
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Paradigma Interpretif 

Paradigma Interpretif adalah salah satu paradigma non positivisme. 

Pendekatan alternatif ini berasal dari beberapa filsuf jerman yang memfokuskan 

penelitian pada peranan bahasa, interpretasi dan pemahaman dalam ilmu sosial. Cara 

pandang yang digunakan milik kaum nominalis ini yang melihat realitas sosial 

adalah sesuatu yang hanya merupakan label dan konsep yang digunakan untuk 

membangun realitas serta tidak ada sesuatu yang nyata. Hakikat interpretif ini 

menganggap individu melihat dan membangun realitas sosial secara aktif dan sadar, 

sehingga setiap individu pasti memiliki pemaknaan yang berbeda pada suatu 

peristiwa, dengan kata lain realitas sosial adalah hasil bentukan dari serangkaian 

interaksi antar pelaku sosial dalam sebuah lingkungan. Di dalam pardigma 

interpretif, ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami (to 

understand) suatu peristiwa1. 

Ada tiga prinsip dasar yang di miliki oleh paradigma interpretif yaitu2: 

1. Individu menyikapi sesuatu peristiwa yang ada di lingkungannya 

berdasarkan makna yang individu tersebut buat sendiri 

2. Makna terbentuk karena adanya interaksi sosial yang dijalin dengan 

individu lain 

3. Makna yang di dapat ataupun terbentuk akan dipahami dan di modifikasi 

oleh individu melalui proses interpretif yang juga berkaitan dengan hal 

lain yang dihadapinya. 

                                                           
1 Gibson Burrel dan Gareth Morgan. Sociological Paradigms and Organisational Analysis.(London : Heinemann 

Educational Book Ltd) 
2 Soetriono dan SRDm Rita Hanafie. Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : CVAndi Offset. 2007) 
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Berdasar tiga prinsip dasar tersebut, terdapat asumsi penting yang 

melatarbelakanginya yaitu asumsi pertama individu dapat melihat dirinya 

sendiri sebagaimana ia melihat orang lain. Asumsi kedua individu tidak 

dianggap pasif melainkan memiliki kemampuan untuk secara aktif mengerti 

situasi dan kondisi disekitarnya. Paradigma interpretif menekankan pada 

pemahaman makna melalui proses empati individu terhadap sesuatu aktifitas 

dan menempatkan suatu aktifitas yang ada dalam masyarakat akan terjadi 

banyak penafsiran dan analisis dari individu itu sendiri. Selanjutnya, berikut 

identifikasi karakteristik riset dalam paradigma interpretif (Salim (2001; 75-

76))3: 

Tabel 3.1 

                                                           
3 Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak “ Asumsi Dasar Pardaigma Interpretif” Disampaikan pada Accounting Research 

Training Series ke-4 tanggal 26-27 Juni 2013 di Pascasarjana Akuntansi FEB Universitas Brawijaya.  
 

Kriteria Interpretif 

Tujuan penelitian Mengadakan pemahaman, pemaknaan dan rekonstruksi tindakan 

sosial 

Peran teori Sebagai langkah menyusun deskripsi dan pemahaman terhadap 

kelompok masyarakat yang hendak diteliti 

Sifat pengetahuan Merupakan rekonstruksi pemikiran individual yang kemudian 

berkembang menjadi konsensus masyarakat 

Peranan Common-

sense 

Kekuatan teori berasal dari kehidupan keseharian yang harus dapat 

digunakan oleh warga masyarakat secara maksimal 

Akumulasi 

pengetahuan 

Lebih banyak laporan dari rekonstruksi pemikiran ; seolah berasal dari 

pengalaman yang dimiliki sendiri 

Lingkup eksplanasi Ideografis 

Eksplanasi sejati Kesesuaian dari kehendak baik bagi mereka yang menyadari sedang 

belajar 

Bukti yang baik Ditanamkan dalam konteks interaksi sosial 

Kriteria kualitas Bersifat terpercaya dan asli serta dapat mengandung salah pengertian 

Nilai dan etika Nilai merupakan bagian integral dalam interaksi sosial 



Identifikasi karakteristik riset dalam paradigma interpretif 

 

3.2  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian 

yang diarahkan untuk memberikan fakta atau kejadian secara sistematis dan akurat, 

mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian deskriptif 

cenderung tidak perlu mencari atau menerangkan saling menghubungkan dan menguji 

hipotesis (Sugiyono, 2010: 15)4. Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan 

resepsi SUC kota Salatiga mengenai video unggahan Beda Media yang berisi potongan 

stand up comedy milik Joshua Suherman yang menyebabkan adanya pemberitaan 

dugaan kasus penistaan agama oleh Joshua Suherman 

 

3.3  Unit Amatan dan Unit Analisa 

 

3.3.1. Unit Amatan 

 Unit amatan adalah sumber untuk memperoleh data dalam rangka 

menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis, sesuatu yang menjadi 

sumber itu dapat berupa orang, dokumen, dan tempat penelitian. Dalam penelitian 

ini yang menjadi unit amatan adalah mengamati video unggahan Beda Media yang 

berisi potongan stand up comedy milik Joshua Suherman 

3.3.2. Unit Analisa 

 Unit analisis dalam penelitian adalah satuan tertentu yang diperhitungkan 

sebagai subyek atau sasaran penelitian (sasaran yang dijadikan analisis atau fokus 

yang diteliti). Unit analisis suatu penelitian dapat berupa benda, individu, 

kelompok, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus penelitiannya. Dalam 

penelitian ini peneliti memiliki unit analisa yaitu komunitas Stand Up Comedy 

Salatiga dalam memberikan resepsi terhadap video unggahan Beda Media yang 

berisi potongan stand up comedy milik Joshua Suherman 

 

                                                           
4 ibid 

Voice “Passionate participant” sebagai fasilitator yang banyak pilihan dan 

kemampuan merekonstruksi 



3.4  Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah jenis data kualitatif; data yang berbentuk 

kata atau kalimat verbal, bukan berupa angka atau bilangan. Data kualitatif didapat 

melalui teknik analisis mendalam dan tidak bisa didapat secara langsung. Untuk 

mendapatkan data kualitatif dibutuhkan wawancara, observasi, diskusi atau 

pengamatan. Miles dan Huberman dalam Sugiyono5 mengatakan data kualitatif adalah 

data yang bewujud kata-kata atau peristiwa 

3.5  Sumber Data 

 

Sumber data adalah teknik yang dilakukan untuk dapat mengetahui informasi dari 

penelitian yang dilakukan. Dalam  hal ini sumber data sangat diperlukan untuk 

mengetahui dalam penelitian tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam memilih 

sumber data yang sesuai tujuan yang telah ditentukan. Sumber data juga dibagi menjadi 

dua yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung, dilakukan 

dengan cara wawancara secara focus group discussion. Data primer dari penelitian ini 

adalah dari hasil focus group discussion bersama komunitas SUC kota Salatiga. 

Sedangkan data sekunder adalah catatan atau dokumentasi, sumber pustaka, dst. 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling tepat dalam penelitian, karena 

seperti tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa adanya 

pengumpulan data, maka peneliti akan mengalami kesulitan dalam mendapat data yang 

memenuhi standar data yang di tetapkan. Menurut Prof. Dr. Sugiono dalam bukunya 

memahami penelitian kualitatif (2010:63) ada beberapa macam pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dokumentasi dan gabungan atau triangulasi. Dalam penelitian 

mengenai resepsi komunitas Stand Up Comedy kota Salatiga terhadap video unggahan 

Beda Media yang berisi potongan stand up comedy milik Joshua Suherman peneliti 

memilih menggunakan pengumpulan data secara FGD, dokumentasi dan observasi. 

                                                           
5 Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi  (Bandung, Alfabeta: 2005) hal 10 



3.6.1 Focus Grup Discussion 

Diskusi Kelompok Terarah atau Focus Group Discussion adalah proses 

pengumpulan informasi mengenai suatu masalah tertentu yang sangat spesifik 

(Irwanto, 2007)6. Menurut Andi Prastowo (2008)7 Diskusi Kelompok Terarah 

merupakan suatu bentuk penelitian kualitatif dimana sekelompok orang dimintai 

pendapatnya mengenai suatu produk, konsep, layanan, ide, iklan, kemasan / situasi 

kondisi tertentu. Tujuan dari diskusi kelompok terarah itu sendiri adalah untuk 

memperoleh masukan atau informasi mengenai permasalahan yang bersifat lokal dan 

spesifik.  

Penyelesaian masalah ini ditentukan oleh pihak lain setelah informasi berhasil 

dikumpulkan dan dianalisis. Karakteristik diskusi kelompok terarah adalah  

a. Jumlah peserta diskusi terbatas, dengan tujuan agar setiap peserta mendapat 

kesempatan untuk berbicara, mengemukakan pendapat dan terlibat aktif 

dalam diskusi 

b. Peserta diskusi berasal dari satu populasi yang sama atau kelompok homogen, 

dengan ciri-ciri yang sama, ditentukan dari tujuan penelitian. 

Menurut Andi Prastowo (2008)8, prinsip dalam diskusi kelompok terarah ini 

adalah: 

1. FGD adalah Kelompok Diskusi, bukan wawancara atau obrolan. Ciri khas 

metode riset FGD yang tidak dimiliki oleh metode penelitian kualitatif lain (baik 

wawancara mendalam maupun observasi) adalah adanya interaksi. 

2. FGD adalah Group, bukan individu. Sehingga, agar dinamika kelompok 

berjalan lancar, setiap anggota kelompok terlibat secara aktif. 

3. FGD adalah diskusi terfokus, bukan diskusi bebas. Tidak hanya terfokus pada 

Interaksi dan Dinamika Kelompok, namun pula terfokus pada Tujuan Diskusi. 

                                                           
6 Irwanto. Focus Group Discussion (Jakarta , Sebuah Pengantar Praktis.: Yayasan Obor Indonesia. 2007) hal 15 
7 Andi Prastowo Menguasai Teknik-Teknik Data Penelitian Kualitatif. (Yogyakarta: DIVA Press.2008) hal 35 
8 ibid 



3.6.2. Observasi 

Metode ilmiah observasi atau sebagai pengamatan terhadap suatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indra9. Observasi merupakan suatu penyelidikan 

yang dilakukan secara sistematik dan sengaja dilakukan. Dibandingkan metode 

survey metode observasi lebih obyektif. Metode ini dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang akan diteliti. 

3.6.3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan mencatat data-data 

yang sudah ada10. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel 

yang berupa catatan buku, surat, transkrip, majalah, prasasti, notulen, rapat, lengger, 

agenda, dan lain-lain. Peneliti akan melakukan dokumentasi selama penelitian 

berlangsung. 

3.7 Metode Analisis Data 

Analisis data kualitatif dilakukan jika data empiris yang di dapatkan adalah 

kumpulan data yang berupa kata-kata. Data dapat saja dikumpulkan dengan beberapa cara 

seperti observasi, wawancara, dan intisari dokumen lalu diproses dahulu sebelum siap 

digunakan (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan). Menurut Miles dan Huberman, 

kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, tetapi dalam penelitian ini verifikasi 

digantikan dengan keabsahan data.. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 

kualitatif mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi data dan 

triangulasi. Berikut ini adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti: 

3.7.1 Reduksi Data  

Reduksi data adalah proses pemilihan dan penyerderhanaan catatan-

catatan tertulis di lapangan. Kegiatan reduksi data akan berlangsung terus-

menerus selama pengumpulan data atau selama penelitian. Saat 

peengumpulan data berlangsung, terjadi tahapan reduksi, yaitu membuat 

                                                           
9 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 145 
10 Yatim Riyanti, Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar (Surabaya: SIC, 1996) hal 83. 



ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat kelompok-kelompok, 

membuat partisi, dan menulis memo. Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang berguna untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan 

dapat ditarik dan diverifikasi.  

 

3.7.2 Penyajian Data 

Sugiyono (2011:341) menjelaskan bahwa “dalam penelitian kualitatif, 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Miles and Huberman dalam 

Sugiyono (2011:341) Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data-data 

yang telah diperoleh kemudian disusun lalu disajikan agar dapat 

memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi terkait fenomena 

yang sedang diteliti tersebut.   

3.7.3 Triangulasi 

Selain metode analisis data reduksi data, peneliti juga menggunakan 

teknik Triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. 

Triangulasi sendiri berarti teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian. Triangulasi dibagi menjadi empat macam11, 

diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik 

dan teori. 

1. Triangulasi Metode 

Dilakukan dengan cara membandingkan data dengan cara 

yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan 

                                                           
11Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. Si,  Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif,  http://www.uin-

malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html , terbit pada tanggal Jumat, 15 Oktober 2010 

diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 20.00 WIB 

http://www.uin-malang.ac.id/w/1416650876
http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html
http://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html


metode wawancara, observasi dan survey, untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang valid dan gambaran utuh mengenai 

informasi tertentu. Selain itu peneliti menggunakan informan yang 

berbeda untuk mengecek kebenaran. Triangulasi tahap ini dilakukan 

jika data yang diperoleh meragukan 

2. Triangulasi antar-peneliti 

Tahap ini dilakukan dengan cara peneliti harus lebih dari satu 

orang. Teknik untuk memperkaya pengetahuan informas yang digali 

dari subjek penelitian. Namun harus diingat untuk mendapatkan data 

yang terbaik, harus memilih lain peneliti dengan track record  yang 

baik dan tidak terlibat suatu kepentingan 

3. Triangulasi sumber data 

Tahap dimana menggali kebenaran informasi tertentu melalui 

berbagai metode dan sumber data.Peneliti bisa menggunakan 

observasi (participant obervation), dokumen tertulis, arsip, catatan 

resmi, catatan atau tulisan  pribadi dan gambar atau foto. Dari beberapa 

cara tersebut akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, dan 

selanjutnya akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda 

mengenai fenomena yang diteliti. 

4. Triangulasi Teori 

 Hasil akhir penelitian kualitatif adalah sebuah rumusan 

informasi.  Informasi tersebut akan dibandingkan dengan perspektif 

teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas 

temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori 

mampu meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti 

mampu  menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil 

analisis data yang telah diperoleh. Tahap ini paling sulit sebab 

peneliti harus memiliki expert judgement ketika membandingkan 

temuannya dengan perspektif tertentu. 

Dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan 

teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber 



adalah membandingkan dan mengecek kembali kepercayaan suatu informasi yang 

diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif 

3.7.4 Keabsahan Data  

  Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus berusaha untuk 

mendapatkan data yang valid, untuk itu peneliti dalam mengumpulkan data 

harus menggunakan validitas data agar data yang di kumpulkan tidak cacat. 

Untuk menetapkan keabsahan/validitas data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksaan teknik pemeriksaan ini dibagi menjadi beberapa kriteria yaitu12: 

1. Derajat Kepercayaan (credibility) 

Berfungsi melaksanakan penelitian lebih luas lagi untuk mendapatkan 

penemuan baru, sehingga tingkat kepercayaan penemuan dapat tercapai 

selain itu fungsi keduanya adalah mempertunjukkan derajat kepercayaan. 

2. Keteralihan (transferability) 

Peneliti memerlukan pencarian dan mengumpulkan kejadian empiris. 

Peneliti harus melakukan penelitian kecil untuk memastikan usaha 

verifikasi tersebut. 

3. Kebergantungan (dependability)  

Peninjauan dari berbagai segi pandangan dan sangat diperhitungkan, artinya 

adalah peristiwa ini akan disangkut pautkan dengan berbagai segi 

pandangan 

4. Kepastian (confirmabilty)  

Peneliti harus keluar dari subjektifitas dan beralih ke obejktifitas yang bisa 

dipercaya, faktual dan dapat dipastikan. 

 

                                                           
12 Bachtiar S. Bachri Menyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf 

diakses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 21.00 WIB 

http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf

