

redaksi? 
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Jelaskan, seperti apa ke-ikut sertaan pemilik mengenai 

keberlangsungan dinamika struktur kerja di Pikiran 

Rakyat? 

Bagaimana bentuk ke-ikut sertaan pemilik terhadap 

kerja bisnis atau iklan di Pikiran Rakyat? 

Bagaimana bentuk ke-ikut sertaan (langsung atau 

tidak) pemilik terhadap kinerja wartawan di Pikiran 

Rakyat? 

Saat menentukan atau memuat berita, seperti apa 

intervensi pemilik media baik secara langsung atau 

tidak langsung? 

Adakah berita yang di framing di Pikiran Rakyat 

misalkan permintaan atau berkaitan dengan pemilik 

modal? 

3. Makna prinsip 

penerapan Pagar 

Api 

Komodifikasi Menurut Anda apa yang dimaksud dengan pagar api? 

Bagaimana bagian Redaksi memaknai kehadiran 

prinsip pagar api ini? 

Bagaimana bagian advertisement memaknai kehadiran 

prinsip pagar api? 

Menurut Anda perlukkah prinsip penerapan pagar api 

di tegakkan di Pikiran Rakyat?  

Jika Iya, bagaimana  Anda memaknai prinsip ini di 

dalam rutinitas kerja jurnalisme di Pikiran Rakyat?    

Dan juga, bagaimana bentuk implementasi pemaknaan 

prinsip pagar api yang sudah di tegakkan pada Pikiran 

Rakyat? 

Menurut Anda, mengapa makna penerapan pagar api 

ini begitu penting untuk menjaga kredibilitas surat 

kabar Pikiran Rakyat? 

Tolong jelaskan, disamping berperan sebagai desain, 

ciri atau batas tegas antara berita dan iklan saja. 

Adakah makna lebih prinsip pagar api bagi Pikiran 

Rakyat? 

Selain untuk wartawan, menurut Anda mengapa 

khalayak juga harus mengetahui makna pagar api di 

dalam produk media?  
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Karena tidak semua khalayak paham pagar api. Selama 

ini, bagaimana Pikiran Rakyat mengenalkan makna 

pagar api yang penting untuk kebutuhan akan 

informasi yang akurat? 

4 Keberlangsungan 

prinsip 

penerapan Pagar 

Api 

Komodifikasi  

 

Menurut Anda, sudahkah keberlangsungan prinsip 

penerapan pagar api ini diterapkan di seluruh elemen 

Pikiran Rakyat?  

Jika iya, bagaimana keberlangsungan cara kerjanya di 

dalam dinamika struktur kerja institusi ini? 

Bagaimana Pikiran Rakyat menerapkan prinsip pagar 

api dalam menengahi sebuah berita dan iklan? 

Menurut Anda, prinsip yang di jalankan dalam menulis 

atau memuat sebuah berita sudahkah berpegangan pada 

prinsip penerapan pagar api? 

Menurut Anda, bagaimana implementasi keterkaitan 

langsung antara berita yang aktual, kebutuhan pasar 

dengan prinsip penerapan pagar api? 

Apakah pagar api ini dianggap sebagai kepentingan 

atau keperluan semata ketika adanya permintaan pasar 

yang besar? 

Tolong jelaskan, dengan adanya pagar api ini apakah 

menurut Anda memudahkan kerja redaksi dan iklan 

atau justru sebaliknya? 

Bagaimana keberlangsungan prinsip pagar api di dalam 

ruang kerja advertising Pikiran Rakyat? 

Bagaimana keberlangsungan prinsip pagar api di dalam 

ruang kerja redaksi Pikiran Rakyat? 

Bagaimana desain atau ciri tegas pagar api ini di dalam 

produk advertorial di Pikiran Rakyat? 

 


