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BAB I 

RISET KOMUNIKASI 

 

A. Apa itu Riset Ilmiah? 

Riset (penelitian) berarti “to search, to find”. Dalam bahasa latin riset berasal 

dari kata ―re‖ yang artinya lagi dan “cercier” yang artinya mencari. Secara umum 

Riset berarti ―mencari informasi tentang sesuatu‖ (looking for information about 

something). Bisa juga diartikan sebagai sebuah usaha untuk menemukan sesuatu 

(attempt to discover something). 

Dari pengertian diatas, sebenarnya hampir setiap orang melakukan kegiatan 

riset dalam kehidupan sehari-harinya. Contoh ketika kita memutuskan membeli 

mobil, kebanyakan dari kita mencoba mendapatkan informasi tentang merek dan 

model mobil yang kita inginkan. Mungkin kita bertanya kepada teman, membaca 

majalah otomotif atau mengharidi pameran mobil. Semuanya untuk mencari 

informasi yang dibutuhkan tentang mobil apa yang akan kita beli. 

 Riset yang biasa dilakukan orang sehari hari (everyday research) biasanya 

lebih banyak menggunakan metode non ilmiah. Hal ini untuk membedakan dengan 

kegiatan riset yang menggunakan metode ilmiah yang bersifat lebih sistematis, lebih 

objektif, lebih hati-hati dan lebih difokuskan untuk mencapai ketelitian dan 

kebenaran. Riset yang terakhir ini dikenal dengan nama riset ilmiah (scientific 

research). Penulis mendeskripsikan perbedaan antara riset sehari-hari dan riset ilmiah 

pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 

Perbedaan Jenis Riset 

Riset sehari-hari 

(everyday research) 

Riset Ilmiah 

(scientific research) 

Intuisi 

Anggapan umum (common sense) 

Tidak ada aturan (casual) 

Dilakukan setiap hari 

Pilih-pilih (selective) 

Kebetulan 

Fokus pada keputusan pribadi 

Berdasarkan teori 

Terstruktur 

Ada aturan ketat yang sistematis 

Terencana 

Objektif, tidak memihak 

Pemikiran ilmiah 

Fokus pada pengetahuan tentang realitas 

 

Riset merupakan proses penyelidikan secara berhati-hati, sistematis dalam 

mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang cermat guna menetapkan 

suatu keputusan tepat. Menurut Henry Manaheim, riset dalam ilmu pengetahuan 

adalah “an inter-subjective, accurate, systematic analysis of determinate of body 

empiri-cal data, in order to discover recurring relationship among phenomena” 

(Ruslan, 2003 : 4). Jadi, riset bertujuan menemukan hubungan diantara fenomena 

melalui analisis yang akurat dan sistematik terhadap data empiris. Ilmu pengetahuan 

dengan demikian bertujuan menjelaskan suatu fakta, dan memahami hubungan antar 

fakta. 

Karakteristik Metode Ilmiah 

Secara garis besar, terdapat beberapa karakteristik metode ilmiah sebagai dasar 

lahirnya ilmu pengetahuan. Kelima karakteristik ini dikutip dari Wimmer dan 

Dominic (2000 : 11-13): 

 



5 
 

A. Bersifat publik 

1. Tergantung pada informasi yang tersedia secara bebas. 

2. Riset harus menginformasikan metode risetnya kepada yang lain. 

3. Terbuka terhadap koreksi dan verifikasi 

B. Objektif 

1. Aturan-aturan eksplisit dan prosedur mengikat peneliti 

2. Berhubungan dengan fakta-fakta daripada interpretasi 

C. Empirikal 

1. Peneliti lebih memerhatikan pada dunia yang dapat diketahui atau yang 

secara potensial dapat diukur 

2. Menolak metafisikal dan penjelasan-penjelasan yang non-sensikal 

3. Konsep harus didefinisikan secara jelas 

4. framing dan definisi operasional untuk memperjelas apa yang diteliti dan 

bangaimana menelitinya 

D. Sistematik dan kumulatif 

1. Review literatur ilmiah 

2. Konsisten  

E. Prediktif 

1. Prediksi perilaku 

2. Kemampuan memprediksi fenomena atau peristiwa 

Jadi hakikat riset melalui metode ilmiah adalah, upaya mengungkap realitas 

untuk mencari kebenaran secara objektif, empiris, sistemasis, dan terorganisir. Hasil 

dari riset ini adalah menciptakan dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Artinya 

riset adalah operasional dari metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan 

secara ilmiah. 

Riset Dalam Praktik Komunikasi 
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Riset memegang peran penting dalam praktik komunikasi. Proses komunikasi 

ditujukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Dengan demikian, segala 

bidang komunikasi, baik itu hubungan masyarakat (humas atau public relations), 

periklanan (advertising), penyiaran (broadcasting), jurnalistik dan lainnya dituntut 

untuk menciptakan komunikasi yang efektif agar tercapai tujuan yang diharapkan. 

Komuteknik Praktis Riset Komunikasi yang efektif mensyaratkan adanya pertukaran 

informasi (sharing of information) dan kesamaan makna (stala/intune) antara 

komunikator dengan komunikan.  

Banyak pakar yang memberikan batasan mengenai komunikasi yang efektif. 

Tubbs dan Moss (2000:9-13) dalam bukunya Human Communication memberikan 

kriteria komunikasi efektif, yaitu bila terjadi pengertian, menimbulkan kesenangan, 

pengaruh pada sikap, hubungan yang semakin baik, dan perubahan perilaku. Bila 

dalam proses komunikasi terjadi khalayak merasa tidak mengerti akan apa yang 

dimaksud komunikator, maka telah terjadi kegagalan proses komunikasi primer 

(primary breakdown in communication). Bila setelah proses komunikasi terjadi 

hubungan semakin renggang, maka telah terjadi kegagalan sekunder dalam proses 

komunikasi (secondary breakdown in communication). Komunikasi efektif bisa 

diartikan terjadi bila ada kesamaan antara kerangka berpikir (frame of revenge) dan 

bidang pengalaman (field of experience) antara komunikator dengan komunikan.  

Untuk dapat menciptakan komunikasi yang efektif maka harus dilakukan 

persiapan persiapan secara matang terhadap seluruh komponen proses komunikasi, 

yaitu komunikator, pesan, saluran komunikasi, komunikan, efek, umpan balik 

(feedback) bahkan faktor gangguan (noise) yang mungkin terjadi. Dengan kata lain, 

proses komunikasi yang akan dilakukan harus didahului dengan upaya pemeriksaan 

terhadap pertanyaan ―who says what in which channelto whom with what effect‖ 

(Siapa komunikatornya, apa pesannya, melalui media apa, sasarannya siapa, dan 

bagaimana efeknya pada sasaran). Itu semua adalah komponen-komponen 

komunikasi. 
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Di sinilah posisi riset. Upaya-upaya menyiapkan komponen-komponen 

komunikasi di atas harus didasari atas data empiris yang berisi deskripsi detail 

mengenai karakteristik masing-masing komponen. Data empiris ini tentunya hanya 

dapat diperoleh melalui kegiatan riset, sehingga keputusan yang diambil akan 

mencerminkan situasi realitas yang akan dihadapi. Misalnya, komunikator yang 

kredibel di mata pendengar itu yang bagaimana; informasi apa yang cocok dan 

dibutuhkan khalayak; bagaimana umpan balik khalayak terhadap pesan yang 

disampaikan seorang public relations; apakah strategi kreatif sebuah iklan sesuai 

dengan target sasaran; bagaimana profil pembaca suatu surat kabar yang akan 

memengaruhi jenis informasi yang sesuai dengan pembaca; bagaimana citra 

perusahaan di mata publiknya setalah program-program public relations diluncurkan, 

dan lain sebagainya.  

Selain itu, sebagai ilmuwan ataupun praktisi komunikasi, kita dituntut selalu 

mengembangkan khazanah ilmu kita melalui riset. Ilmu bersifat tentatif, perlu 

pemikiran-pemikiran baru demi pengembangannya untuk kemashalatan umat 

manusia. Semua ilmu pada dasarnya tidak lebih dari penyempurnaan pemikiran 

sehari-hari. Karena itu ilmu bersifat tidak sempurna, bersifat tentatif (dapat didebat). 

Albert Einstein, ilmuwan besar Fisika pernah mengatakan, ―otakku adalah 

laboratoriumku, karena itu di mana ada dan kapan pun aku selalu menyatu 

dengannya, dan terus-menerus menyempurnakan hasil-hasil pemikiranku‖. 

Secara garis besar manfaat riset dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok 

manfaat, yaitu: 

a. Manfaat Teoretis atau kademis 

Sebuah riset komunikasi diharapkan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan 

melalui upaya mengkaji, menerapkan, menguji, menjelaskan atau membentuk teori-

teori, konsep, maupun hipotesis-hipotesis tertentu. Di sini peneliti bisa memulai 

risetnya dengan menanyakan apakah sebuah teori masih layak digunakan untuk 
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menjawab fenomena atau periset mengamati fenomena yang akhirnya membentuk 

teori baru. Misalnya, riset yang dilakukan Elihu Katz dan Paul Lazarsfeld (1950) 

mengemukakan Personal Influences (pengaruh-pengaruh personal) yang menganggap 

pengaruh media terhadap khalayak sangat kuat (khalayak dianggap pasif).  

b. Manfaat Praktis 

Riset yang dilakukan bermanfaat untuk konsumsi praktis komunikasi. Biasanya 

riset ini sejak awal bermaksud memberikan rekomendasi bagi para praktisi 

komunikasi, baik di bidang jurnalistik, hubungan masyarakat (public relations), 

periklanan (advertising), komunikasi pemasaran (marketing communication), dan lain 

sebagainya. Contohnya riset ―tracking media‖ menghasilkan manfaat berupa 

rekomendasi kepada pengelola media tentang rubrik apa yang harus dipertahankan 

dan dihapuskan. Riset tentang perilaku konsumen dapat memberikan rekomendasi 

kepada praktisi komunikasi pemasaran dalam menyiapkan strategi komunikasi 

pemasaran yang jitu sehingga sesuai dengan karakteristik sasaran (konsumen). 

c. Manfaat Sosial 

Riset yang mempunyai manfaat bagi upaya-upaya mengubah struktur sosial 

(changing the world). Riset ini mencoba mengkritisi struktur sosial yang menurutnya 

kurang ideal karena cenderung tidak adil, didominasi kelompok tertentu dan 

mengasingkan kelompok marginal. Isi komunikasi dianggap cenderung memihak 

pada kelompok yang berkuasa atau komunikasi dijadikan alat hegemoni pihak-pihak 

tertentu. Karena itu riset-riset yang masuk dalam kategori ini dikenal dengan aliran 

kritis. Contoh ditemukan pada riset-riset media studies atau critical studies, seperti 

analisis framing dan analisis wacana. Penulis pernah menemukan bahwa frame surat 

kabar dalam pemberitaan penyerbuan Front Pembela Islam (FPI) terhadap tempat 

hiburan di Jakarta (2004) lebih berpihak pada frame pemerintah, yaitu penyerbuan 

tersebut ―mengganggu stabilitas‖, ―main hakim sendiri‖, dan ―menimbulkan banyak 

kerusakan‖. Sedangkan frame ―maraknya kemaksiatan di Jakarta‖ dan ―lemahnya 
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penegakan hukum‖ tidak disampaikan media. Artinya media dikritisi hanya sebagai 

sarana penyampai ideologi penguasa dalam memberitakan peristiwa. 

d. Manfaat Metodologis 

Riset diharapkan bermanfaat menghasilkan atau mengembangkan sebuah metode 

riset yang baru. Misalnya, seorang periset menggunakan pendekatan kritis dalam 

sebuah riset etnografi, sehingga studi etnografi tidak hanya bersifat deskripsi tetapi 

periset juga memberikan ―moral judgement‖ terhadap temuan-temuan data. Riset ini 

pun disebut sebagai critical ethnography.  

Urgensi Riset dalam Kegiatan Public Relations 

Pentingnya riset dalam praktik public relations tercermin dari pendapat Ann H. 

Barkelew, senior vice president of Fleisman-Hillard‘s Minneapolis Office (Cutlip & 

Center, 2000:351): ―You cannot practice public relations today succesfully of 

effectifully without research‖ (Anda tidak akan sukses dan efektif dalam 

melaksanakan kegiatan public relations tanpa melalui riset). Kasali (2003:84) 

mengatakan kegiatan Public Relations (PR) selalu diawali dan diakhiri dengan riset. 

Bahkan John Marston memperkenalkan formula RACE dalam kegiatan PR, yaitu 

singkatan dari Research, Action Plan, Communication, dan Evaluation. Artinya 

seorang praktisi PR harus tahu banyak tentang kondisi organisasinya dan publiknya 

sebelum meluncurkan program PR. Semuanya itu dapat diperoleh setelah dia 

melakukan riset.  

Doug Newsom, Alan Scott & Judy Turk dalam buku This is PR: The Realities of 

Public Relations (1996:89) mengatakan: ―if you‟re a skillful PR practitioner, you do 

research first for backgrounding and planning. Then you continue the research 

process to monitor what you are doing. And finally you measure your work‟s 

effectiveness to find out how well it turned out. Research and honest evaluation make 

the practice of PR more precise‖. 
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Jadi, seorang PR dituntut melakukan riset untuk mengumpulkan fakta. Fakta-

fakta  akan dijadikan dasar merencanakan program PR. Kemudian PR harus 

memonitor perkembangan apakah yang sudah direncanakan sedang berjalan baik atau 

apakah perubahan perlu dibuat. Akhirnya PR dituntut mengevaluasi apa yang telah 

dicapai agar dapat menentukan rencana untuk masa datang. 

Riset dalam kegiatan PR merupakan rangkaian proses yang tak berkesudahan 

(never ending process) atau seperti lingkaran yang berkelanjutan (continuing cycle). 

Riset PR memfokuskan pada beberapa pertanyaan: siapa khalayak sasaran? Apa saja 

yang menjadi kendala, sekaligus melakukan pemetaan stakeholders (stakeholders 

mapping) 

Gambar 1.1  

Lingkaran Tak Berkesudahan  

(The Continuing Cycle of PR Research) 
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tambahan tentang publik, media 

dan pesan media 

Monitoring segala aspek 

perencanaan 

Evaluasi apa 

yang telah 

dan belum 

dilaksanakan 
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Apa pesan atau tindakan PR? Media apa yang dapat menjangkau khalayak? 

Bagaimana respons stakeholders terhadap program PR? Bagaimana kepuasan 

stakeholders? Apa yang seharusnya dilakukan PR untuk menjaga hubungan dengan 

publik? Keterkaitan riset  dalam proses public relations dapat dilihat pada Gambar 

1.1. 

Gambar 1.1 menjelaskan bahwa kegiatan PR bagaikan sebuah lingkaran. Gambar 

tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Riset dimulai dari kegiatan rutin PR dalam melakukan perekaman (routine 

record keeping) atau kegiatan pengumpulan fakta-fakta atau informasi untuk 

keperluan perencanaan kegiatan.  

b. Setelah PR Objective (tujuan-tujuan PR) dirumuskan, fakta-fakta yang telah 

terkumpul digunakan untuk memformulasikan hipotesis, mengujinya dan 

membuat revisi jika diduga tidak berhasil. 

c. Setelah itu, perlu dilakukan kegiatan pengumpulan data lagi untuk mencari 

informasi tambahan tentang situasi, publik, atau media yang digunakan. PR 

harus evaluasi citra di mata publik, bagaimana cara terbaik untuk 

mepresentasikan PR Objective kepada publik, menentukan waktu yang tepat 

untuk melakukan kegiatan atau menyebarkan pesan, menentukan metode yang 

tepat untuk mencapai publik dan pesan apa yang efektif, apakah publisitas, 

pidato, display atau iklan.  

d. Memonitor untuk meyakinkan apakah perencanaan sudah berjalan atau belum. 

e. Melakukan evaluasi sebagai dasar perencanaan kegiatan di masa datang. 

Dalam fungsi manajemen organisasi, termasuk fungsi PR, riset mendukung tiga 

aspek mendasar bagi terbentuknya tujuan organisasi yang meliputi: 

1. Mereportase apa yang terjadi dalam manajemen. 

2. Mereportase apa yang terjadi di perusahaan. 
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3. Menganalisis apa yang terjadi secara keseluruhan (baik saat kondisi normal 

ataupun kritis) 

Riset dalam Periklanan & Media 

Di dunia periklanan, dikenal beberapa tahap dalam manajemen periklanan, yaitu 

mencakup tahap persiapan sampai kampanye sebuah iklan. Tahapan-tahapan itu dapat 

dilihat pada gambar 1.2 di bawah ini: 

Gambar 1.2  

Tahapan dalam Periklanan  

 

 

 

 

  

Gambar 1.2 di atas menunjukan tahapan-tahapan dalam periklanan harus 

didasarkan kegiatan riset. Dari kegiatan riset akan diketahui karakteristik khalayak 

disesuaikan dengan karakter produk, bagaimana posisi produk di tengah persaingan 

dengan kompetitornya, bagaimana sikap khalayak terhadap produk, media mana yang 

paling efektif dan efisien untuk dipilih sebagai media beriklan, dan informasi 

marketing lainnya. Dari riset yang dilakukan dapat pula diambil keputusan mengenai 

tujuan (objection) periklanan, apakah iklan bertujuan informasi, persuasi atau 

mengingatkan (reminder) konsumen akan suatu produk. Tujuan yang dirumuskan ini 

akan memengaruhi tahapan berikutnya, seperti penentuan anggaran, strategi kreatif 

iklannya, pemilihan media sampai cara berkampanye. Pada akhirnya semua tahap 

yang telah dilakukan dievaluasi lagi untuk dijadikan masukan bagi rencana ke depan. 
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Evaluasi dilakukan dengan melakukan riset. Misalnya apakah khalayak sasaran 

memahami kreatif iklan yang disampaikan (melalui riset copy-testing), bagaimana 

respons khalayak terhadap iklan tersebut, apakah frekuensi terpaan iklan di media 

telah cukup dan sebagainya.  

Bagaimana sebelum menentukan strategi pemasaran sebuah produk, produsen 

harus mengenal karakteristik khalayak sasaran (konsumen). Riset tentang produk 

sangat penting, tetapi terlebih dahulu melakukan riset terhadap perilaku dan 

karakteristik konsumen. Di Jakarta, pernah terjadi sebuah produk tidak laku di 

pasaran karena tidak memahami karakteristik target pasar. Sebuah rokok bermerk 

―Staff‖. Bagi masyarakat kota besar yang mempunyai karakteristik ingin dihargai, 

nama rokok tersebut berkonotasi dengan sesuat yang rendah, tidak memiliki status 

dan hanya bawahan (Kasali, 2003). 

Tentu masih banyak lagi contoh-contoh keterkaitan riset dalam praktik 

komunikasi. Beberapa contoh metode riset di antaranya akan dibahas pada halaman-

halaman selanjutnya. Dalam kenyataan, seorang praktisi dapat lebih bebas melakukan 

riset tanpa aturan-aturan metodologi yang ketat. Misalnya, seorang PR bisa saja setiap 

waktu berjalan-jalan mengunjungi karyawan di masing-masing ruangan (dikenal 

dengan konsep Managing by Walking Around). Dia berdialog, menanyakan kabar 

atau masalah yang dihadapi karyawan, baik pribadi maupun permasalahan yang 

berkaitan dengan perusahaan. Sambil berdialog itu, PR dapat mencatat (meski dalam 

ingatannya) apa saja problematika yang dihadapi karyawan. Ini termasuk kategori 

pengumpulan data yang dilakukan secara informal.  

Ruang Lingkup Riset Komunikasi 

Komunikasi disebut ilmu karena mempunyai beberapa unsur yang harus ada 

dalam ilmu, yaitu: 
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a. Ruang lingkup/objek: ada objek yang dijadikan kajian atau telaah. Ilmu 

Komunikasi mengkaji proses pertukaran pesan antar-manusia. 

b. Teori-teori: penjelasan yang logis dan empiris tentang objek yang dikaji. 

c. Metodologi Riset: aturan-aturan dalam mengkaji objek. 

d. Kritik: ilmu bersifat tentatif, artinya kebenaran ilmu tidak mutlak, bisa 

didebat. 

e. Aplikasi: kajian-kajian ilmiah dan teoretis dapat diaplikasiakn dalam 

praktik-praktik nyata di kehidupan. 

Objek ilmu ada dua, objek material (subject matter) dan objek formal (focus 

of interest). Sebagai ilmu sosial, Ilmu Komunikasi mempunyai objek material yang 

sama dengan objek-objek sosial lainnya yaitu mengkaji perilaku manusia (kehidupan 

sosial). Tetapi untuk membedakannya, setiap ilmu mempunyai objek formalnya 

masing-masing. Jadi objek formal adalah ciri khas yang dimiliki setiap ilmu dan 

secara spesifik menjadi fokus kajiannya. Objek formal Ilmu Komunikasi adalah 

“segala produksi, proses, dan pengaruh dari sistem tanda dan lambang melalui 

pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan di generalisasi dengan tujuan 

menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari 

sistem tanda dan lambang dalam konteks kehidupan manusia.”. Objek formal ini 

pada dasarnya adalah fenomena komunikasi dalam kehidupan kita, karena 

komunikasi merupakan proses pertukaran tanda dan lambang dalam kehidupan 

manusia. Proses pertukaran tanda dan lambang ini disebut pula sebagai proses 

pertukaran pesan, karena pesan merupakan seperangkat tanda dan lambang yang 

disusun sedemikian rupa sehingga mengandung makna (informasi) bagi orang lain. 

Jadi, ruang lingkup riset komunikasi adalah berkaitan dengan produksi serta proses 

pertukaran pesan dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. 

Proses pentransferan atau pertukaran pesan ini terjadi melalui komponen-

komponen komunikasi. Pesan berpindah dari seorang komunikator (yang 

menyampaikan pesan), melalui media, menuju sasaran (komunikan). Setelah sampai 
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pada sasaran dimungkinkan memunculkan efek-efek tertentu. Hal ini yang dijelaskan 

secara lebih empiris oleh Laswell, yaitu: who says what in which channel to whom 

with what effect. Dari sini dapat dijabarkan bahwa riset komunikasi mencakup: 

a. Studi Komunikator (who), yaitu studi mengenai isi pesan, analisis, 

sebagai individu maupun institusi. Contoh: riset mengenai kredibilitas 

Radio Suara Surabaya dalam menginformasikan berita kriminal. 

b. Studi pesan (says what), yaitu studi mengenai isi pesan, analisis teks, 

semiotik, pesan verbal maupun nonberbal, copu-testing untuk iklan 

atau analisis program PR. Contoh: riset tentang pengaruh gunaan 

bahasa Suroboyoan dalam acara berita Pojok Kampung JTV. 

c. Studi media (in which channel), yaitu studi mengenai khalayak atau 

komunikan. Contoh: riset tentang opini, profil, uses & gratification, 

agenda setting maupun Focus group discussion (FGD) 

d. Studi efek (with what effect), yaitu studi mengenai efek terpaan pesan. 

Efek adalah dampak dari terpaan pesan komunikasi. Contoh: riset 

mengenai efek terpaan iklan terhadap motif membeli produk adalah 

efek dari program kampanye safety-riding Polda Jatim. 

Studi-studi tersebut dapat diterapkan pada semua tingkatan atau konteks 

komunikasi, seperti komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi 

organisasi, maupun komunikasi massa. Masing-masing tingkatan komunikasi ini 

mempunyai bidang-bidang, seperti pers (media massa), public relations, periklanan, 

komunikasi pemasaran, dan sebagainya. Contoh: studi analisis isi berita Koran 

Memorandum adalah studi yang terjadi pada tingkatan komunikasi massa dan bidang 

pers. Studi tentang efektivitas sistem komunikasi internal PT Maju Makmur adalah 

riset komunikasi organisasi interpersonal atau kelompok. 

Sering mahasiswa bingung menentukan masalah yang merupakan fenomena 

komunikasi. Coba bandingkan contoh masalah berikut ini: 
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a. Opini mahasiswa terhadap pemberitaan konfik Aceh di Majalah 

Tempo. 

b. Korelasi antara terpaan pemberitahuan konflik Aceh dengan opini 

mahasiswa terhadap konflik Aceh. 

c. Opini mahasiswa terhadap konflik Aceh. 

d. Koreasi antara afiliasi politik mahasiswa dengan opini mahasiswa 

terhadap konflik Aceh. 

Masalah (a) dan (b) adalah fenomena komunikasi. Alasannya karena 

mencakup interaksi antara mahasiswa sebagai khalayak dengan produksi, proses, dan 

pengaruh media, yaitu berita tentang konflik Aceh dan pengaruhnya terhadap 

khalayak. Berita adalah sekumpulan tanda atau lambang yang disusun sedemikian 

rupa sehingga menimbulkan makna tertentu. Sedangkan (c) dan (d) lebih 

memfokuskan pada opini mahasiswa tentan suatu peristiwa sosial yang terjadi, yaitu 

konflik Aceh. 

Persoalan ini memang sering ditemukan. Meningat komunikasi adalah ilmu 

lintas bidang. Artinya, komunikasi bersinggungan dengan ilmu sosial lainnya, seperti 

sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan lainnya. Ilmu-ilmu tersebut mempunyai objek 

material (pokok bahasan) yang sama, yaitu mengkaji perilaku manusia. Namun, 

komunikasi lebijh spesifik membahas proses transfer tanda dan lambang dengan 

segala pengaruhnya terhadap kehidupan sosial. Perpaduan antara komunikasi dan 

ilmu sosial lainnya memunculkan beberapa bidang kajian, antara lain sosiologi 

komunikasi, psikologi komunikasi, komunikasi politik, komunikasi internasional, dan 

sebagainya. 

Tentang ruang lingkup komunikasi dapat dilihat pada gambar 1.3. tanda garis 

yang menghubungkan individu-kolektivitas-media massa adalah proses pertukaran 

pesan. Namun, konteks komunikasi semakin lama semakin sulit dibatasi. Hal ini 

akibat pengaruh teknologi komunikasi baru. Misalnya, jika dahulu prinsip interaktif 
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dua arah hanya dikenal dalam konteks komunikasi interpersonal, sekarang 

komunikasi massa pun melakukannya. Tidak jarang kita lihat penonton TV langsung 

berinteraktif dengan penyiar. Kita pun sulit menentukan mana riset media massa 

mana riset public relations. Riset tracking media bukan hanya untuk menguji rubrik-

rubrik surat kabar, tapi juga untuk mengetahui penilaian karyawan tentang buletin 

yang ditulis praktisi PR. Karena itu, diharapkan kita jangan terlalu kaku dalam 

membatasi bidang-bidang  riset. Banyak ditemui, mahasiswa public relations hanya 

boleh membuat judul skripsi tentang public relations. Mahasiswa jurnalistik harus 

meriset masalah jurnalistik dan media massa. Pertanyaannya adalah apa saja batasan 

bidang public relations, jurnalistik dan lainnya?  Apakah masing-masing bidang itu 

terpisah secara jelas (mutually exclusive)? Bagi penulis, kita harus memberikan 

kebebasan bagi mahasiswa untuk melakukan riset, karena semuanya kembali pada 

fokus atau sudut pandang periset. Misalnya, mahasiswa PR bisa meriset analisis isi 

opini pembaca surat kabar berdasarkan sudut pandang bahawa seorang public 

relations  harus mengukur  

Gambar 1.3 

Ruang lingkup Riset Komunikasi 

Individu      Kolektivitas 

 

Media Massa 

  Individu      Kolektivitas 

bagaimana opini publik terhadap citra perusahaannya, meskipun opini tersebut 

disampaikan secara tertulis di media massa. ―Pengaruh terpaan berita Safety Riding 

terhadap sikap khalayak pada Program Safety Riding Polda Jatim‖ dapat diriset oleh 

mahasiswa PR (dari sisi kampanye PR) dan mahasiswa Komunikasi Massa (dari sisi 

efek media massa). 
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A. METODOLOGI 

Metodologi memiliki pengertian yang lebih luas dari metode. Metodologi adalah 

suatu cara yang ditetapkan secara logis bagi para ilmuwan untuk melihat realitas atau 

fenomena tertentu. Asal katanya dari method, yaitu perangkat analitis (the analytical 

apparatus) atau cara kerja penyelidikan secara konkret meliputi pengumpulan, 

pencatatan, dam pengkatagorisasian data dan logic yang berarti ilmu. Jadi, bila 

digabungkan kedua kata tersebut menjadi methodology, yang artinya seluruh 

rancangan dari penyelidikan yan menhubungkan unsur-unsur pokok dari metode 

pegumpulan data dan analisis data, lebih dari itu menjastifikasi pemilihan dan 

interpretasi data yang didasarkan pada kerangka kerja teoretis yang digunakan 

(Jensen, 1998 : 5). Sedangkan, metode lebih menjelaskan cara atau kerja dalam 

pengumpulan data dan analisis data. 

Metodologi merupakan persoalan penting dalam ilmu komunikasi dan ilmu sosial. 

Karena itu, setiap peneliti komunikasi agar memperoleh pengetahuan yan sistematis 

tentang komunikasi sangat membutuhkan metodologi. Ada dua metodologi penelitian 

yang pokok dalam ilmu komunikasi dan ilmu sosial yaitu pendekatan kuantitatif dan 

kualitatif. Secara epistemologis, kuantitatif adalah turunan dari positivisme. 

Positivisme merupakan sebuah paham dalam ilmu pengetahuan dan filsafat yang 

berasumsi bahwa pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang didasarkan fakta-

fakta oisitif yang diperoleh melalui proses penginderaan. Pendekaran kuantitatif 

sangat menekankan pada objektivisme dan penggunaan alat bantu statistik. Sementara 

pada pendekatan kualitatif menekankan pada subjektivisme. Pendekatan kualitatif 

seperti yang diutarakan Bogdan dan Tylor adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat 

diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Pendekatan ini langsung menunjukkan 

setting dan individu-individu dalam setting itu secara keseluruhan, individu dalam 

batasan yang sangat holistik (Furchan, 1992). Sementara Thomas R Lindlof (1995 : 
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21) mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif berupaya memelihara bentuk-bentuk 

dan muatan-muatan perilaku manusia dan untuk menganalisis kualitas perilaku 

manusia tersebut, bukan dengan cara matematis atau transformasi formal lainnya. 

BAB II 

METODOLOGI RISET KOMUNIKASI 

A. Perspektif 

Riset adalah sebuah kegiatan menggambarkan sebuah objek. Menggambarkan 

sebuahn objek terkadang menyulitkan. Meskipun objek fisik relatif tetap, proses 

menggambarkan atau menafsirkannya ternyata tidak sesederhana yang kita kira. 

Misalnya, seorang dosen menunjukkan sebuah spidol yang biasa digunakan sebagai 

alat tulis di papan tulis. Si dosen bertanya, ―Apa warna spidol ini?‖. Mahasiswa A 

mungkin menjawab, ―Putih Pak,‖ karena yang diperlihatkan padanya adalah bagain 

tubuh spidol. Sedangakan mahasiswa B menjawab ―Hitam Pak,‖ karena yang 

ditunjukkan adalah bagian tutup spidol. Mungkin jawaban lain adalah ―putih dan 

hitam‖ karena yang di perlihatkan adalazh seluruh bagian spidol. Sebuah kertas akan 

ditafsirkan sebagai ―penghapus‖ jika akan digunakan untuk menghapus papan tulis; 

―koran‖ bila berisi berita dan dibaca banyak orang; ―bungkus sate‖ untuk 

membungkus sate yang baru kita beli di warung pinggir jalan. 

Belum lagi kita diminta untuk menafsirkan objek sosial atau realitas sosial. 

Bila kita ditanya menggapa anak kecil berusia 6 tahun tidak mau makan; mungkin 

bisa jadi jawabannya cukup bervariasi. Mungkin dia sakit; mungkin dia protes karena 

tidak dibelikan mainan; mungkion lauk-pauknya tidak berselera atau bisa jadi karena 

dia masih kenyang. Seorang remaja yang sering membawa bingkisan sebuah buah 

tangan saat berkunjung kerumah kekasihnya bisa ditafsirkan beraneka. Perilaku 

remaja tadi bisa diartikan sebagai ungkapan kasih; supaya menarik perhatian mertua; 

atau karena pesanan kekasih. Mengapa terjadi perbedaan penafsiran? Hal ini 
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disebabkan perbedaan perspektid atau cara pandang dalam menafsirkan objek atau 

realitas. Perspektif adalah pedoman kita dalam menafsirkan peristiwa atau perilaku 

orang lain. 

Becker (Mulyana, 2001 : 5) mendefinisikan perspektif sebagai ―seperangkat 

gagasan yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pengambilan 

tindakan‖; ―suatu spesifikasi jenis-jenis tindakan yang secara layak dan masuk akal 

akan dilakukan orang‖; ―standar nilai yang memungkinkan orang dapat dinilai.‖ 

Sedangkan Wimmer & Dominick (2000:102) menyebut pendekatan dengan 

paradigma, yaitu seperangkat teori, prosedur, dan asumsi yang diyakini tentang 

bagaimana peneliti melihat dunia. Perspektif tercipta berdasarkan komunikasi 

antaranggota suatu kelompok selama seseorang menjadi bagian kelompok tersebut. 

Jadi, orang akan mempunyai perspektif tertentu jika dia hidup dalam kelompok dan 

berinteraksi dengan orang lain. 

Istilah lain dari perspektif adalah pendekatan. Ada dua sifat perspektif atau 

pendekatan, yaitu bersifat membatasi pandangan kita dan selektif. Artinya, perilaku 

orang ditentukan oleh perspektifnya tentang realitas. Berdasarkan perspektif itu, dioa 

memerhatikan, meninterpretasi, dan memahami stimuli dari realitas yang ditemui 

serta mengabaikan stimuli lainnya, lalu berperilaku berdasarkan pemahamannya 

lewat perspektif itu. Jadi, realitas yang kita tangkap dan tafsirkan bukanlah realitas 

yang utuh, melainkan realitas yang telah kita pilih beberapa aspek tertentu saja yang 

kita anggap menarik dan penting. Perspektif merupakan dasar bagi persepsi karena itu 

sangat memengaruhi persepsi kita akan realitas. Persepsi diartikan sebagai proses 

memberikan makna pada objek atau realitas. Lebih jelasnya hubungan antara 

perspektif dengan persepsi disampaikan oleh Joel M. Charon (1998:8) di halaman 

berikut ini.  

Menurut Mulyana (2001 : 18), jenis perspektif atau pendekatan yang 

disampaikan oleh teoretisi bergantung pada bagaimana teoritisi itu memandang 
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manusia yang menjadi objek kajian mereka. Perbedaan pendekatan ini pada dasarnya 

merupakan perbedaan penafsiran tentang apa itu realitas, dan dalam ilmu sosial, 

bagaimana kedudukan manusia dalam realitas itu. Dalam konteks ini, muncullah 

pendekatan ilmu sosial, yang berada diantara ilmu alam dengan pendekatan ilmiah 

murni untuk menemukan hukum-hukum universal dan ilmu sosial dengan pendekatan 

humanistis atau mengkritisi suatu masalah.  

Gambar 3.1   

Hubungan Perspektif dengan Persepsi 

 

 

 

 

 

Gambar 1.3 diatas dapat dijelaskan dengan contoh berikut. Si A berasal dari 

keluarga yang menganut prinsip emansepasi wanita (hak wanita yang sama dengan 

pria). Dia berasumsi dan menilai bahwa wanita seharusnya mempunyai posisi dan 

hak yang sama dengan pria dalam berbagai hal. Karena itu, ketika ada lagu Ada Band 

―Karena Wanita Ingin Dimengerti‖ dia mempersepsi bahwa lagu tersebut 

―melecehkanm‖ wanita. Menurutnya, mengapa mesti wanita kok bukan pria yang 

ingin di mengerti? Lagu tersebut, menurutnya, menganggap wanita lemah. Akhirnya, 

dia memutuskan tidak setuju dan tidak ingin mendengarkan lagu itu. 

Pengetahuan mengenai pendekatan ini penting bagi seorang periset. 

Pendekatan akan menentukan jenis metodologi riset. Pendekatan adalab falsafah yang 

mendasari suatu metodologi riset. Dari asal kata, metodologi dibentuk dari kata 

―metodos‖ (cara, teknik atau prosedur) dan ―logos‖ (ilmu). Jadi, metodologi adalah 

ilmu yang mempelajari prosedur atau teknik tertentu. Metodologi riset merupakan 

suatu pengkajian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode riset. 

Perspektif Kerangka 

konseptual  

Perangkat asumsi 

Perangkat nilai 

Perangkat gagasan 

Memengaruhi 

persepsi kita 

Memengaruhi 

tindakan dalam 

situasi 
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Sedangkan metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, 

mempunyai langkah-langkah yang sistematik (Suriasumantri, 2001 : 119). Hubungan 

antara pendekatan, metodologi hingga pemilihan metode riset dapat digambarkan 

pada Tabel 3.1 dibawah ini. 

Tabel 3.1 

Hubungan Pendekatan, Metodologi dan Metode Riset 

 

Pendekatan 

 

Metodologi 

Riset 

 

Metode Riset 

Tataran/Cara Analisis 

(Jenis/Tipe Riset) 

Klasik/Objektif/ 

Positivistik 

 

Kuantitatif 

 Survei 

 Analisis isi 

 Eksperimental 

 Sensus 

 Deskriptif 

 Ekspanatif 

 Evaluatif  

Konstruktivis 

 

Kualitatif 

 Observasi non-

partisipan 

 Observasi Partisipan 

 Depth Interview 

 Focus Group 

Discussion 

 Studi Kasus 

 Analisis Isi 

Kualitatif 

 Etnografi 

 Deskriptif 

 Eksplorasi 

Kritis 

 

Kualitatif 

 Analisis wacana 

 Framing 

 Semiotik 

Deskriptif 

Dilapangan sering dijumpai periset yang belum paham hubungan antara 

pendekatran, teori dan metode riset. Masih ada yang bingung sehingga salah daam 

aplikasi riset. Ada yang teorinya tidak berkaitan dengan pendekatan yang digunakan, 

bahkan dengan metodenya. Misalnya, ada periset yang menggunakan interpretif, 
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metodologinya kualitatif, tetapi teori yang digunakan adalah jarum hipodermik, 

Stimulus-Respons, dengan metode survei jenis penelitian deskripsi, instrumennya 

kuesioner, analisis data berbentuk frekuensi. Tentu saja tidak sesuai antara 

pendekatan dan metodologi di satu sisi dengan pemilihan teori, metode, jenis dan 

instrumen riset di sisi lainnya, yang bersifat kuantitatif. 

 

B. Riset Kualitatif 

Riset Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau sampling nya 

sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan busa menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Disini yang lebih 

ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) 

data. 

Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam 

menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, periset menjadi instrumen 

riset yang harus terjun langsung di lapangan. Karena itu riset ini bersifat subjektif dan 

hasilnya lebihkasuistik bukan untuk digeneralisasikan. Desain riset dapat dibuat 

bersamaan atau sesudah riset. Bahkan untuk riset eksploratif (grounded), periset sama 

sekali tidak mempunyai konsep awal tentang apa yang diteliti, sehingga tentu saja 

juga tidak mempunyai desain riset. Dengan tidak mendesain, dimaksudkan agar 

periset melakukan riset dalam setting yang alamiah dan membiarkan peristiwa yang 

diteliti mengalir secara normal tanpa mengontrol variabel yang diteliti. 

Secara umum, riset yang menggunakan metodologi kualitatif mempunyai ciri-

ciri: 
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a. Intensif, pertisipasi periset dalam waktu lama pada settingg lapangan, 

periset adalah instrumen pokok riset. 

b. Perekaman yang sangat hati-hati terhadap apa yang terjadi dengan catatan-

catatan di lapangan dan tipe-tipe lain dari bukti-bukti dokumenter. 

c. Analisis data lapangan. 

d. Melaporkan hasil termasuk deskripsi detail, quotes (kutipan) dan 

komentar-komentar. 

e. Tidak ada realitas yang tungga, setiap periset mengkreasi realitas sebagai 

bagian daru proses risetnya. Realitas dipandang sebagai dinamis dan 

produk konstruksi sosial. 

f. Subjektif dan berada hanya dalam referensi periset. Periset sebagai sarana 

penggali interpetasi data. 

g. Realitas adalah holistik dan tidak dapat dipilah-pilah. 

h. Periset memproduksi penjelasan untuk tentang situasi yang terjadi dan 

individu-individunya. 

i. Lebih pada kedalaman (depth) daripada keluasan (breadths) 

j. Prosedur riset: empiris-rasional dan tidak berstruktur. 

k. Hubungan antara teori, konsep dan data: data memunculkan atau 

membentuk teori baru. 

Contoh perbedaan kuantitatif dan kualitatif pada judul: ―Opini mahasiswa 

tentang cantik‖. 

a. Kuantitatif: 

Periset mesti membuat definisi konsep tentang cantik dari teori-teori 

(literatur review). Dari teori tersebut, dapat dioperasionalkan bahwa cantik 

adalah ramping, hitam manis, rambut panjang terurai, mata biru dan jari 

lentik. Dari sini dibuatlah pertanyaan dalam kuesioner: Apakah si A ramping? 

Apakah si A hitam manis? Responden disediakan jawaban SS S TS STS. 
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Teori tentang cantik itulah yang disebut ukuran objektivitas diluar diri periset. 

Sehingga subjektivitas periset tidak tercampur, ada jarak antara periset dengan 

fenomena yang diriset (yaitu: ―cantik‖). 

a. Kualitatif 

Periset mewawancarai subjek riset untuk mendeskripsikan makna cantik. 

Terjadi dialog bebas antara periset dan masing masing subjek riset tentang 

makna cantik. Hasil dialog ini kemudian diinterpretasi oleh periset dengan 

bantuan teori-teori yang relevan. Kemudian ditarik kesimpulan. Hasilnya bisa 

jadi berupa teori baru tentang cantik. 

 

C. Jenis atau Tipe Riset 

Berdasarkan tataran atau cara menganalisis data, dikenal beberapa jenis atau 

tipe riset: 

1. Jenis Eksploratif 

Riset ini untuk menggali data, tanpa mengoperasionalisasi konsep atau 

menguji konsep pada realitas yang diteliti. Riset ini paling sederhana dan mendasar 

(biasanya kualitatif). Jenis riset eksplorasi yang dikenal adalah riset grounded. 

Menurut Bungin (2001 : 29) riset ini bertolak belakang dari riset lainnya. Jika riset 

lainnya pada umumnya diawali oleh desain riset, namun grounded tidak. Periset 

langsung terjun ke lapangan, semuanya dilaksanakan di lapangan. Rumusan masalah 

ditemukan di lapangan, data merupakan sumber teori, teori berdasarkan data sehingga 

teori juga lahir dan berkembang di lapangan. Bahkan periset tidak mempunyai konsep 

awal. 

2. Jenis Deskriptif 

Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Periset sudah 
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mempunyai konsep (biasanya satu konsep) dan kerangka konseptual. Melalui 

kerangka konseptual (landasan teori), periset melakukan operasionalisasi konsep yang 

akan menghasilkan variabel beserta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel. Misalnya 

pada riset ―opini pembaca surat kabar‖. 

3. Jenis Eksplanatif 

Periset menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep 

(variabel) yang akan diteliti. Periset membutuhkan definisi konsep, kerangka 

konseptual dan kerangka teori. Periset perlu melakukan kegiatan berteori untuk 

menghasilkan dugaan awal (hipotesis) antara variabel satu dengan lainnya. Variabel 

adalah konsep yang bisa diukur. Kegiatan berteorin ini ada dalam kerangka teori. 

Sering disebut pula sebagai jenis riset korelasional dan komparatif. Contoh: riset 

tentang ―pengaruh terpaan iklan terhadap ekuitas merek produk X‖. 

4. Jenis Evaluatif 

Riset ini mengkaji efektivitas atau keberhasilan suatu program. Riset ini 

membutuhkan definisi konsep, kerangka konseptual dan kerangka teori, 

operasionalisasi konsep, hipotesis, ukuran keberhasilan riset, dan rekomendasi. 

Karena riset ini ingin melihat hubungan dan juga efektivitas, dibutuhkan suatu tujuan 

program yang diteliti dan apa yang diteliti dan dianalisis. Evaluasi sumatif adalah 

penelitian evaluasi setelah program berakhir dan evaluasi formatif yang dilakukan 

sewaktu program berjalan. Contoh: riset tentang ―efektivitas kampanye cegah flu 

burung dalam meningkatkan kesadaran pada penyakit flu burung‖. 
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BAB III 

PROSEDUR RISET KOMUNIKASI 

A. Tahapan Riset 

Tahapan atau proses riset bukalah sebuah proses yang sederhana, melainkan 

proses yang memerlukan beberapa tahapan kegiatan. Gerald E. Miller dan Henry 

Nicholson dalam buku Communication Inquiry (Littlejohn & Foss, 2005 : 6) 

menemukan tiga tahap riset: pertama, adalah menanyakan pertanyaan (asking 

question). Tahap ini merupakan tahap yang menyertai seluruh proses periset. Karena 

itu penelitian diartikan sebagai “nothing more... than the process of asking 

interesting, significant questions.... and providing, disciplined, systematic answers to 

them”. Jadi, periset tidak lebih dari proses menanyakan sesuatu yang menarik, dan 

signifikan (bermanfaat) serta menyediakan jawaban secara sistematik. 

Kedua, adalah observasi (observation). Di sini periset melakukan pengamatan 

terhadap suatu objek. Metode observasi yang digunakan cukup bervariasi. Ada yang 

mengobservasi dengan menguji dokumen-dokumen dan artefak-artefak, observasi 

partisipan, ada yang menggunakan instrumen tertentu dan eksperimen terkontrol atau 

interview. Semua metode dalam observasi pada dasarnya digunakan untuk menjawab 

pertanyaan. Ketiga, adalah mengkonstruksi jawaban (constructing answers). Periset 

pada tahap ini mencoba mendefinisikan, menggambarkan, dan menjelaskan serta 

memberi penilaian. Upaya mengkonstruksi jawaban ini selain mengacu dan menguji 

teori juga pada akhirnya dapat menghasilkan pengetahuan atau teori baru. 

Ketiga tahap di atas bukan sebuah proses linear, melainkan sebuah proses yang 

memungkinkan setiap tahap saling memengaruhi. Observasi sering menstimuli 

munculnya pertanyaan atau masalah baru. Teori sering memunculkan pertanyaan 
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baru dan menentukan metode observasi apa yang harus dilakukan. Gambar 4.1 

mengilustrasikan interaksi antara ketiga tahap diatas. 

Gambar 4.1 

Tahapan dalam Riset 

Question 

 

Theory         Observation 

  

Seperti disebutkan diatas, proses riset dapat dimulai dari pengujian teori atau 

dimulai dari pengkonstruksian teori. Kegiatan pertama lebih di kenal dengan 

pendekatan kuantitatif. Yang kedua dikenal dengan pendekatan kualitatif, dimana 

dimulai dengan kegiatan koleksi data di lapangan. 

Secara umum tahapan atau proses riset yang biasa dilakukan pada riset 

komunikasi dapat dilihat pada gambar 4.2. gambar ini berupa contoh proses yang 

biasa dilakukan seorang praktisi PR yang prosesnya kita jumpai pada riset-riset 

komunikasi lainnya. Penulis mengadaptasi tulisan Earl Babbie dalam buku The 

Practice of Social Research (1992) yang dikutip oleh Doug Newson, dkk (1993:114). 

Latar Belakang Masalah 

 Permasalahan adalah awal dari riset. Karena riset adalah upaya untuk 

menjawab permasalahan yang dirumuskan. Sebelum merumuskan masalah, periset 

harus mendeskripsikan latar belakang masalah (LBM) 

 LBM berisi deskripsi tentang: 

1. Mengapa permasalahan itu muncul? 
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2. Mengapa permasalahan itu menarik dan penting di riset? 

 

Gambar 4.2. 

Tahapan Riset 
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3. Apakah ada kesenjangan antara tataran teoretis dengan realitas di 

lapangan. Misalnya, kampanye penggunaaan kompor gas dilakukan secara 

gencar, tetapi banyak orang masih memilih minyak tanah. Berarti ada 

kesenjangan antara yang diharapkan dengan kenyataan. 

4. Apa yang diriset dan bagaimana merisetnya. 

Yang berisi mengapa permasalahan itu muncul, ―apakah ada kesenjangan 

antara tataran teoretis dengan realitas di lapangan‖ mengapa permasalahan itu 

menarik untuk di riset, apa yang di riset, dan bagaimana merisetnya. Deskripsi latar 

belakang harus menambahkan bukti, informasi tambahan, dan contoh-contoh. Bukti 

bisa berasal dari riset sebelumnya atau dapat ditarik secara logis; informasi tambahan 

mendefinisikan masalah, menunjukkan makna masalah, memberikan ―bungkus‖ teori. 

Contoh memberikan ilustrasi konkret dari pernyataan dan menarik perhatian pembaca 

(Rakhmat, 2001  : 106). Bukti, informasi tambahan, dan contoh-contoh diperlukan 

untuk memperkuat dan memperkaya uraian LBM. Bahan membuat LBM ini bisa 

diperoleh dari pengamatan, seminar, diskusi, media massa, riset sebelumnya, artikel 

atau data-data sekunder (misalnya dokumen). 

Contoh Latar Belakang Masalah 

Berikut contoh latar belakang masalah yang membuat bukti-bukti, informasi-

informasi tambahan, dan contoh-contoh dari sumber-sumber terpercaya, seperti berita 

media massa dan pendapat seorang akademisi. Anda ingin meriset ―korelasi antara 

tingkat kognitif tentang AIDS dan frekuensi penggunaan narkoba.‖ LBM anda mesti 

menjelaskan mengapa ini penting untuk diriset, mengapa yang diriset AIDS bukan 

lainnya atau apa kaitan AIDS dengan narkoba? Ada kesenjangan antara tataran 

teoretis (seharusnya) dan kenyataan, yaitu penderita AIDS terbanyak merupakan 

pengguna narkoba, sementara sosialisasi AIDS begitu menjamur sehingga asumsinya 

masyarakat akan takut menggunakan narkoba. Tetapi kenyataannya pengguna 

narkoba kok makin banyak. Ada apa ini? Contoh LBM nya: 
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Narkoba merupakan penyebab utama penyakit yang menakutkan dan 

mematikan, yaitu HIV-AIDS. Penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh 

manusia. Hal itu diperkuat cuplikan berikut: 

“Dari pemeriksaan yang pernah dilakukan, ternyata 93% pasien positif HIV 

lebih banyak karena jarum suntik pada pengguna narkoba (Jawa Pos. Selasa 

17/2/2004, judul berita: Periksa gratis di Poksidus AIDS). 

Sementara ini, Kompas dalam berita bertajuk ―21 korban HIV/AIDS Meninggal: 

Terbanyak kalangan pengguna narkoba‖ (9/9/2006) menyebutkan bahwa penyebab 

kasus HIV-AIDS adalah pengguna narkoba. Penggunaan narkoba dinilai paling 

berisiko yaitu 62,5%. Angka ini paling tinggi dibanding penyebab HIV-AIDS lainnya 

seperti homoseksualitas (12,5%), heteroseksualitas (15,63%), congenital (waria) 

sebesar 3,12% dan tato sebesar 6,2%. Meski penyebab utama AIDS adalah narkoba, 

peredaran dan penggunaan narkoba bukan semakin surut tapi semakin meningkat. 

Data Ditjen Bina Rehabilitas Sosial menyebutkan dari Sosiolog Bagong Suyanto 

mengatakan: 

 “Dalam lima tahun terakhir di Indonesia diprediksi jumlah pengguna 

narkoba meningkat rata-rata 28,9% per tahun. Pada 2004, jumlah pengguna 

mencapai 3,2 juta atau 5% dari penduduk Indonesia.” (Jawa Pos. 15/5/2006) 

Perumusan Masalah (What is the Problem?) 

 Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat tanya. Perumusan masalah 

mengandung konsep-konsep yang akan diriset atau dengan kata lain berada di level 

konseptual. Misalnya, perumusan masalah ―bagaimana profil penonton SCTV?” ini 

adalah contoh jenis riset deskriptif, ketika merumuskan masalah perlu 

mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan: 

A. Apakah masalah yang akan diriset fenomena komunikasi atau tidak? Anda 

harus mengaitkan dengan objek formal komunikasi. 
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B. Apakah hasil riset bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan masyarakat? Hal 

yang baru? 

C. Apakah permasalahan tersebut sesuai dengan minat periset atau tidak? 

D. Apakah riset dapat dilaksanakan atau tidak? Anda harus mempertimbangkan: 

1. Kemampuan teoretis periset 

2. Masalah dapat dikonsepsikan (dalam level konseptual): dapat 

dioperasionalkan atau memiliki batasan yang jelas, dapat dihipotesikan, 

memiliki sumber data yang jelas, memiliki referensi teoretis yang jelas, 

memiliki alat ukur yang jelas, dapat dianalisis dengan teknik analisis yang 

jelas. 

3. Waktu. 

4. Tenaga. 

5. Dana. 

6. Izin dari yang berwenang dalam pengumpulan data. 

Permasalahan riset dapat berasal dari berbagai sumber. Periset dapat 

merumuskan permasalahan dari pengalaman pribadinya. Misalnya, periset adalah 

dosen universitas , maka dari pengalaman pribadinya, ia ingin meriset bagaimana 

pengaruh kepuasan komunikasi denan motivasi kerja karyawan univesitas X. Periset 

juga dapat memperoleh sumber masalah dari dosen, periset senior atau lembaga 

pemberi dana. Misalnya periset mendapatkan dana riset dari stasiun RCTI untuk 

meneliti opini penonton terhadap program sinetron RCTI. Permasalahan riset juga 

dapat diperoleh dari kegiatan kepustakaan (literature review). Misalnya, periset 

membaca buku, jurnal, majalah bahkan menonton televisi pun dapat menghasilkan 

masalah riset. 

Perumusan masalah yang baik ahrus dapat menjelaskan beberapa hal penting 

seperti metode risetnya, objek risetnya, hubungan antar-variabel (untuk eksplanasi), 

dan tujuan riset. Jadi, perumusan masalah adalah titik tolak sebuah proses riset yang 

menentukan desain riset. Contoh perumusan masalah: ―Apakah ada hubungan antara 
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terpaan iklan layanan masyarakat Aku Anak Sekolah dengan sikap khalayak di kota 

Surabaya terhadap program wajib belajar?”. Dari perumusan masalah tersebut dapat 

dilihat (1) metode riset, yaitu metode survei eksplanatif atau analitik karena mencoba 

menjelaskan hubungan antara variabel terpaan iklan dengan variabel sikap; (2) objek 

riset, yaitu khalayak Surabaya; (3) tujuan riset, yaitu ingin mengetahui hubungan 

antara terpaan iklan layanan masyarakat Aku Anak Sekolah dengan sikap khalayak di 

kota Surabaya terhadap program wajib belajar. 

a. Tujuan dan Manfaat Riset (Signifikansi) 

Dalam tahap ini, periset juga menyampaikan tujuan riset. Tujuan riset adalah 

menjawab permasalahan riset. Jadi jika perumusan masalah dalam bentuk kalimat 

tanya, tujuan berbentuk kalimat pernyataan. Jaawaban atas permasalahan ini selain 

ada pada bab pembahasan (analisis dan interpretasi data), juga ada dalam bab 

kesimpulan riset. Manfaat riset telah dibahas pada bab satu buku ini. Manfaat riset 

berkorelasi dengan bab saran. Artinya agar manfaat riset bisa dioptimalkan, amka 

periset menyampaikan saran-sarannya. Pada dasarnya, manfaat riset adalah sesuatu 

yang diharapkan dapat tercapai melalui riset yang dilakukan. 

b. Tujuan Pustaka atau Kajian Teori (Menyusun Kerangka 

Pemikiran/Conceptualization) 

Tinjauan pustaka (literature review) berisi teori-teori, konsep-konsep dan premis-

premis yang relevan dengan permasalahan. Tinjauan pustaka diperlukan sebagai alat 

analisis periset. Jadi, sebelum terjun ke lapangan atau melakukan pengumpulan data, 

periset diharapkan mampu menjawab secara teoretis permasalahan penelitian. Upaya 

menjawab masalah ini disebut kerangka pemikiran. 

Kerangka pemikiran merupakan kajian tentang bagaimana hubungan teori dengan 

berbagai konsep yang ada dalam perumusan masalah. Jika terdiri dari dua atau lebih 

konsep/variabel (eksplanatif) maka kerangka pemikiran menjelaskan hubungan 
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antarvariabel tersebut, yang hasilnya adalah hipotesis teori. Karena merupakan 

kegiatan berteori untuk menjelaskan hubungan antarvariabel, maka kerangka 

pemikiran bisa disebut kerangka teori. 

Jika periset hanya mempunyai satu variabel maka periset (melalui kerangka 

pemikiran) mengemukakan deksripsi teoretis atas variabel tersebut. Untuk itu, untuk 

riset deskriptif ada yang menggunakan istilah kerangka konseptual. Kegiatan berteori 

ini menghasilkan hipotesis teoretis. 

Jenis kerangka pemikiran seperti dijelaskan diatas dapat dilihat pada gambar 4.3 

dibawah ini: 

Gambar 4.3 

Jenis Kerangka Pemikiran 
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Manfaat kerangka pemikiran adalah memberikan arah bagi proses riset dan 

terbentuknya persepsi yang sama antara periset dan orang lain (yang membaca) 

terhadap alur-alur berpikir periset, dalam rangka membentuk hipotesis riset secara 

logis. Proses penyusunan kerangka pemikiran untuk riset eksplanatif dapat dilihat 

pada halaman ini. 

Jadi, pada tahap kerangka oemikiran ini periset diharapkan telah mampu 

menemukan dan merumuaskan definisi konseptual terhadap gejala/permasalahan 

yang akan ditelitinya. Kegiatan merumuskan definisi konseptual ini memerlukan 

eksplorasi teori melalui kegiatan kajian pustaka. Pada riset berjenis eksploratif, 

konseptualisasi belum mampu mengidentifikasi elemen atau dimensi-dimensi dari 

gejala yang akan diteliti. Ini karena eksplorasi atau grounded berangkat dari alur 

induktif, dari fakta lapangan kemudian ditarik kesimpulan. 

Gambar 4.4 

Proses Penyusunan Kerangka Pemikiran 
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antarkonsep. Contoh pada riset: ―bagaimana profil penonton acara 

telenovela di TV berdasarkan aspek sosiodemografis?”.Perumusan 

masalah tersebut terdiri dari satu konsep yang ingin diriset, yaitu konsep 

―profil sosiodemografis‖. Tugas periset adalah membuat penjelasan 

teoretis tentang apa itu profil sosiodemografis termasuk indikator-

indikatornya. 

Untuk riset eksplanatif, periset tidak saja telah memiliki definisi 

konseptual untuk konsep-konsep (minimal dua konsep) yang akan 

dirisetnya, tetapi juga telah menyusun jawaban sementar terhadap 

permasalahan yang melibatkan konsep tersebut. Dengan kata lain, dalam 

tahap kerangka pemikiran ini, periset telah ―berteori‖ tentang gejala 

permasalahan yang akan dirisetnya. Karena disebut kerangka teori. 

Jawaban sementara inilah yang dikemukakan sebagai hipotesis teoretis. 

Setelah melalui opeasionalisasi konsep, hipotesis tersebut berubah menjai 

hipotesis riset (operasional). Misalnya, periset ingin mengetahui ―apakah 

ada pengaruh antara iklim komunikasi dengan motivasi kerja karyawan.” 

Pada tahap kerangka teori ini, periset selain sudah mempunyai definisi 

konsep ―iklim komunikasi‖ dan ―motivasi kerja‖, periset juga harus 

―berteori‖ untuk menjelaskan hubungan antara ―iklim komunikasi‖ dan 

―motivasi kerja‖. Hasilnya berupa jawaban sementara dari masalah 

tersebut atau hipotesis. Proses pada jenis eksplanatif ini pada dasarnya 

berlaku juga untuk jenis evaluatif. 

Penyusunan Perangkat Metodologi 

Perumusan metodologi ini mencakup langkah langkah: 

1. Memilih jenis metodologi atau pendekatan. 

2. Menentukan metode riset. 

3. Menentukan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep. 
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4. Menentukan teknik pengumpulan data. 

5. Menentukan metode analisis data. 

 

A. Metodologi 

Disini diterangkan apa dan mengapa sebuah pendekatan kita pilih. Jadi, jika 

misalnya yang dipakai adalah pendekatan atau metodologi kuantitatif, maka 

dijelaskan apa itu prinsip-prinsip kuantitatif dan mengapa itu dipakai. 

B. Metode Riset 

Metode adalah cara atau teknik yang digunakan untuk riset. Metode mengatur 

langkah-langkah dalam melakukan riset. Sedangkan penentuan metode riset, periset 

memilih metode apa yang akan dipakai dalam mendekati dan mencari data, apakah 

melalui metode survei, analisis isi, eksperimen, semiotik, analisis historis, 

etnometodologi, FGD, ataupun observasi partisipan. Metode ini disesuaikan dengan 

permasalahan, pendekatan, juga bentuk data yang diinginkan. 

C. Metode Pengukuran 

Penentuan metode pengukuran atau prosedur operasionalisasi konsep dilakukan 

dengan memilih definisi konsep dan menurunkannnya dalam definisi operasional. 

Operasionalisasi konsep adalah tahap mengubah konsep agar menjadi variabel yang 

dapat diukur. Pendefinisian ini berasal dari literature review atau premis-premis (riset 

sebelumnya). Konsep yang telah dioperasionalkan, dalam riset eksplanatif dijadikan 

pedoman untuk menyusun hipotesis riset. 

Dalam tahap operasionalisasi konsep ini, periset harus menentukan: 

a. Apa yang diukur atau dengan kata lain variabel dan apa indikator-

indikatornya. 

b. Bagaimana cara mengukur atau apa skala pengukurannya. 
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Contoh pada masalah:  

―Pengaruh Iklim Komunikasi Terhadap Motivasi Kerja Karyawan‖. 

Dari literature review, periset mengadaptasi pendapat Gerald M. Goldhaber 

dalam buku Organizational Communication mengenai iklim komunikasi, sebagai 

kondisi organisasi yang terdiri dari lima faktor: pertama, Dukungan. Karyawan 

memandang hubungan komunikasi dengan atasan dapat membangun dan 

meningkatkan kesadaran diri tentang  “makna dan kepentingan perannya”. Kedua, 

kesertaan dalam proses keputusan. Kesadaran bahwa komunikasi dengan atasan 

mempunyai manfaat dan pengaruh didengarkan dan digunakan. Ketiga, Kejujuran, 

percaya diri, dan keandalan. Sumber pesan dan/atau peristiwa/peristiwa komunikasi 

dianggap dapat dipercaya. Keempat, Terbuka dan Tulus. Dalam komunikasi formal 

maupun informal terdapat keterbukaan dan ketulusan dalam berkata dan mendengar. 

Kelima, Tujuan kinerja yang tinggi. Tingkat kejelasan uraian dan penjelasan 

tentang tujuan-tujuan kinerja sebagaimana dirasakan oleh para karyawan 

(Goldhaber, 1990 : 167). Dari literatur review diatas makna konsep “iklim 

komunikasi” dioperasionalkan sebagai “skor pernyataan responden/karyawan 

tentang puas tidaknya terhadap dukungan, kesetaraan dalam proses keputusan, 

kepercayaan, keterbukaan, dan tujuan kinerja tinggi dalam organisasinya”. 

Sehingga konsep “iklim komunikasi” telah berubah menjadi variabel yang 

mempunyai lima indikator. Kemudian untuk mengukurnya periset dapat 

menggunakan skala interval, dengan penskorannya adalah sangat setuju (4), setuju 

(3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1). Sedangkan kaitan antara 

operasionalisasi konsep dengan kuesioner dapat dibaca pada Bab 5 tentang 

menyusun instrumen riset. 

Tahap operasionalisasi konsep merupakan landasan membuat kuesioner, artinya 

kuesioner harus selaras dengan apa yang telah dirinci pada operasionalisasi konsep. 

Pembahasan mengenai operasionalisasi konsep dapat dibaca lg di bab 2. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Sedangkan penentuan teknik atau metode pengumpulan data merupakan 

kelengkapan atau pengembangan metode riset yang dipilih, agar data bisa 

dikumpulkan. Metode survei bisa menggunakan kuesioner, metode 

eksperimen bisa menggunakan kuesioner dilengkapi observasi, FGD bisa 

menggunakan observasi dan interview, etnometodologi bisa menggunakan 

partisipan observasi sebagai teknik pengumpulan datanya, dan sebagainya. 

E. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, harus disampaikan metode analisisnya apa (deskriptif 

atau eksplanatif misalnya), alat untuk menganalisis (misalnya apa rumus 

statistiknya) dan prosedur menganalisisnya. Teknik analisis data kuantitatif 

menggunakan statistik, baik deskriptif maupun inferensial. Untuk eksplanatif, 

pada tahap ini mengubah hipotesis penelitian menjadi hipotesis statistik. 

Sedangkan kualitatif bisa menggunakan teknik analisis domain, semiotik maupun 

kritis ideologi. Teknik analisis data ini mencakup dua hal yaitu, analisis data dan 

interpretasi data. 

1. Analisis data 

Merupakan analisis terhadap data yang berhasil di kumpulkan oleh 

periset melalui perangkat metodologi tertentu. Untuk jenis eksplanatif, yang 

bertolak dari suatu hipotesis, maka analisis data merupakan tahap dimana 

periset melakukan pengujian terhadap hipotesis riset tanpa memberikan 

interpetasi berdasarkan hal-hal atau teori-teori lain diluar data yang diperoleh. 

Analisis data ini berada pada level empiris, maksudnya yang dihitung, diolah 

atau dianalisis adalah data empiris. Makanya hasil analisis belum bisa secara 

langsung digunakan untuk menjawab permasalahan riset yang sifatnya 

konseptual. Supaya bisa menjawab dan memberikan rekomendasi dibutuhkan 

tahap interpretasi data. 
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Dalam analisis data, periset harus menyampaikan metode analisisnya 

apa, alat analisisnya apa, dan bagaimana proses menganalisisnya. Misalnya, 

pada permasalahan hubungan antara X dan Y, maka metode analisisnya 

adalah eksplanatif menggunakan alat uji statistik pearson‟s correlations. 

2. Interpretasi Data 

Merupakan tahap interpretasi terhadap hasil analisis data. Pada bagian 

ini, periset mendiskusikan hasil analisis data, melalu interpretasi terhadap 

hasil analisis data, dengan menggunakan kerangka pemikiran atau kerangka 

teori yang semula telah ditetapkan. Untuk riset eksplanatif, pada bagian ini 

diskusi serta interpretasi data yang dilakukan sebenarnya bertujuan membuat 

penyimpulan yang mendukung hipotesis teoretis. Periset perlu menggugurkan 

interpretasi tandingan atau alternatif lainnya terhadap hasil analisis data. 

Selain itu, perlu mengajukan rekomendasi dari segi akademis, praktis atau 

teknis bagi penyempurnaan hasil studi-studi mendatang. Jadi, interpretasi data 

bermakna sebagai proses rekonseptualisasi terhadap hasil analisis yang 

sifatnya empiris. Karena itu, jawaban permasalahan dilakukan setelah proses 

interpretasi data ini. Interpretasi data bisa bersifat subjektif-ilmiah karena 

berdasar pada pilihan teori dan logika periset dalam pemberian makna 

terhadap hasil analisis. 

F. Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan ringkasan sintetis dari hasil analisis dan interpretasi 

data. Kesimpulan adalah jawaban dari tujuan riset. Kesumpulan berada pada 

tataram teoretis/konseptual sehingga periset mesti menghindari kalimat-

kalimat empiris. Contoh: Komposisi penonton TV adalah 79% perempuan dan 

21% pria (empiris). Penonton TV didominasi oleh kaum perempuan 

(konseptual). Saran merupakan jawaban dari bab manfaat. Saran berisi 

rekomendasi mendasi periset agar dimassa datang, apa yang tertulis pada bab 

manfaat dapat dioptimalkan. Pada bab manfaat, periset menulis ―riset ini 

diharapkan bermanfaat dalam penerapan teori Agenda Setting bagi PR untuk 
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mengetahui isu-isu apa yang menonjol di masyarakat‖. Pada bab saran, periset 

dapat mengatakan ―agar dapat mengetahui isu yang menonjol secara lebih 

mendalam, maka disarankan agar di masa datang dilakukan riset Agenda 

Setting secara kualitatif dan objeknya bukan hannya agenda surat kabar tetapi 

juga agenda televisi dan radio.‖ 

Desain Riset (Penelitian) 

Prosedur riset pada dasarnya berupa tahapan tahapan atau proses yang harus 

dilalui dalam melakukan riset. Desain riset ini pada dasarnya memudahkan periset 

agar proses risetnya terarah dan sistematis. Gambaran tertulis dari tahapan-tahapan 

tersebut dikenal sebagai sebuah ―desain riset‖ atau ―sistematika riset‖. Membuat 

sebuah desain set sebenarnya tergantung pada beberapa faktor antara lain: 

A. Metodologi atau pendekatan yang digunakan; 

B. Metode riset yang akan dipakai; 

C. Jenis riset yang direncanakan; dan 

D. Metode analisis data 

Desain Riset Kuantitatif 

Desain riset kuantitatif sudah dibuat sebelum reset dilakukan atau sebelum 

riset terjun kelapangan. Selain itu, desain riset dibuat secara terstruktur dan sistematis 

mulai dari perumusan masalah, definisi konsep, definisi operasional, hipotesis sampai 

dengan teknik analisis data. Periset diupayakan membuat desain yang pasti dan tidak 

mudah mengubah karena dapat mengaburkan variabel (variabel terlalu luas dan tidak 

jelas indikatornya) yang ujung-ujungnya akan mempengaruhi instrumen dan analisis 

data. 

Desain riset kuantitatif ini bervariasi tergantung metode maupun jenis riset 

yang digunakan. Desain riset dengan jenis eksplanatif tentu berbeda dengan riset 

eksploratif. Pada penelitian deskriptif misalnya, tidak harus mencantumkan hipotesis 
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seperti yang ada dalam desain eksploratif. Namun secara umum variasi desain tidak 

terlalu menonjol. Desain atau sistematika yang dibahas berikut ini merupakan 

pedoman umum yang biasa dilakukan riset kuantitatif. 

Bab 1 Pendahuluan 

1. Latar belakang masalah 

2. Perumusan masalah 

3. Tujuan riset 

4. Manfaat riset 

5. Tinjauan pustaka, berisi: 

a. Kajian pustaka, teori-teori, konsep-konsep, hasil studi atau (bila ada) 

uraian observasi awal 

b. Kerangka berfikir atau pemikiran (kerangka konseptual untuk riset 

deskriptif dan kerangka teori untuk riset eksplanatif) 

6. Definisi konsep: konseptualisasi konsep/permasalahan berdasarkan kajian 

pustaka) 

7. Perumusan Hipotesis teoretis (terutama untuk riset eksplanatif) 

Bab II Metodologi 

1. Pendekatan dan metodologi 

2. Metode tipe riset 

3. Operasionalisasi konsep (untuk riset kualitatif) 

4. Perumusan Hipotesis riset/empiris  (terutama untuk riset eksplanatif) 

5. Populasi dan sampel 

6. Teknik pengumpulan data 

7. Teknik analisis dan interpretasi data 

Bab III Gambaran umum objek riset 

Bab IV Analisis dan Interpretasi Data 
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Bab V Kesimpulan dan Saran 

Desain Riset Kualitatif 

Desain riset kualitatif tidak harus dibuat di awal atau sebelum riset, tetapi 

dapat juga dibuat selama proses riset berlangsung. Periset dapat membuat desain riset 

bersamaan dengan proses pengumpulan data karena itu memungkinkan desain riset 

untuk berubah atau disesuaikan dengan perkembangan riset. Bahkan pada riset 

eksplorasi (grounded), periset terjun kelapangan tanpa membuat desain riset. Ini 

karena riset grounded menggunakan alur induktif yaitu data di lapangan ditarik ke 

ranah teori (teorisasi data). Periset langsung terjun meriset, baru kemudian menyusun 

semua data dan hasil analisisnya secara sistematik. 

Desain kualitatif lebih bebas struktur dan sistematikanya tidak terikat secara 

kaku seperti desain kualitatif. Hal ini disebabkan riset kualitatif yang bersifat 

subjektif dan tidak bermaksud membuat generalisasi. Karena itu desain kualitatif 

menjadi lebih bervariasi dan fleksibel.  

Namun demikian, secara umum masih banyak ditemukan kesamaan antara 

desain kualitatif dan kuantitatif. Dalam kedua desain terdapat rumusan masalah, 

tujuan, manfaat, maupun teknik pengumpulan data dan analisisnya. Perbedaan terjadi 

karena desain riset harus disesuaikan dengan karakteristik riset masing-masing. 

Desain kualitatif misalnnya, tidak mencantumkan tahap operasionalisasi konsep. 

Berikut desain kualitatif secara umum: 

Bab 1 Latar Belakang Masalah 

a. Latar Belakang Masalah 

b. Perumusan masalah/identifikasi masalah 

c. Pembatasan masalah/fokus riset 

d. Tujuan riset 
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e. Manfaat riset 

Bab 2 Kepustakaan yang Berkaitan 

Bab 3 Metodologi Riset 

a. Deskripsi latar, sumber data, satuan kajian 

b. Tahap-tahap riset 

c. Metode riset 

d. Pengumpulan dan pencatatan data 

e. Analisis dan penafsiran data 

f. Pemeriksaan keabsahan data 

Bab 4 Analisis dan Interpretasi Data 

Bab 5 Kesimpulan dan Saran 

Contoh lain desain riset kualitatif, penulis kutip dari Bungin (2006 : 304) 

tentang desain kualitatif untuk riset grounded (eksplorasi), yaitu: 

Tahap 1 Observasi Pendahuluan: 

a. Menemukan tema-tema pokok riset. 

b. Menemukan gatekeepers. 

c. Menemukan gambaran umum tentang alur riset. 

Tahap II Pengumpulan Data: 

a. Menemukan informan. 

b. Mewawancarai dan mengobservasi serta membuat catatan harian 

c. Menemukan informan baru 

d. Mengembangkan strategi wawancara dan observasi 

e. Menggunakan triangulasi untuk menemukan kebenaran data 
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f. Terus menerus membuat catatan harian 

Tahap III Pengumpulan data lanjutan: 

a. Merevisi draf laporan riset 

b. Menemukan kekurangan data dan informasi 

c. Membuang informasi yang tidak penting 

d. Menemukan informasi baru 

e. Terus-menerus menggunakan triangulasi 

f. Terus-menerus membuat catatan harian baru 

g. Memutuskan menghentikan riset 

h. Mengembangkan draf laporan menjadi rancangan laporan akhir 

i. Periset meninggalkan lokasi riset 

Kombinasi Riset Kuantitatif dan Kualitatif 

Dalam beberapa kasus dapat dijumpai kombinasi riset kuantitatif dan 

kualitatif kedua pendekatan ini dapat digunakan secara bersama dalam sebuah riset. 

Tujuannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lengkap. 

Kombinasi kedua penelitian ini dapat terjadi secara: 

a. Bersamaan sewaktu pengumpulan data. Misalnya, periset dimungkinkan 

melakukan wawancara dengan responden bersamaan dengan pengisian 

kuesioner. Periset mencatat hasil wawancara tersebut dalam selembar 

kertas kecil yang disiapkannya. Namun demikian, wawancara ini bersifat 

nya hanya untuk melengkapi data kuesioner. Teknik seperti ini menurut 

Masri Singarimbun (1995 : 9) disebut semi kuantitatif-kualitatif. 

b. Bersama tapi terpisah . Misalnya tereset mungkin kurang puas dengan 

hasil risetnya, karena data yang diperoleh dari kuesioner tidak mampu 
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menguji potensi setelah dilakukan analisis uji statistik. Periset kemudian 

melakukan wawancara dengan responden untuk melengkapi datanya. 

Meskipun begitu, Periset tetap menonjolkan salah satu pendekatan atau 

metodologi (bisa kuantitatif atau kualitatif) sebagai pendekatan riset yang 

utama dan pendekatan lainnya sebagai pelengkap. Periset harus menonjolkan 

salah satunya karena masing-masing periset mempunyai perbedaan dalam 

cara pandang dan merumuskan masalah. Misalnya, sering ditemui riset 

observasi partisipan juga menggunakan data statistik (misalnya dari Biro 

Pusat Statistik) untuk melengkapi analisisnya. Konsep kombinasi ini banyak 

diperkenalkan dalam beberapa literatur seperti Masri Singarimbun (1995: 9), 

Strauss & Corbin (2003: 6), serta Glaser & Strauss (dalam Maleong, 2000: 

22). Glaser & Strauss misalnya mengatakan bahwa dalam banyak hal kedua 

bentuk (data kuantitatif maupun kualitatif) tersebut diperlukan, bukan berarti 

kuantitatif menguji kualitatif, melainkan kedua bentuk tersebut digunakan 

bersama dan apabila dibandingkan, masing-masing dapat digunakan untuk 

keperluan menyusun teori. 

 Kombinasi antara kedua pendekatan ini terjadi karena keduanya tidak 

saling independen satu sama lain. Bahkan kualitatif sangat diperlukan oleh 

kuantitatif dan juga sebaliknya. Seperti yang disampaikan Brannen (1992:23) 

bahwa terdapat tiga cara yang bisa digunakan peneliti dalam 

mengombinasikan kuantitatif dan kualitatif. Pertama, pendekatan kualitatif 

sebagai fasilitator dari kuantitatif. Kedua, kuantitatif sebagai fasiliator 

kualitatif. Ketiga, kedua pendekatan dilakukan secara bersamaan dan 

sederajat. 
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BAB IV 

JENIS METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM BIDANG 

KOMUNIKASI 

 

A. Perdebatan antara Penggunaan Metode dan Tipe-tipe Penelitian 

Membahas metode penelitian seringkali memunculkan perdebatan, karena buku 

atau referensi yang satu dengan buku atau referensi lainnya memberikan klasifikasi 

yang berbeda-beda mengenai metode penelitian. Ada penulis yang tampaknya 

menyamakan metode peneltian dengan tipe-tipe. Palys (1992 dalam Irawan, 2006) 

misalnya, menggolongkan metode-metode penelitian dalam: 

1. Metode-metode kontak langsung (misalnya wawancara, diskusi, penggunaan 

alat-alat projeksi). 

2. Metode-metode observasional. 

3. Metode unobtrusive (tidak reaktif) dan arsip (misalnya studi hasil karya, 

catatan harian, daan bentuk-bentuk peninggalan lain). (Irawan, 2006) 

Sementara itu, ada penulis yang mengartikan metode penelitian sebagai ‗desain‘. 

Punch (1998 dalam Irawan, 2006) misalnya, menggolongkan dalam desain penelitian 

kualitatif, studi kasus, etnografi dan grounded theory. Sementaa itu Denzin dan 

Lincoln (1994) tampaknya memahami metode-metode penelitian dari sifat dan/atau 

pendekatan penelitian, misalnya dengan membagi metode penelitian antara lain: studi 

kasus; etnografi dan observasi partisipatif; fenomenologi, etnometodologi, praktik-

praktik interpretif, metode biografi, dan penelitian klinis. Beberapa buku lain 

tampaknya menggolongkan ‗tipe-tipe‘ penelitian dari tujuan khususnya. Dalam hal 

ini, metode-metode yang ada dapat dipakai dalam tipe-tipe penelitian yang berbeda. 
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Namun, yang paling penting adalah bahwa metode-metode yang dipilih dapat 

membantu dalam pencapaian tujuan khusus dari penelitian. 

Didasarkan asumsi berbagai sumber di atas, maka peneliti dapat simbolik, 

etnografi komunikasi, etnometodologi, studi kasus, grounded theory, biografi 

observasi partisipatif, dan praktik-praktik interpretif atau analisis isi. Berikut 

penjabaran metode-metode penelitian dengan aplikasi atau contoh-contoh 

penelitiannya: 

1. Metode Fenomenologi 

Fenomenologi berasal dari bahasa Yunani dengan asal suku kata pahainomenon 

(gejala atau fenomena). Adapun studi fenomenologi bertujuan untuk menggali 

kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman beserta maknanya. Sedangkan 

pengertian fenomena dalam studi fenomenologi sendiri adalah pengalaman/peristiwa 

yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Fenomenologi memiliki peran dan posisi 

dalam banyak konteks, diantaranya sebagai sebuah studi filsafat, sebagai sikap hidup 

dan sebagai sebuah ―metode penelitian‖. 

Secara harfiah, fenomenologi adalah studi yng mempelajari fenomena seperti 

penampakan, segala hal yang muncul dalam pengalaman kita, cara kita mengalami 

sesuatu, dan makna yang kita miliki dalam pengalaman kita. Namun, fokus perhatian 

fenomenologi lebih luas dari hanya fenomena, yakni pengalaman sadar dari sudut 

pandang orang pertama (yang mengalaminya secara langsung). Bagi penulis, studi 

fenomenologi tiada lain ―mengungkapkan suatu fenomena yang tersembunyi agar 

menjadi fakta yang tampak dan mendalami fenomena yang tampak dengan 

mengungkapkan fakta yang tersembunyi‖. (Ritzer, 2008: 219) 

a. Di Mulai dari Sebuah Kesadaran Intersubjektif 

Intersubjektif adalah pemahaman kita mengenai dunia dibentuk oleh hubungan 

kita dengan orang lain. Fenomenologi mencoba mencari pemahaman bagaimana 
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manusia mengkontruksi makna dan konsep-konsep penting, dalam kerangka 

intersubjektivitas. Walaupun makna yang kita ciptakan dapat ditelusuri dalam 

tindakan, karya, dan aktivitas yang kita lakukan, tetap saja terdapat peran orang lain 

di dalamnya. 

Bagi peneliti, intersubjektivitas ini merupakan prinsip fenomenologi berkenaan 

dengan pemahaman tentang bagaimana aktivitas keseharian, dunia di mana 

berhubungan dengan orang lain (duniaa kehidupan) atau juga disebut lebenswelt 

terbentuk. 

Dalam fenomenlogi, setiap individu secara sadar mengalami sesuatu yang ada. 

Sesuatu yang ada yang pada kemudian menjadi pengalaman yang senantiasa 

dikontruksi menjadi  bahan untuk sebuah tindakan yang bermakna dalam kehidupan 

sosialnya. Manakala berbicara sesuatu yang dikontruksi, tidak terlepas dari 

interpretasi pengalaman di dalam waktu sebelumnya. Interpretasi itu sendiri berjalan 

dengan ketersediaan dari pengetahuan yang dimiliki. Namun demikian, sebagai mana 

proses interpretasi, harus diperhatikan kemampuan menangkap lebih jauh atau 

melihat sesuatu lebih jauh (seeing beyond) dalam fenomena yang sedang dikontruksi 

itu. (Mulyana, 2001:63) 

b. Logos Fenomenologi 

Peneliti di sini melakukan pemahaman terhadap fenomena melalui fenomenlogi 

dan memfokuskan diri untuk mengetahui dua aspek penting bagi yang biasa disebut 

dengan ―logos‖nya fenomenologi, yakni ‗intentionality‘ dan ‗bracketing‘. Pertama 

intentionality adalah maksud memahami sesuatu, di mana setiap pengalaman individu 

memiliki sisi objektif dan subjektif. Untuk memahami sesuatu, maka kedua sisi itu 

harus dikemukakan. Sisi objektif fenomena (noema) artinya sesuatu yang bisa dilihat, 

didengar, dirasakan, dipikirkan, atau sekalipun sesuatu yang masih akan dipikirkan 

(ide). Sedangkan sisi subjektif (noesis) adalah tindakan yang dimaksud (intended act) 

seperti merasa, mendengar, memikirkan, dan menilai ide. Kedua ‗bracketing‘ (tanda 
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kurung) atau juga disebut reduksi phenomenology, di mana seorang ―pengamat‖ 

berupaya menyisihkan semua asumsi umum yang dibuat mengenai sesuatu fenomena. 

Seorang pengamat akan berusaha untuk menyisihkan dirinya dari prasangka, teori, 

filsafat, agama, bahkan ‗common sense‘ sehingga dirinya mampu menerima gejala 

yang dihadapi sebagai mana adanya. (Creswell, 1998:55)  

Studi fenomenologi dalam pelaksanaannya memiliki beberapa tantangan yang 

harus dihadapi peneliti, menjelaskan tantangan tersebut yaitu: 

a. Peneliti sangat penting untuk memiliki dasar yang kuat pada aturan-aturan 

filosofis fenomenologi 

b. Partisipan dalam kajian fenomenologi harus dipilih secara hati-hati, artinya 

hanya para individu yang memang telah benar-benar mengalami sesuatu 

fenomena tertentu 

c. Bagi peneliti mengelompokkan pengalaman orang-orang dalam tanda kurung, 

merupakan usaha yang sulit 

d. Peneliti harus dapat menentukan bagaimana dan dengan cara apa pengalaman 

orang-orang tersebut akan dilibatkan dalam kajian fenomenologi 

Hakekatnya tantangan itu harus mampu dihadapi oleh seorang fenomenolog, 

penguasaan pada landasan filosofis dalam cara piker fenomenologi, kemampuan 

memilih individu sebagai subjek yang mengalami sesuatu atau yang akan 

dieksplorasi, kemampuan memelihara dan meningkatkan kemampuan logos 

fenomenologi, dan memilih juga memilah pengalaman bermakna yang dikonstruksi 

oleh subjek penelitian (Creswell, 1998:55) 

c. Tradisi Fenomenologi pada Ilmu Komunikasi 

Tradisi fenomenologis memiliki tiga kajian pemikiran: 1. Fenomenologi klasik; 

2. Fenomenologi persepsi; 3. Fenomenologi hermeneutic. Tradisi fenomenolog selain 
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klasik: fenomenologi persepsi dan hermeneutic adalah yang secara khusus mengkaji 

komunikasi. 

1) Fenomenologi Klasik 

Edmund Husserl, seorang pendiri fenomenologi modern sering dihubungkan 

dengan pendekatan fenomenologi klasik. Husserl yang menulis selama pertengahan 

abad ke-20, berusaha mengembangkan metode yang meyakinkan kebenaran melalui 

kesadaran yang terfokus. Baginya, kebenaran dapat diyakinkan melalui pengalamn 

langsung dengan catatan kita harus disiplin dalam mengalami segala sesuatu. Hanya 

melalui perhatian sadar, bagaimanapun juga, kita harus mengesampingkan atau 

mengurungkan kebiasaan kita.koita harus menyingkirkan kategori-kategori pemikiran 

dan kebiasaan-kebiasaan dalam melihat segala sesuatu agar dapat mengalami sesuatu 

dengan sebenar-benarnya. Dalam hal ini, benda-benda di dunia menghadirkan dirinya 

pada kesadaran kita. Pendekatan Husserl dalam fenomenologis sangat objektif; dunia 

dapat dialami tanpa harus membawa kategori pribadi seseorang agar dapat terpusat 

pada proses. (Ritzer, 2008:220) 

2) Fenomenologi Persepsi  

Bertentangan dengan Husserl, para ahli fenomenologi saat ini menganut ide 

bahwa pengalaman itu subjektif bukan objektif dan percaya bahwa subjektivitas 

merupakan bentuk penting sebuah pengetahuan. Maurice Merleau-Ponty, tokoh 

penting dalam tradisi fenemenologi persepsi sebagai tradisi kedua ini, membangun 

sebuah reaksi  yang menantang objektivitas sempit milik Husserl. Bagi Ponty, 

manusia merupakan sosok gabungan antara fisik dan mental yang menciptakan 

makna didunia. Kita mengetahui sesuatu hanya melalui hubungan pribadi kita dengan 

benda tersebut. Sebagai manusia, kita dipengaruhi oleh dunia tetapi kita juga 

memengaruhi dunia dengan bagaimana kita mengalaminya. Baginya lagi, segala 

sesuatu tidak ada dengan sendirinya dan terpisah dari bagaimana semuanya diketahui. 

Agaknya, manusia memberikan makna pada benda-benda di dunia, sehingga 
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pengalaman fenomenologis apapun tentunya subjektif. Jadi, ―terdapat dialog antara 

manusia sebagai penafsir dan benda yang mereka tafsirkan‖ 

Teori-teori dalam fenomenlogis ini berasumsi bahwa orang-orang secara aktif 

menginterpretasi pengalaman-pengalamannya dan mencoba memahami dunia dengan 

pengalaman pribadinya. Tradisi ini memperhatikan hanya pada ―pengalaman sadar‖ 

seseorang. Mungkin kita pernah tertawa terbahak-bahak saat melihat rekan kerja kita 

mengucapkan kata-kata yang lucu di ruang kantor kita. Dari pagi sampai larut malam 

kita selalu berharap untuk mengalami perasaan bahagia dengan semua yang kita 

lakukan, dengan orang-orang yang koita temui, dan dengan kejadian-kejadian yang 

menerpa kita. Dalam rentang waktu tersebut kita memandang orang lain bisa bekerja 

dengan penghasilan tinggi dan memikirkan betapa luasnya kesempatan yang dapat 

diraih di dunia ini. Ruang yang modern dan nyaman, gaji yang tinggi, kendaraan 

mutakhir, pimpinan yang komunikatif, teman-teman yang mendukung, rumah yang 

indah, dan pekerjaan yang sesuai dengan latar belakang dan kapasitas kita, semuanya 

hadir dalam hidup kita dan mengundang untuk kita ketahui dengan memandang yang 

sudah kita raih dalam kehidupan kita, dan kita dengan sadar memikirkan makna 

semuanya. Kemudian, kita mencoba memperluas pengalaman kita dengan bertanya 

kepada teman-teman yang lain tentang apa yang sudah kita raih, memotret semua 

yang kita miliki dengan alat kamera foto dan video, dan membandingkan semua yang 

kita miliki dengan teman-teman berdasarkan apapun yang telah diraih mereka. Proses 

mengetahui dengan pengalaman langsung merupakan wilayah kajian fenomenologis, 

tradisi kedua kita dalam kajian komunikasi. 

Istilah phenomenon mengacu pada kemunculan sebuah benda, kejadian, atau 

kondisi yang dilihat. Oleh karena itu, fenomenologi merupakan cara yang digunakan 

manusia untuk memahami dunia melalui ―pengalaman langsung‖. Anda hendak 

mengetahui sesuatu dengan sadar menganalisis serta meguji persepsi dan perasaan 

anda tentangnya. Maurice Merleau-Ponty, menuliskan bahwa ―semua pengetahuan 

akan dunia, bahkan pengetahuan ilmiah saya, diperoleh dari beberapa pengalaman 
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akan dunia‖. Dengan demikian, fenomenologi membuat pengalaman nyata sebagai 

data pokok sebuah realitas. Semua yang dapat anda ketahui adalah yang anda alami. 

―Fenomenologi berarti membiarkan segala sesuatu menjadi jelas sebagaiman 

adanya.‖ Jika anda ingin mengetahui apa arti cinta, maka anda jangan bertanya 

kepada ahli psikologi; anda harus berpegang pada pengalaman anda tentang cinta. 

(Littlejohn & Foss, 2008) 

Dalam ilmu komunikasi, Stanley Deetz menyimpulkan tiga prinsip dasar 

fenomenologi. Pertama, pengetahuan ditemukan secara langsung dalam pengalaman 

sadar-kita akan mengetahui dunia ketika kita berhubungan  dengannya. Kedua, 

makna benda terdiri atas kekuatan benda dalam kehidupan seseorang. Dengan kata 

lain, bagaimana anda berhubungan dengan benda menentukan maknanya bagi anda. 

Sebagai contoh, anda akan mengambil kajian teori komunikasi dengan serius sebagai 

pengalaman di bidang pendidikan ketika anda mengalaminya sebagai sesuatu yang 

akan memberikan pengaruh positif pada kehidupan anda. Ketiga adakah bahwa 

bahasa merupakan kendaraan makna. Kita mengalami dunia melalui bahasa yang 

digunakan untuk mendefinisikan dan mengekspresikan dunia itu. Kita mengetahui 

kunci karena bahasa yang kita hubungkan dengannya: ―menutup‖, ―membuka‖, 

―besi‖, ―berat‖, dan sebagainya. (Littlejohn & Foss, 2008) 

3) Fenomenologi Hermeneutik 

Sebagai cabang yang ketiga dari tradisi fenomenologi, fenemenologi 

hermeneutik, agak mirip dengan yang kedua, tetapi tradisinya lebih luas dakam 

bentuk penerapan yang lebih lengkap pada komunikasi. Fenomenologi hermeneutic 

dihubungkan dengan Martin Heidgger, utamanya dikenal karena karyanya dalam 

philosophica hermeneutics (nama alternaif bagi pergerakannya). Filosofinya juga 

dikenal dengan Hemeneutic of Dasein yang berarti ―interpretasi keberadaan‖. Hal 

yang paling penting bagi Heidgger adalah pengalaman alami yang tidak terelakkan 

terjadi dengan hanya tinggal di dunia. Baginya, realitas sesuatu itu tidak diketahui 
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dengan analisis yang cermat atau pengurangan, melainkan oleh pengalaman alami 

yang diciptakan oleh penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang 

nyata adalah apa yang dialami melalui penggunaan bahasa dalam konteksnya: ―kata-

katadalam bahasa bukanlah bungkusan yang di dalamnya segala sesuatu dimasukkan 

dengan keuntungan bagi yang menulis dan berbicara akan tetapi, dalam kata dan 

bahasa segala sesuatunya ada‖. Komunikasi merupakan kendaraan yang menentukan 

makna berdasarkan pengalaman. Ketika berkomunikasi, anda mencari cara-cara baru 

dalam melihat dunia-pidato anda mempengaruhi pikiran anda dan nantinya makna 

baru tercipta oleh pikiran itu. Bahasa dimasukkan bersama dengan makna dan secara 

terus-menerus mempengaruhi pengalaman kita akan kejadian dan situasi. 

Konsekuensinya, tradisi fenomenologi ini yang menyatukan pengalaman dengan 

interaksi bahasa dan sosial tentunya sesuai dengan kajian komunikasi. 

Interpretasi merupakan proses aktif pikiran dan tindakan kreatif dalam 

mengklarifikasi pengalaman pribadi/interpretasi melibatkan maju mundur antar 

mengalami suatu kejadian atau situasi dan menentukan maknanya, bergerk dari yang 

khusus ke yang umum dan kembali lagi ke yang khusus, dikenal dengan istilah 

hermeneutic circle. Kita membuat interpretasi akan sebuah kejadian atau pengalaman 

serta kemudian menguji interpretasi tersebut dan sekali lagi melihat dengan cermat 

pada detail kejadian proses berkelanjutan dalam memperbaiki makna kita. 

Ada beberapa cabang hermeneutika, yaitu penafsiran Injil (penjelasan), 

penafsiran naskah sastra (filologi), dan penafsiran tindakan manusia (hermeneutika 

sosial). Dalam dua cabang yang pertama, para akademisi menyebutnya 

hermeneutika naskahuntuk memahami naskah-naskah Injil dan sastra, merupakan 

tradisi yang paling diasosiasikan dengan Frederick Schleiermacher. Sedangkan, 

hermenetui sosial merupakan tradisi hermeneutika sebagai sebuah alat bantu untuk 

menafsirkan tindakan. Ini dapat diasumsikan sebagai hermeneutika kultural. 



55 
 

Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas tradisi yang umunya dihubungkan 

dengan bentuk teori fenomenologi hermeneutic, yaitu hermeneutic naskah dan 

hermeneutic budaya. 

a) Hermeneutik Naskah 

Hermeneutika naskah, diartikan sebagai penafsiran naskah yang sengaja dan hati-

hati, merupakan dasar bagi tradisi fenomenologis dalam penelitian pesan. Umunya, 

naskah-naskah merupakan peninggalan budaya yang dapat diteliti dan ditafsirkan. 

Tokoh-tokohnya adalah Friedrich Schleiermacher dan Wilhelm Dilthey. Walaupun 

hermeneutika biasanya diaplikasikan pada kata tertulis, sebenarnya tidak terbatas 

pada itu saja. Sebuah naskah pada dasarnya merupakan sebuah catatan kejadian yang 

terjadi pada suatu waktu di masa lalu kadang-kadang dalam masa lalu yang dekat 

baik berupa tulisan (kitab suci, novel, buku ilmiah, atau nonfiksi, majalah, surat 

kabar, iklan) elektornik (email, facebook, twitter, chatting, e-forum atau nwsgroup) 

foto, catatan lapangan, atau dibuat dengan cara- cara yang lain. Bahkan ,‖tindakan 

dapat dilihat sebagai naskah‖, tetapi seringnya istilah  menandakan catatan dokumen 

atau catatan lainnya. Masalahnya tetap sama: Bagaimana kita menafsirkan sebuah 

pesan yang tidak menjadi sebuah bagian dari kejadian yang sebenarnya? 

Ada banyak penulis yang terkemuka dalam penafsiran naskah. Tiga teori yang 

paling terkenal yang dikembangkan oleh Paul Ricouer, Stanley Fish, dan Hans Geog 

Gadamer. Paul Ricouer merupakan ahli teori tentang penafisran yang sangat 

bergantung pda tradisi fenomenologis dan hermeneutika. Ricouer mengembangkan 

dua cara  dalam memaknai naskah: Pertama, pemisahan naskah dari situasi sebagai 

pembedaan (distinciation). Walaupun ia menyadari pentingnya kemampuan berbicara 

yang sebenarnya, yang paling penting bagi Ricouer adalah naskah. Ketika 

kemampuan berbicara telah direkam, hal tersebut dipisahkan dari pembicaraanya 

dan situasi hal tersebut dihasilkan. Naskah tidak dapat ditafsirkan dengan cara yang 

sama seperti wacana langsung karena mereka ada dalam bentuk yang tetap. 
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Kemampuan berbicara hanyabersifat sementara, tetapi naskah selalu hidup. 

Penafsiaran naskah sangat penting ketika pembicara dan penulis tidak tersedia, seperti 

pada kasus dokumen-dokumen sejarah. Namun, hal tersebut tidak perlu dibatasi pada 

situasi ini saja. Sebenarnya naskah itu sendiri selalu berbicara kepada kita dan 

pekerjaan juru bahasa adalah untuk menemukan arti dari apa yang dikatakan oleh 

naskah tersebut. Ricouer setuju bahwa ada hubungan yang intim antara naskah dan 

juru bahasa. Naskah bisa berbicara dan mengubah juru bahasa. 

Kedua, keterbukaan terhadap makna dari sebuah naskah sebagai pemberian 

(appropriation). Artinya, pembaca sangat terbuka terhadap pesan sebuah naskah 

dengan mengambilnya atau menjadikannya milik kita. Jadi, penafisran memang 

dimulai dengan pembedaan, tetapi berakhir dengan pemberian. Misalnya, dalam 

upaya menafsirkan suatu hadis, kita akan menghilangkan keinginan kita untuk 

meneliti makna-makna intrinsic dalam hadis tersebut, dan cenderung kita akan 

menerapkan makna-makna hadis tersebut, dan cenderung kita akan menerapkan 

makna-makna hadis tersebut pada situasi kita. 

b) Hermeneutika Budaya 

Proses penafsiran disebut hermeneutika. Sedangkan, penafsiran budaya 

umumnya disebut dengan etnografi, jadi, penafsiran budaya merupakan usaha untuk 

memahami tindakan sebuah kelompok atau budaya, seperti Zulu, penduduk Castro di 

San Fransisco atau siswa-siswa SMA New York. Hermeneutika ini mebutuhkan 

pengamatan dan penggambaran tindakan sebuah kelompok, layaknya seseorang yang 

menguji naskah tertulis dan mencoba untuk mencari tahu maksudnya. 

Jika anda memiliki seorang teman yang baru saja kembali dari Cina, apa anda 

akan belajar tentang perjalanannya dengan mengirimkan email yang berisi pertanyaan 

atau dengan mendengarkan cerita-cerita tentang perjalanannya? Dapatkah anda 

belajar lebih banyak tentang budaya sebuah kelompok veteran perang Irak dengan 

meminta mereka mengisi serangkaian skala atau mengamati beberapa pertemuan 
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mereka dan mewawancarai mereka? Dalam situasi ini, sebagian bsar dari kita akan 

memilih kontak pribadi dan pengamatan sebagai sebuah cara untuk belajar lebih 

banyak tentang pengalaman-pengalaman budaya. 

Layaknya semua hermeneutika, penafsiran budaya menggunakan sebuah 

lingkaran hermeneutika. Lingkaran hermeneutika adalah sebuah proses gerakan maju 

mundur antara pengamatan khusus dan penafsiran umum. Lingkaran ini, yang penting 

bagi semua hermeneutika, adalah pergeseran sudut pandang yang tenang dari sesuatu 

yang mungkin terasa tidak asing ke sesuatu yang mungkin melebarkan pemahaman 

kita. Dalam penafisran budaya lingkaran hermeneutika ini merupakan gerakan dari 

konsep pengalamandekat ke konsep pengalaman jauh. Konsep pengalaman dekat 

(experience-near concept) adalah konsep yang memiliki makna bagi anggota sebuah 

budaya dan konsep pengalaman jauh (experience-distant concepts) memiliki makna 

bagi orang di luar budaya tersebut. Penafsir budaya sebenarnya menerjemahkan 

keduanya sehingga pengamat dari luar dapat memahami perasaan dan pemaknaan 

anggota sebuah budaya dala, sebuah situasi/selanjutnya, proses penafsiran adalah 

sebuah gerakan maju mundur dalam sebuah lingkaran antara apa yang terjadi dari 

luar ke apa yang orang dalam artikan sebagai sebuah kejadian. Perlahan-lahan, 

sebuah kosa-kata yang cocok akan dikembangkan untuk menjelaskan sudut pandang 

orang terhadap orang tanpa harus mengabaikan konsep pengalaman dekat pelaku. 

(Littlejohn & Foss, 2008) 

4) Fenomenologi Sosial 

Selain tiga tradisi fenomenologi yang telah disebutkan di atas, di mana tradisi 

fenomenologi klasik lebih concern pada penafsiran objektif, fenomenologi persepsi 

pada interpretasi subjektif individu terhadap dunianya, dan tradisi fenomenologi 

hermeneutic yang sangat concern dengan makna pesan, maka komunikasi memiliki 

satu kajian fenomenologi yang memfokuskan diri pada suatu bentuk relasi individu di 

dalam lingkungan sosialnya, yaitu fenomenologi sosial ini. Baginya, dialog 
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menanamkan semacam komunikasi khusus yang Buber namai ―hubungan Aku-

Engkau‖. Ketika kita memilik hubungan tersebut, maka kita adalah orang yang utuh 

yang karakterisasinya (opini, gagasan, dan perasaan) tidak dapat dihilangkan menjadi 

hal yang lebih sederhana, setiap orang harus menjamin adanya hubungan yang positif, 

bahkan ketika pengalaman orang lain berbeda dari pengalaman kita sekali pun. Ini 

yang disebut dengan celah sempit antara diri sendiri dan orang lain. Misalnya, 

seorang pimpinan yang beragam Muslim saat melakukan dialog dengan bawahannya 

yang beragaman non Muslim tetap menjaga komunikasi interpersonal dengan baik, ia 

tetap berada pada ceah antara menghromati dirinya sendiri dan bawahannya, 

meskipun dipastikan ada perbedaan prinsip yang mendasar. 

Namun, sering kali kiota tidak memperlakukan orang lain sebagai orang-orang 

yang pantas. Dalam sebuah hubungan Aku-Engkau, kita mengaggap orang lain 

sebagai sebuah objek untuk dinamai, dimanipulasi, diubah, dan diarahkan untuk 

keunttungan kita sendiri. Dalam sebuah hubungan Aku-Dia, kita menempatkan diri 

kita di atas orang lain. 

Buber mengenali tiga tipe interaksi dalam kerangka Aku-Dia, di mana suara 

seseorang menguasai suara orang lain: monolog, dialog teknis, dan monolog yang 

disamarkan sebagai dialog. Pertama, monolog ada ketika kita memonopoli 

percakapan, mementingkan gagasan, dan minat kita di atas orang lain. Kedua, dialog 

teknis adalah sebuah pertukaran yang sebagian  besar berupa informasi dan bukan 

pengalaman pelaku dialog. Tidak ada yang salah dengan monolog dan dialog teknis 

secara terpisah; masing-masing dapat menjadi sesuatu yang bermanfaat. Intinya 

adalah dengan mengenali komunikasi apa yang terjadi, untuk memastikan bahwa apa 

yang digunakan. Ketiga, monolog yang disamarkan adalah komunikasi di mana 

pelaku dialog membicarakan masalah tidak secara langsung dan jujur melibatkan diri 

dan orang lain dalam kekompleksan merkea, dan hal ini selain tidak tepat juga tidak 

jujur. 
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Dalam interaksi maju mundur dari sebuah percakapan, banyak hal yang dibuat. 

Anda dapat mengetahui makna gerak tubuh, mendefinisikan objek, menciptakan 

konotasi baru untuk kata-kata, mencapai tujuan, dan mengubah gambar diri kita. 

Akan tetapi, jika kita terlalu sering berbicara denga orang lain, kita juga akan 

menciptakan sesuatu yang lain sebuah hubungan. Hal ini dapat berupa pertemanan 

hubngan antara rekan kerja, pernikahan, hubungan antara orang tuan dan anak, 

hubungan dengan pelanggan, hubungan antar tetangga, atau sejumlah hubungan lain. 

Teori Sandara Petronio tentang pengaturan privasi sangat berguna dalam 

membantu kita mengenali saat-saat interkasi yang mungkin penting dalam 

mempertahakan pola-pola yang sudh ada atau membentuk pola yang baru. Oleh 

karena informasi tersebut diungkapkan bagaimana menjaga agar informasi tersebut 

tidak bocor. Ini merupakan sebuah situasi dalam sebuah interaksi yang berkelanjutan 

yang harus benar-benar kita pikirkan bagaimana bertindak dalam satu situasi. 

Carl Rogers mengajarkan bahwa interaski yang dilakukan dengan sengaja sangat 

penting dalam menciptakan hubungan yang positif. Jika cara kita berkomunikasi 

menentuka jenis hubungan yang kita miliki, maka interaksi harus mengatur hubungan 

dalam suatu cara yang member karakteristik tertentu pada hubungan tersebut. Hal ini 

membawa kita pada generalisasi selanjutnya tentang hubungan. (Littlejohn & Foss, 

2008: 312-315) 

2. Fenomenologi Sebagai Tradisi atau Metode Penelitian 

Jika dilanjutkan dengan fenomenologi sebagai sebuah metode penelitian 

walaupun ada juga yang lebih senang menyebut sebagai tradisi  penelitian, maka kita 

dapat menelusuri beberapa pengertian yang sederhana. Metode Fenomenologi 

menurut Polkinghorne (Creswell,1998: 51-52) adalah, ―a phenomenological study 

describes the meaning of the lived experiences for several individuals about a 

concept  or the phenomenon. Phenomenologist explore the structure of consciousness 

in human experiences‖ (suatu kajian fenomelogi menjelaskan makna pengalaman 
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hidup dari konsep dan fenomena para individu. Artinya, para peneliti fenomenologi 

mencoba mengeksplorasi struktur kesadaran dalam pengalaman manusia). Sedangkan 

menurut Husserl (Creswell, 1998: 52) peneliti fenomenologis berusaha mencari 

tentang ―sesuatu yang  sangat esensial dan struktur yang tunggal atau pemusatan yang 

didasarkan pada makna pengalaman dan menekankan pada keadaran yang memuat 

pengalaman, baik tampilan luar Maupin kesdaran dari dalam yang didasarkan pada 

memori, citra, dan makna‖. 

Alasuutari (1995: 35) menyatakan bahwa, ―…fenomelogi adalah untuk memlihat 

bagaimana cara individu dalam menginterpretasikan dunianya dan berusaha 

membuatnya untuk masuk akal…‖ 

Tujuan penelitian fenomenologi secara lebih rinci dapat dijelaskan yaitu: 

1. TD. Wilson dari Sheffiekd University London, dengan menggunakan pendekatan 

Schutz, menyatakan tujuan penelitian fenomenologi adalah kajian tentang 

bagaiman fenomena pengalaman manusia yang didasari, dalam tindakan kognitif 

dan pemahaman, juga bagaimana mereka dinilai atau diapresiasi secara estetis. 

Fenomenologi berusaha memahami bagaimana cara orang-orang mengonstruksi 

makna dan suatu konsep kunci yang merupakan intersubjektivitas. Artinya, dunia 

pengalaman kita yaitu yang didasarkan pada pemikiran kita tentang dunia adalah 

intersubjektivitas karena kita mengalami dunia dengan dan melalui orang lain. 

2. Peneltian fenomelogi ditujukan untuk mengetahui bagaimana peneliti 

menginterpretasikan tindakan sosialnya dan orang lain sebagau sesuatu yang 

bermakna (dimaknai) dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna (makna 

yang digunakan saat berikutnya) dari tindakan yang bermakna tersebut pada 

komunikasi intersubjektif individu dalam dunia kehidupan sosial mereka. 

(Sudarmanti, 2005) 

3. Untuk menjelaskan fenomena perilaku manusia yang dialami dalam kesadaran, 

dalam kognitif, dan dalam tindakan-tindakan perseptual. Fenomenolog mencari 
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pemahaman seseorang dalam membangun makna dan konsep kunci secara 

intersubjektif. Karena itu, penelitian fenomenologis harus berupaya untuk 

menjelaskan makna pengalaman hidup sejumlah orang tentang suatu konsep atau 

gejala. (Kuswarno, 2011) 

Tahapan fenomenologi sebagai metode penelitian, berikut dapat dijelaskan 

secara rinci di bawah ini: 

Fokus Penelitian Fenomenologi 

a. Textural description: apa yang dialami subjek penelitian tentang sebuah 

fenomena. 

b. Structural description: bagaimana subjek mengalami dan memaknai 

pengalamannya. 

Teknik Pengumpulan Data Fenomenologi 

a. Teknik ―utama‖ pengumpulan data: wawancara mendalam dengan subjek 

penelitian. 

b. Kelengkapan data dapat diperdalam dengan: observasi partisipan, penelusuran 

dokumen, dan lain-lain. 

Tahap-Tahap Penelitian Fenomenologi 

a. Pra-penelitian 

b. Menetapkan subjek penelitian dan fenomena yang akan diteliti 

c. Menyusun pertanyaan peneltian pokok penelitian 

Proses Penelitian Fenomenologi 

a. Melakukan wawancara mendalam dengan subjek peneltian dan merekamnya 

Analisis Data Fenomenologi 
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a. Mentranskripsikan rekaman hasil wawancara ke dalam tulisan 

b. Bracketing (epoche): membaca seluruh data (deskripsi) tanpa prakonsepsi 

c. Tahap Horizontalization: menginventarisasi pernyataan-pernyataan penting yang 

relevan dengan topic 

d. Tahap Cluster of Meaning: rincian pernyataan penting itu diformulasikan dalam 

makna, dan dikelompokkan ke dalam tema-tema tertentu. (Textural description, 

Structural description). (Hasbiansyah, 2010) 

 

A. Metode Interaksi Simbolik 

1. Premis Dasar Perspektif Interaksionisme simbolik dari Herbert Blumer 

Herbert Blumer dan George Herbert Mead adalah yang pertama-tama 

mendefinisikan teori Symbolic Interactionism. 

Blumer mengutarakan tentang tiga premsi utama interaksionisme simbolik, yaitu 

tentang pemaknaan (meaning), bahasa (language), dan pikiran (thought). Premis ini 

nantinya mengantarkan kepada konsep ‗diri‘ seseorang dan sosialisasinya kepada 

‗komunitas‘ yang lebih besar, masyarakat. 

Secara rinci premis dari Blumer ini coba dijabarkan Ian Craib (1984), sebagai 

berikut: 

a. Manusia bertindak atau bersikap terhadap manusia yang lainnya didasari atas 

pemaknaan yang dikenakan mereka kepada orang lain. Misalnya, seorang santri 

pentolan dari pesantren yang dikenal konservatif dan beraliran salafiah akan 

dimaknai secara berbeda tergantung siapa atau bagaimana orang memandang 

santri tersebut. Dengan pakaian gamis berwarna putih yang dikenakannya, 

disertai wajah yang dihiasi janggut yang melewati dagu, dan tangan yang lekat 

menggenggam tasbih ia berjalan menyusuri perumahan di tengah kota, maka 

penghuni kompleks perumahan tersebut mungkin akan memaknai si santri 

sebagai orang yang taat beribadah atau saleh. Ketika terjadi interaksi dengan para 
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penghuni perumahan maka interaksi mereka akan didasarkan pada santri. 

Sementara, bila si santri berada di lingkungan pesantren dan sekitarnya ia selalu 

diperlakukan biasa dan wajar. Artinya, pemaknaan tentang apa yang nyata bagi 

kita pada hakikatnya berasal dari apa yang kita yakini sebagai kenyataan itu 

sendiri. Karena kita yakin bahwa hal tersebut nyata, maka kita mempercayainya 

sebagai kenyataan. 

b. Pemaknaan muncuk dari interaksi sosial yang dipertukarkan di antara merak. 

Makna bukan muncul atau melekat pada sesuatu atau suatu objek secara alamiah. 

Makna tidak bisa muncul ‗dengan sendirinya‘. Makna berasal dari hasil proses 

negosiasi melalui penggunaan bahasa (language), dalam perspektif 

interaksionisme simbolik. Di sini, Blumer menegaskan tentang pentingnya 

penamaan dalam proses pemaknaan. Sementara itu Mead juga meyakini bahwa 

penamaan simbolik ini adalah dasar bagi masyarakat manusiawi (human society). 

Saat orang mengatakan si santri dengan bahasa saleh atau orang yang religious, 

konsekuensinya adalah kita menarik pemaknaan dari penggunaan bahasa ‗saleh‘ 

tersebut. Kita memperoleh pemaknaan dari proses negosiasi bahasa tentang kata 

‗saleh‘. Makna dari kata ‗saleh‘ tidaklah memiliki arti sebelum mengalami 

negosiasi di dalam masyarakat sosial di mana simbolisasi bahasa tersebut hidup. 

Makna kata saleh tidak muncul secara sendiri, tidak muncul secara alamiah. 

Pemaknaan dari suatu bahasa pada hakikatnya terkonstruksi secara sosial. 

c. Interaksionisme simbolik menggambarkan proses berpikir sebagai 

perbincangan dengan diri sendiri. Proses berpikir ini sendiri bersifat reflektif. 

Menurut Mead sebelum manusia berpikir, manusia membutuhkan bahasa. 

Manusia perlu untuk dapat berkomunikasi secara simbolik. Bahasa pada 

dasarnya ibarat software yang dapat menggerakkan pikiran. Cara bagaimana 

manusia berpikir banyak ditemtukan oleh praktek bahasa. Bahasa sebenarnya 

bukan sekedar dilihat sebagai ‗alat pertukaran pesan‘ semata, tapi 

interaksionisme simbolik melihat posisi bahasa lebih sebagai perangkat ide yang 

dipertukarkan kepada pihak lain secara simbolik. 
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2. Karakteristik Dasar Teori Interaksionisme Simbolik 

Teori interaksionisme simbolik memiliki karakter yang didasarkan pada suatu 

hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan 

hubungan masyarakat dengan individu. Interaksi yang terjadi antar individu 

berkembang melalui simbol-simbol yang merka ciptakan. Realitas sosial merupakan 

rangkaian peristiwa yang terjdi pada beberapa individu dalam masyarakat. Interaksi 

yang dilakukan antar individu itu berlangsung secara sadar dan berkaitan dengan 

gerak tubuh, vocal, suara, dan ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu mempunyai 

maksud dan disebut dengan ―simbol‖. Simbol-simbol ini sebagian besar adalah kata-

kata, baik lisan mamupun tulisan. Kata tidak lain hanyalah sekedar bunyi dan belum 

mempunyai arti tertentu yang melekat pada kata itu sendiri. Kata atau bunyi tertentu 

baru memiliki arti setelah masyarakat sepakat member arti kata atau bunyi tersebut. 

Bunyi dan penulisannya sama tetapi berbeda [ada masyarakat yang berbeda dalam 

mengartikan maknanya. (ardianto, 2007: 40) 

3. Paradigma Konspetual dan Teori Interaksionisme Simbolik 

Interaksionisme simbolik berada dalam paradigm konstruktivisme 

(constructivsm). Suatu interaksi yang bermakna terbangun karena ada interpretasi 

para pelaku terhadap interaksi di antara mereka. Jadi, inti dari teori interaksionisme 

simbolik adalah penafsiran (interpretative). Namun, paying besar yang mendasari 

interpretasi dalam interaksionisme simbolik yaitu fenomenologi, etnometodologi, 

dan konsturksi sosial. 

Interpretasi yang terkonstrak ini menjelaskan tentang definisi, aturan dan sistem 

dalam masyarkat, dan diri (self). 

Definisi. Interaksi simbolik menjadi paraddigma konseptual yang interpretentif 

karena memiliki suatu konsep yang bukan hanya sekedar ―melihat‖ suatu ―dorongan 

dari dalam‖, ―sifat-sifat pribadi‖, ―motivasi yang tidak disadari‖, ―kebetulan‖, ―status 
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sosial ekonomi‖, ‗kewajiban peranan‖, ―resep budaya‖, ―mekanisme pengawasan 

masyarakat‖, atau lingkungan fisik lainnya. Tapi, factor-faktor tersebut oleh para 

ilmuwan sosial harus dikonstrak (dibangun) maknanya atau ―diinterpretasikan‖ 

sehingga perilaku tersebut menjadi lebih jelas atau terdefinisikan. Jelas, konsep 

teoretik ini sangat bermanfaat karena interaksionisme simbolik hanya memahami 

perilaku yang dapat didefinsikan untuk dapat dimaknai. Dalam  kata ‗makan‘ 

misalnya para penganjur teori harus melihat sisi lain (kenyataan) dari perilaku makan 

yaitu jangan hanya memahami adanya dorongan untuk makan dan definisi kultural 

tentang bagaimana, apa, dan bilamana sesorang harus makan. Tapi, mereka harus 

membangun interpretasi perilaku makan sebagai adanya saling keterkaitan antara 

bagaimana orang mendefinisikan makan dan situasi khusus di mana mereka dapat 

memperolehnya. Orang dapat mendefinisikan makan dengan beberapa cara yang 

berbeda, karena prose yang mereka alami berbeda, sehingga menampakkan perilaku 

berbeda saat sedang makan dalam situsi yang berbeda. Guru di sekolah 

mendefinisikan kapan waktu yang tepat untuk makan, apa yang dimakan, 

menentukan bagaimana cara makan antara siswa yang satu dengan yang lainnya pada 

tempat yang sama secara berbeda. Makan siang bisa berarti istirahat karena bekerja, 

gangguan yang menjengkelkan, kesempatan untuk melakukan pekerjaan pokok, 

waktu untuk diet, atau kesempatan memperoleh jawaban terhadap pertanyaan ujian. 

Makan bagi lainnya bisa menjadi tonggak dalam perkembangan hidupnya. Atau, 

makan juga dapat berarti suatu peristiwa signifikan untuk mengukur apa yang sudah 

atau belum tercapai, berapa hari ia masih dapat bertahan, atau seberapa cepat 

seseorang terpaksa harus mengakhiri hari yang menyenangkan. 

Aturan, Nilai, dan Sitem Nilai. Dari gambaran di atas dapat dilihat bahwa 

makan mengkonstruk makna simbolik, bukan suatu konsep dorongan dan ritual 

tentang makan. Selain menjelaskan definisi, interaksionisme simbolik, teori ini 

memiliki aturan dan keteraturan, nilai, dan sistem nilai dalam masyarakat, ini tidak 

dapat dibantah. Hal-hal tersebut sangatlah penting dalam memahami perilaku bagi 
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orang yang mampu mempertimbangkannya. Namun, sesungguhnya bukan aturan, 

keteraturan, norma, atau apapun yang menjadi tolak ukur untuk memahami perilaku, 

melainkan bagaimana hal-hal tersebut didefinisikan dan digunakan dalam situasi-

situasi khusus. Misalnya, perusahaan pasti memiliki sistem penilaian, struktur 

organisasi, jadwal aktivitas, agenda kerja, dan motto resmi yang tujuan utamanya 

adalah untuk ―membangun semangat diri‖. Namun, karyawan bertindak bukan atas 

dasar apa yang diwajibkan oleh perusahaan itu atau apa yang dikatakan pimpinan, 

melainkan atas dasar bagaimana mereka memandang aturan atau sistem tersebut. 

Bagi sebagian karyawan, perusahaan adalah tempat untuk bergaul dengan teman-

temannya, atau tempat untuk memperoleh status yang lebih tinggi bagi sebagian 

karyawan lainnya, tempat untuk meraih prestasi dan produktivitas dan sebagai batu 

loncatan untuk mencapai jabatan yang lebih tinggi. Jadi, mereka mendefinisikan 

tindakan mereka sendiri, meskipun ada aturan dan sistem kerja yang tentunya 

membawa pengaruh terhadap perilakunya. Jadi, organisasi-organisasi sangat beragam 

caranya dalam menyediakan pemahaman, baik yang sudah pasti maupun alternatif 

pemahaman yang terberi dan dikonstrak. 

Diri (self), bagian dari teori interaksionisme simbolik penting lainnya adalah 

konstrak tentang ―diri‖ (self). Diri itu tidak dilihat sebagai yang berada dalam 

individu seperti ―aku‖ atau ―kebutuhan yang teratur‖, ―motivasi‖, dan ―norma‖ 

seperti ―nilai‖ dari dalam. Diri adalah definisi yang diciptakan orang (melalui 

interaksi dengan lainnya) di tempat ia berada. Dalam mengkonstrak atau 

mendefinisikan aku, manusia mencoba melihat dirinya sebagai orang lain, melihatnya 

dengan jalan menafsirkan tindakan dan isyarat yang diarahkan kepada mereka dengan 

jalan menempatkan dirinya dalam peranan orang lain melihat kita. Jadi, diri itu juga 

merupakan konstruk sosial, yaitu hasil persepsi seseorang terhadap dirinya dan 

kemudian mengembangkan definisi melalui proses interaksi. Cara ini memberi 

keempatan bagi orang untuk tumbuh dan berubah sepanjang mereka mau banyak 

belajar tentang diri mereka melalui proses interaksi tersebut. Cara konseptualisasi diri 
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ini mengarahkan pada penelitian self-fullfiling prophecy dan melatari munculnya 

labeling approach terhadap perilaku seseorang. (Moleong, 2001) 

Dengan melihat fokuspada pengungkapkan interaksi manusia dalam situasi 

khusus ini, maka tataran teori interaksionisme simbolik dikategorikan berada dalam 

level mikro teori (Marshall, 1998) 

4. Perspektif Interaksionisme Simbolik dalam Studi Ilmu Komunikasi 

Interaksi simbolik berfokus kepada interaksi antar manusia dan beusaha 

memahami bagaimana individu menafsirkan bahasa dan perilaku orang lain, 

bagaimana orang-orang memberikan makna bagi pemikiran dan tindakan mereka 

sendiri dan mengorganisasikan ketika berinteraksi dan bernegosiasi dengan orang 

lain. Teori Interaksi Simbolik yang masih merupakan pendatang baru dalam studi 

ilmu Komunikasi, yaitu sekitar awal abad ke-19 yang lalu. Sampai akhirnya teori 

interaksi simbolik terus berkembang sampai saat ini, di mana secara tidak langsung 

Symbolic Interactionism merupakan cabang sosiologi dari perspektif interaksional. 

Interaksi simbolik menurut perspektif interaksional merupakan salah satu 

persepktif yang ada dalam studi komunikasi, yang barangkali paling bersifat 

―humanis‖. Di mana, perspektif ini sangat menonjolkan keagungan dan maha karya 

nilai individu di atas pengaruh nilai-nilai yang ada selama ini. Perspektif ini 

menganggap setiap individu di dalam dirinya memiliki esensi kebudayaan, 

berinteraksi di tengah sosial masyarakatnya, dan menghasilkan makna ―buah pikiran‖ 

yang disepakati secara kolektif. Dan pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa setiap 

bentuk interaksi  sosial yang dilakukan oleh setiap individu, akan mempertimbangkan 

sisi individu tersebut, inilah simbolik.  

Tokoh-tokoh teori ini antara lain George Herbert Mead, C.H Chooley, W.I 

Thomas, Peter L.  Berger, Erving Goffman, Harbert Blumer. Teori ini mengatakan 

bahwa manusia berinteraksi satu sama lain tidak secara langsung, melainkan melalui 
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simbol-simbol. Teori ini menitik beratkan perhatiannya kepada interaksi antar 

individu. Menurut teori ini konsep tentang masyarakat, lembaga sosial, maupun 

negara hanyalah konseptual saja dalam arti  isitlah akademik. Hal yang penting 

adalah antara individu dan lingkungan tempat mereka berbeda. (Ardianto, 2007: 40) 

5. Implikasi Komunikasi secara Simbolik 

George Herbert Mead menyatakan bahwa perbedaan penggunaan bahasa pada 

akhirnya juga menentukan perbedaan cara berpikir manusia tersebut. Contoh 

sederhana adalah cara piker orang yang berbahasa Arab tentunya berbeda dengan cara 

piker orang yang berbahasa Melayu. Begitu pula orang yang berbahasa Inggris, 

Jerman, atau Perancis. Akan tetapi walaupun pemaknaan suatu bahasa banyak 

ditentukan oleh konteks atau konstruksi sosial, seringkali interpretasi individu sangat 

berperan di dalam modifikasi simbol yang kita tangkap dalam proses berpikir. 

Simbolisasi dalam proses interaksi tesebut tidak serta merta kita terima dari dunia 

sosial, karena kita pada dasarnya mencernanya kembali dalam proses berpikir sesuai 

dengan preferensi diri kita masing-masing. Walaupun secara sosial kita berbagi 

simbol dan bahasa yang sama dalam konteks santri dan kata saleh tadi, belum tentu 

dalam proses berpikir kita sama-sama menafsirkan kata santri dan saleh dengan cara 

atau maksud yang sama dengan orang yang lainnya. Semuanya sedikit banyak 

dipengaruhi oleh interpretasi individu dlam penafsiran simbolisasi itu sendiri. 

Jadi, pemaknaan dan proses berpikir sama-sama merujuk kepada bahasa. Bahasa 

menentukan bagaimana proses pemaknaan dan proses berpikir. Ketiganya saling 

terkait secara erat. Interaksi ketiganya adalah yang menjadi kajian utama dalam 

perspektif interaksionisme simbolik. 

Dalam tataran konsep komunikasi, maka secara sederhana dapat dilihat bahwa 

komunikasi hakikatnya adalah proses interaksi simbolik antara pelaku komunikasi. 

Terjadi pertukaran pesan (yang pada dasarnya terdiri dari dari simbolisasi-simbolisasi 

tertentu) kepada pihak lain yang diajak berkomunikasi tersebut. Pertukaran pesan ini 
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tidak hanya dilihat dalam rangka transmisi pesan, tapi juga dilihat pertukaran cara 

pikir, dan lebih dari itu demi tercapainya suatu proses pemaknaan. Komunikasi 

adalah proses interaksi simbolik dalam bahasa tertentu dengan cara berpikir tertentu 

untuk pencapaian pemaknaan tertentu pula, di mana kesemuanya terkonstruksikan  

secara sosial. Mungkin kontribusi terbesar Mead tentang ‗seni berperan‘. Setelah kita 

paham tentang konsep meaning, language, dan thought saling terkait, maka kita dapat 

memahami konsep Mead tentang ‗diri‘ (self). Konsep diri menurut Mead sebenarnya 

kita melihat diri kita lebih kepada bagaimana orang lain melihat diri kita. (Griffin, 

2003) 

Kaum interaksionismme simbolik melihat gambaran mental ini sebagai the 

looking-glass self dan bahwa hal tersebut dikonstruksikan secara sosial. Dalam 

konsepsi interaksionisme simbolik dikatakan bahwa kita cenderung menafsirkan diri 

kita lebih kepada bagaimana orang-orang melihat atau menafsirkan diri kita. Kita 

cenderung untuk menunggu, untuk melihat bagaimana orang lain akan memaknai diri 

kita, bagaimana ekspetasi orang terhadap diri kita. Oleh karenanya konsep diri kita 

terutama kita bentuk sebagai upaya pemenuhan terhadap harapan atau tafsiran orang 

lain tersebut kepada diri kita. Kita acap kali menciba memposisikan diri ke dalam 

orang lain, dan mencoba melihat bagaimanakah perspektif orang tersebut ketika 

memandang diri kita. Kita semacam meminjam kaca mata orang lain tersebut untuk 

dan dalam melihat diri kita. Konsep diri adalah fungsi secara bahas. Tanpa 

pembicaraan maka tidak akan ada konsep diri. Konsep diri ini sendiri pada nantinya 

terbentuk atau dikonstruksikan melalui konsep pembicaraan itu sendiri, melalui 

bahasa. Sebagai contoh adalah proses komunikasi dan permainan bahasa yang terjadi 

dalam hubungan antara dua orang, seperti pasangan suami istri. Ketika mereka 

berkomunikasi dengan menggunakan simbolisasi bahasa ―Abi‖ dan ―Ummi‖, maka 

konsep diri yang terbentuk adalah ―dia ingin diri saya dalam status Islami‖. Atau 

misalkan simbolisasi bahasa yang dipakai adalah ―mami‖ dan ―papi‖, maka konsep 

diri yang terbentuk adalah ―dia ingin menganggap saya sebagai orang modern atau 
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kebarat-baratan‖. Begitu pula, tentunya akan sangat berbeda jika simbolisasi yang 

digunakan adala kata ―kang Mas‖ dan ―Diajeng‖, maka konsep diri yang lebih 

mungkin adalah ―dia ingin saya dalam status orang Jawa‖ atau lebih merujuk kepada 

konsep diri bahwa ―kita adalah pasangan yang memegang adat istiadat‖. 

Jadi, dalam suatu proses komunikasi, simbolisasi bahasa yang digunakan akan 

sangat berpengaruh kepada bagaimana konsepn diri yang nantinya akan terbentuk. 

Lebih luas lagi pada dasarnya pola komunikasi ataupun pola interaksi manusia 

memang bersifat demikian. Artinya, lebih kepada proses negosiasi dan transaksional 

baik itu antar dua individu yang terlibat dalam proses komunikasi maupun lebih luas 

lagi bagaimana konstruksi sosial mempengaruhi proses komunikasi itu sendiri. Teori 

interaksionisme simbolik mendeskripsikan hal ini secara gamblang. 

6. Prinsip Dasar Penelitian Interaksionisme Simbolik 

Interaksionisme simbolik menurut Duncan dan Faules (Spradley, 1979) 

memilikiunsure kesamaan dengan komunikasi. Pendekatan ini concern dengan peran 

ekspresi simbolik dalam proses hubungan sosial juga keberadaan konflik yang terjadi 

di masyarakat. Dalam kajian ilmu komunikasi pendekatan interaksionisme simbolik 

adalah salah satu model penelitian kualitatif yang berusaha mengungkap realitas 

perilaku manusia. Falsafah dasar interaksionisme simbolik adalah fenomenologi. 

Namun, disbanding penelitian naturalistic etnografi yang juga memanfaatkan 

fenomenologi, interaksionisme simbolik memiliki paradigm penelitian tersendiri. 

Model penelitian ini pun mulai bergeser dari awalnya, jika semula lebih mendasarkan 

pada interaksi cultural antarpersonal, sekarang telah berhubungan dengan aspek 

masyarakat dan atau kelompok. 

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami komunikasi lewat perilaku 

manusia yang tercermin dalam interaksi. Interaksi simbolik lebih menekankan pada 

makna interaksi simbol sebuah komunitas. Makna esensial akan tercermin melalui 

komunikasi antar komunitas. Pada saat berkomunikasi, penampilan simbol yang 



71 
 

bermakna jelas banyak terlihat. Karena itu, tugas peneliti menemukan makna 

tersebut. 

Blumer mengemukakan beberapa premis interaksionisme simbolik yang perlu 

dipahami, yaitu: 

1. Manusia melakukan berbagai hal atas dasar makna yang diberikan oleh berbagai 

hal itu kepada mereka. Misalkan, para wartawan, presenter, pengiklan, penonton, 

pembaca, pengguna internet, mahasiswa, penjual koran, para da‘I, dan 

sebagainya dalam suatu situasi memiliki simbol yang bermakna khusus. 

2. Dasar interaksionisme simbolik adalah‖makna berbagai hal itu berasa dari,atau 

muncul dari interaksi sosial seorang dengan orang lain‖. 

3. Melalui interaksionisme simbolik, makna ditangani atau dimodifikasi melalui 

suatu proses penafsiran yang digunakan oleh orang dalam kaitannya dengan 

berbagai hal yang dia hadapi. Misalnya, munculnya gaya komunikasi santun 

seorang tenaga PR ditentukan dari interpretasinya terhadap situasi tertentu. 

(Spradley, 1979) 

Selain ketiga premis penelitian interaksionisme simbolik tersebut, Muhadjir 

(2000: 184-185) menambahkan lagi tujuh proposisi interaksionisme simbolik 

didasarkan dari perilaku tokoh-tokoh pendahulunya, yakni: 

1. Perilaku manusia itu mempunyai makna di balik yang menggejala 

2. Pemakanaan kemanusiaan perlu dicari sumbernya ke dalam interaksi sosial 

3. Komunitas manusia itu merupakan proses yang berkemban, holistik, tak terpisah, 

tidak linier, dan tidak terduga 

4. Pemaknaan berlaku menurut penafsiran fenomenologi, yaitu sejalan dengan 

tujuan, maksud,, dan bukan berdasarkan mekanik 

5. Konsep mental manusia berkembang secara dialektik 

6. Perilaku manusia itu wajar, konstruktif, dan kreatif, bukan elementer-reaktif 
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7. Perlu menggunakan metode introspeksi simpatetik, menekankan pendekatan 

intuitif untuk menangkap makna. 

Melalui premis dan proposisi dasar di atas, menurut tujuh prinsip penelitian 

interaksionisme simbolik, yaitu: 

1. Simbol dan interaksi menyatu. Karena itu, tidak cukup seorang peneliti hanya 

merekam fakta, melainkan harus sampai pada konteks 

2. Karena simbol juga bersifat personal, diperlukan pemahaman tentang jati diri 

pribadi subjek penelitian 

3. Peneliti sekaligus mengkaitkan antara simbol pribadi dengan komunitas budaya 

yang mengitarinya 

4. Perlu direkam situasi yang melukiskan simbol 

5. Metode perlu merefleksikan bentuk perilaku dan prosesnya 

6. Perlu menangkap makna di balik fenomena  

7. Ketika memasuki lapangan, sekedar mengarahkan pemikiran subjek, akan lebih 

baik lagi 

7. Proses Pemaknaan Dalam Penelitian Interaksionisme Simbolik 

a. Menterjemahkan yaitu dengan cara mengalih-bahasakan dari partisipan 

(penduduk asli) dan memindahkan rekaman ke tulisan 

b. Dalam melakukan panfsiran, perlu dicari latar belakang dan konteksnya agar 

terangkum konsep yang jelas 

c. Pada tahap ekstrapolas, peneliti harus lebih menekankan kemampuan daya pikir 

manusia untuk mengungkap di balik yang tersaji 

d. Dalam proses pemaknaan, menurut kemampuan integrative manusia, 

inderawi, daya pikir, dan akal budi. Pemaknaan sebaiknya memang tidak 

mengandalkan pandangan ―subjektif murni‖ dari pelaku komunikasi, melainkan 

menggunakan wawasan “intersubjektif”. Artinya, peneliti berusaha 

merekonstruksi realitas sosial yang terjadi melalui interaksi antar anggota 
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komunitas. Pada saat interaksi itu terjadi, peneliti bisa melakukan umpan balik 

berupa pertanyaan-pertanyaan yang saling menunjang. Pancingan-pancingan 

pertanyaan peneliti yang menggelitik, akan memunculkan makna dalm sebuah 

interaksi antar pelaku komunikasi. Penafsiran bukanlah tindakan bebas, 

melainkan perlu bantuan orang lain, yaitu sebuah interaksi. Melalui interaksi 

seseorang dengan orang lain, akan terbentuk pengertian yang utuh. 

Penafsiran semacam ini menurut Moleong (2001:11) lebih esensial dalam 

interaksi simbolik. Oleh karena interaksi, menjadi paradigm konseptual yang 

melebihi “dorongan dari dalam”, ―sifat-sifat pribadi‖, ―motivasi yang tidak 

disadari‖,‖kebetulan‖, ―status sosial ekonomi‖, ―kewajiban peranan‖, atau lingkungan 

fisiknya. Konsep teoretik mungkin bermanfaat, namun hanya relevan sepanjang 

memasuki proses pendefinisian. 

Implikasi penelitian interakasi simbolik menurut Denzin perlu memperhatikan 

tujuh hal, yaitu: 

1. Simbol dan interaksi harus dipadukan sebelum penelitian tuntas, 

2. Peneliti harus memandang dunia atas dasar sudut pandang subjek, 

3. Peneliti harus mengaitkan simbol dan subjek dalam sebuah interaksi, 

4. Setting (latar) dan pengamatan harus dicatat,  

5. Metode harus mencerminkan proses perubahan,  

6. Pelaksanaan harus berbentuk interaksi simbolik, 

7. Penggunaan konsep awalnya untuk mengarahkan kemudian ke operasional, 

proposisi yang dibangun interaksional dan universal. (Mulyana, 2002: 149) 

Atas dasar berbagai rujukan interaksionis simbolik, peneliti komunikasi memang 

harus cermat dalam memperhatikan interaksi manusia dalam suatu kelompok atau 

komunitas. Interaksi manusia tersebut, umunya ada yang berencana, tertata, resmi, 

dan juga tidak resmi. Berbagai momen interaksi dalam bentuk apapun, perlu 

diperhatikan oleh penelti. Pelaku komunikasi tidak dapat dianggap sebagai komunitas 
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yang pasif, melainkan penuh interaksi dinamis yang banyak menawarkan simbol-

simbol. Pada kesempatan tersebut ini peneliti harus segera memasuki interaksi atau 

aktivitas komunikasi partisipan. Dalam setiap gerak, pelaku komunikasi akan 

berinteraksi dengan yang lain. Pada saat itu, mereka secara langsung maupun tidak 

langsung telah membeberkan frame of references yang luar biasa banyaknya. 

Persediaan pengetahuan yang ditampilkan lewat interaksi itulah yang menjadi fokus 

penelitian model interaksionisme simbolik. Dari interaksi tersebut, akan muncul 

sejumlah tanda-tanda, baik verbal maupun non verbal yang unik. Oleh karena 

kemampuan zaman semakin pesat, peneliti juga perlu memperhatikan ketika pelaku 

komunikasi berinteraksi melalui alat-alat canggih. Mungkin sekali mereka 

berinteraksi menggunakan handphone (HP), internet (email, facebook/chatting, 

twitter,, dan skype), faximile, surat, dan lain-lain 

Seluruh aktivitas komunikasi semacam itulah yang merupakan sasaran peneliti 

interaksionisme simboli. Hal yang perlu diingat oleh peneliti komunikasi adalah, 

jangan meremehkan pelaku komunikasi atau partisipan karena mereka justru 

partispan atau aktor yang tidak kalah cerdiknya dengan pemain drama atau film. 

Karena itu, dari waktu ke waktu interaksi mereka perlu dicermati secara mendalam. 

Jangan sampai ada interaksi yang sengaja menjebak peneliti. Menurut pandangan 

model interaksionisme simbolik perilaku komunikasi akan berusaha menegakkan 

aturan-aturan, hukum, dan norma yang berlaku bagi komunitasnya. Jadi, bukan 

sebaliknya interaksi mereka dibingkai oleh aturan-aturan mati, melainkan melalui 

interaksi simbolik akan muncul aturan-aturan yang disepakati secara kolektif. Makna-

makna akan tergantung proses interaksi pelaku. Makna biasanya muncul dalam 

satuan interaksi yang kompleks, dan kadang-kadang juga dalam interaksi kecil antar 

individu. Dengan demikian, model interaksionisme simbolik akan menganalisis 

berbagai hal tentang simbol yang terdapat dalam interaksi pelaku. Mungkin sekali 

pelaku komunikasi menggunakan simbol-simbol, unik atau special yang hanya dapat 

dipahami ketika mereka saling berinteraksi. Katakana saja, tasbih dan sorban, 
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keduanya kalau berdiri sendiri belum mewujdukan sebuah simbol bermakna. Namun, 

ketika benda tersebut diletakkan pada salah satu prosesi ritual, diberi bacaan dari 

Alquran oleh seorang kyai dan sebagainya, barulah benda simbolik itu bermakna. 

Karena itu, terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperhatikan bagi 

peneliti interaksionisme simbolik, yaitu: 

1. Simbol akan bermakna penuh ketika berada dalam konteks interaksi aktif, 

2. Pelaku budaya akan mampu merubah simbol dalam interaksi sehingga 

menimbulkan makna yang berbeda dengan makna yang lazim, 

3. Pemanfaatan simbol dalam interaksi budaya kadang-kadang lentur dan 

tergantung permainan bahasa si pelaku. 

4. Makna simbol dalam interaksi dapat bergeser dari tempat dan waktu tertentu. 

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, berarti interaksionisme simbolik merupakan 

model penelitian yang lebih cocok diterapkan untuk mengungkap makna sebagai 

hasil proses komunikasi sebuah komunitas. Dari proses komunikasi itu akan 

terungkap makna di balik interaksi antar pelaku atau partisipan. Karena itu, 

harapannya adalah pengungkapan proses komnukasi secara natural, bukan situasi 

buatan. Memang harus disadari bahwa interaksionisme simbolik tetap memiliki 

berbagai kelemahan dasar. Antara lain, seringkali model penelitian ini kurang 

memperhatikan masalah emosi dan gerak bawah sadar manusia dalam berinteraksi. 

Interaksionisme simbolik lebih memahami hal-hal yang konkret dalam interaksi baru 

kemudian ditafsirkan, padahal di balik jiwa manusia terdapat gelombang besar yang 

kadang-kadang tidak tampak. Namun demikian, interaksionisme simbolik tetap 

memiliki kekuatan empiris yang patut dipuji. Di samping itu, melalui pemaknaan 

simbol berdasarkan interaksi, berarti penafsiran selalu berada pada konteksnya. 

Blumer beranggapan peneliti perlu meletakkan empatinya dengan pokok materi 

yang akan dikaji, berusaha memasuki pengalaman objek yang diteliti, dan berusaha 

untuk memahami nilai-nilai yang dimiliki dari tiap individu. Pendekatan ilmiah dari 
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Mahzab Chicago menekankan pada riwayat hidup, studi kasus, buku harian (diary), 

autobiografi, surat, wawancara tidak langsung dan wawancara tidak terstuktur 

(Wibowo, 2007). 

8. Varian dan Implikasi dalam Teori dan Metodologi Interaksi Simbolik 

Interaksionisme simbolik pantas untuk disebut komunitas teori atau kumpulan 

perspektif karena memilik banyak teori yang melingkupinya.  Varian dan implikasi 

dari teori dan metodologi interaksionisme simbolik dapat dijelaskan berikut ini 

antara lain: 

a. Teori Labelling 

Howard S. Becker, (1963) salah satu dari ahli teori interaksi yang lebih awal, 

mengklaim bahwa, kelompok sosial menciptakan penyimpangan (deviance) dengan 

pembuatan aturan mendasar dengan menerapkan aturan itu kepada orang-orang yang 

tertentu dan memberikan label mereka sebagai orang luar. Menurut Becker, setelah 

individu berlabel menyimpang mereka akan terus menyimpang dan menjadi sulit 

untuk melepaskan label tersebut karena orang lain melihatnya dengan status individu 

menunjuk orang luar. Studi Sociology of Deviance menjukkan, bahwa ketika 

mempelajari orang penyimpang, seseorang menganggap orang-orang tersebut benar 

telah melakukan tindakan penyimpangan atau melanggar beberapa aturan, karena 

proses teori penjulukan tidak sempurna. Penjulukan penyimpang tidak perlu berarti 

bahwa individu telah melakukan penyimpangan di masa lalu. 

Becker menguatkan bahwa penyimpangan bukanlah suatu properti yang melekat 

pada bentuk tingkah laku tertentu, tetapi  properti yang digunakan oleh individu. 

Penyimpangan menurut teori penjulukan oleh Becker, diperlukan pada stabilitas 

masyarakat dibandingkan tanggung jawab pada kesukaannya. Karena individu yang 

menyimpang bertindak sebagai parameter perbedaan antara baik dan buruk, benar dan 

salah. 
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Teori labeling ini pada prinsipnya menyatakan dua hal. Pertama, orang 

berperilaku normal atau tidak normal, menyimpang atau tidak menyimpang, 

tergantung pada bagaimana orang-orang lain (orangtua, keluarga, masyarakat) 

menilainya. Penilaian itu ditentukan oelh kategorisasi yang sudah melekat pada 

pemikiran orang lain tersebut. Segala sesuatu yang dianggap tidak termasuk ke dalam 

kategori-kategori yang sudah dianggap baku oleh masyarakat otomatis akan dianggap 

menyimpang. Karena itulah orang bisa dianggap sakit jiwa hanya karena berbaju atau 

bertindak ―aneh‖ pada suatu tempat/masa tertentu. Kedua, penilaian itu berubah dari 

waktu ke waktu, sehingga orang yang hari ini dinyatakan sakit bisa dinyatakan sehat 

beberapa tahun kemudian, atau sebaliknya 

Tetapi yang menjadi masalah adalah bahwa yang terkena pengaruh labeling ini 

bukan hanya awam (khususnya pasien atau subjek), melainkan juga ilmuwan 

(termasuk para dokter dan psikolog sendiri). Suatu contoh Anggota Kongres AS yang 

terkemuka, Barry Goldwater, misalnya, pernah didiagnosis sebagai ―skizofernia 

paranoid‖: presiden AS dan pemenang hadiah Nobel Woodrow Wilson, pernah 

didiagnosis sebagai ―sangat mirip psikosis‖; dan semua politisi Uni Soviet yang 

menjalani pemeriksaan psikiatrik didiagnosis sebagai ―kepribadian psikopat‖ atau 

―skizofernia‖ dengan simptom-simptom: ―idea reformis, perilaku bizarre, emosi 

datar, emosi tidak adekuat, tidak kritis pada situasi, mau benar sendiri, beraksi tidak 

sesuai dengan situasi dan kecenderungan untuk memoralisasi segala sesuatu. 

(McCaghy, Capron & Jamieson, 20012: 356). Kesimpulan dari teori penjulukan 

(labeling theory) dari Becker menempatkan pihak yang dominan sering 

mendefinisikan realitas kehidupan berdasarkan perspektif mereka dan membiarkan 

bahkan mengharapkan pihak yang lemah mendefinisikan realitas tersebut dengan cara 

yang sama. 

b. Perspektif Interaksional (Interactionist Perspective) 
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Perspektif ini merupakan salah satu implikasi lain dari interaksi simbolik, di mana 

dalam mempelajari interaksi sosial yang ada perlu digunakan pendekatan tertetu, 

yang lebih kita kenal sebagai perspektif interaksional (Hendariningrum, 2009). 

Perspektif ini menekankan pada pendekatan untuk mempelajari lebih jauh dari 

interaksi sosial masyarakat, dan mengacu dari penggunaan simbol-simbol yang pada 

akhirnya akan dimaknai secara kesepakatan bersama oleh masyarakat dalam 

interaksi sosial mereka. 

c. Konsep Definisi Situasi (The Definition of Situation) 

Konsep ini merupakan implikasi dari konsep interaksi simbolik mengenai 

interaksi sosial yang dikemukakan oleh William Isac Thomas (1968) dalam 

(Hendariningrum, 2009). Konsep definisi situasi merupakan perbaikan diri 

pandangan yang mengatakan bahwa interaksi manusia merupakan pemberian 

tanggapan (response) terhadap rangsangan (stimulus) secara langsung. Konsep 

definisi situasi menganggap bahwa setiap individu dalam memberikan suatu interaksi 

terhadap rangsangan dari luar, maka perilaku individu tersebut didahului dari suatu 

tahap pertimbangan-pertimbangan tertentu, di mana rangsangan dari luar tidak 

―langsung ditelan mentah-mentah‖, tetapi perlu dilakukan proses selektif atau proses 

penafsiran situasi yang pada akhirnya individu  tersebut akan member makna 

terhadap rangsangan yang diterimanya. 

d. Teori Konstruksi Sosial (The Social Construction Theory) 

Merupakan implikasi  berikutnya dari interaksi simbolik yang merupakan buah 

karya dari Alfred Schutz, Peter Berger, dan Thomas Luckmann, di mana konstruksi 

sosial melihat individu yang melakukan proses komunikasi untuk menafsirkan 

peristiwa dan membagi penafsiran-penafsiran tersebut dengan orang lain, dan realitas 

dibangun secara sosial melalui komunikasi (Littlejohn & Foss, 2005:308). Contoh: 

Penelitian Gall McGregor (1995) menggunakan teori ini untuk mengkritik dan 

mengungkap realitas penggambaran gender dalam iklan. 
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Selain itu, kajian Gary Alan Fine (1987) melalui teori konstruksi sosialnya 

menjelaskan tentang olahraga bisbol Little League yang menunjukkan bagaimana 

munculnya proses interaksionisme dalam permainan tersebut. Little League 

diungkapkan sebagai realitas yang saling menyilang. Ini terlihat daris struktur 

pembelajaran keahlian atletik, mikrokosmik sosialisasi laki-laki masa puber, suasana 

pertukaran kebiasaan dan bahasa gaul, konteks pesan-pesan olahraga di media massa 

yang di engosiasikan bersama, dan banyak lahi. Penelitian ini mengungkapkan 

kewajiban dan kesulitan anak laki-laki dalam berolahraga dan laki-laki dewasa yang 

mengelola tim. Presensi ini jelas dibutuhkan bagi suatu penelitian, bagaimana laki-

laki dewasa menilai dirinya sendiri secara baik sebagai suatu kenyataan budaya. 

(Lindlof, 1995: 44) 

e. Teori Peran (Role Theory) 

Teori ini merupakan implikasi selanjutnya dari interaksi simbolik menurut 

pandangan Mead (West-Turner, 2007). Di mana, salah satu aktivitas paling penting 

yang dilakukan manusia setlah proses pemikiran (thought)  adalah pengambilan peran 

(role taking). Teori peran menekankan pada kemampuan individu secara simbolik 

dalam menempatkan diri di antara individu lainnya ditengah interaksi sosial 

masyarakat.  

f. Teori Konstruksi Sosial Diri (The Social  Construction of Self Theory) 

Dikenalkan Rom Harre tentang konsep diri yang dikonstruksikan oleh teori 

pribadi (self). Artinya, individu dalam upaya belajar memahami diri ia mencoba 

untuk berteori, sehingga pemikiran dia tentang diri sebagai person (kemampuan 

memandang dan membawa semua sifat dan bawaan-bawaan pribadi secara umum di 

dalam kelompok sosial dan budaya) merupakan sbuah konsep yang diturunkan dari 

gagasan-gagasan tentang personhood (atau  publik dimana diri diekspresikan pada 

orang lain melalui proses komunikasi) (Littlejohn & Foss, 2005: 311). Selain itu, 

esensi teori ini pun menekankan pada cara bagaimana individu melaporkan dan 
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menjelaskan perilakunya sendiri dalam episode khusus yang disebut dengan 

ethogeny. Istilah ethogeny ini menjelaskan bagaimana orang-orang memahami 

tindakan mereka sendiri dalam episode yang spesifik. Episode adalah suatu sekuen 

tindakan yang dapat diramalkan bahwa semua pihak mendefinisikan suatu awal da 

akhir peristiwa. (Littlejohn, 1996: 180-181) 

Misalkan, seorang PR yang sedang makan siang dengan rekan bisnisnya, seorang 

wartawan yang sedang melakukan wawancara, seorang ustadz  yang sedang 

melakukan ibadah salat, menejer yang sedang memerintah karyawannya, dosen dan 

mahasiswa yang sedang berdebat, suami yang sedang menyetir mobil, seorang 

pengiklan bernegosiasi dengan sbuah biro iklan, seorang penyiar sedang on air di 

radio, ayah menonton acara berita di televise, guru sedang mengajar di kelas, seorang 

teman sedang chatting atau mengunduh suatu informasi di internet, dan sebagainya.  

Dalam wilayah komunitas atau kelompok sosial, melalui interaksi yang terjadi 

akan tercipta ―teori‖ untuk menjelaskan pengalaman mereka pada realitas. Teori-teori 

dalam kelompok ini mengkarakteristikan suatu episode dan ramalan-ramalan hasil 

tindakan logis di dalamnya. 

g. Teori Konstruksi Sosial Emosi (The Social Construction of Emotion Theory) 

Oleh James Averril yang menyebutkan emosi sebagai sindrom yang mana 

sekelompok atau serangkaian respon bergerak bersama. Karena, tidak ada respon 

yang tunggal yang dapat dipenuhi oleh diri sendiri untuk mendefinisikan suatu emosi, 

tapi respon harus dipandang sebagai suatu yang muncul bersamaan. Sindrom emosi 

ini secara sosial dikonstruksikan oleh cara-cara orang belajar berinteraksi hasil dari 

apa yang dia ambil dari kelompok perilaku khusus untuk dia artikan dan dia lakukan 

dalam menampilkan suatu emosi khusus. Emosi diperankan dalam beberapa cara 

spesifik dan orang belajar peranan ini dari komunikasi. 

h. Teori Dramatisme (Dramatism Theory) 
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Teori dramatisme ini merupakan teori komunikasi yang dipengaruhi oleh 

interaksi simbolik, dan tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Kenneth Burke 

(1968). Teori ini  memfokuskan pada diri dalam suatu peristiwa yang ada dengan 

menggunakan simbol komunikasi. Dramatisme memandang manusia sebagai tokoh 

yang sedang memainkan peran mereka, dan proses komunikasi atau penggunaan 

pesan dianggap sebagai perilaku yang pada akhirnya membentuk cerita tertentu 

(Ardianto, 2007: 148). Dramatisme mengkonseptualisasikan kehidupan sebagai 

sebuah drama dengan menempatkan suatu fokus kritik pada adegan yang 

diperlihatkan. Dramatisme memberi kita sebuah metode yang sesuai untuk membahas 

tindakan. Komunikasi dengan teks, khalayak untuk teks, dan tindakan di dalam teks 

itu sendiri. Dramatisme Burke memungkinkan kita untuk menganalisis pilihan retoris 

public figure dan respon khalayak mengenai pilihan tersebut. 

Drama adalah metafora yang berguna bagi ide-ide Burke untuk tiga alasan, 

yakni: 

1. Drama mengindikasikan cakupan yang luas. Tujuannya adalah untuk berteori 

mengenai keseluruhan pengalaman manusai. Metafora dramatis khususnya 

berguna dalam menggambarkan hubungan manusia karena didasarkan pada 

interaksi atau dialog. 

2. Drama cenderung untuk mengikuti tipe-tipe yang mudah dikenali. 

3. Drama selalu ditujukan kepada khalayak dan bersifat retoris. 

Burke memandang sastra sebagai ―peralatan hidup‖, artinya bahwa teks berbicara 

pada pengalaman dan masalah hidup orang serta bagaimana orang beraksi untuk 

menghadapi pengalaman ini. Dengan demikian, kajian dramatisme mempelajari cara-

cara di mana bahasa dan penggunaannya berhubungan dengan khalayak (Littlejohn, 

2008). 

i. Teori Pembingkaian (Framming Theory) 
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Dari Erving Goffman. Contoh: Penelitian Judy Peterson dan Shannon Van Horn 

(2004) menemukan bahwa teori interaksi simbolik membingkai perasaan orang 

dewasa yang lebih tua mengenai identitas gender.  

j. Teori Paradigma Naratif (Paradigm Narative Theory) 

Banyak orang mendefinisikan naratif sebagai suatu gaya bercerita. Naratif juga 

berasal dari kata narasi yaitu suatu cerita tentang peristiwa atau kejadian dengan 

adanya paragraph narasi yang disusun dengan merangkaikan peristiwa-peristiwa yang 

berurutan atau secara kronologis. Tujuannya, pembaca diharapkan seolah-olah 

mengalami sendiri peristiwa yang diceritakan. Cara yang dilakukan menggunakan 

kta-kata, juga dengan memperlihatkan maksud cerita melalui tarian, gambar, maupun 

music. Serta juga dibuat melalui TV/film atau secara langsung dipertunjukkan lewat 

panggung (stage). Seperti yang diungkapkan Walter Fisher bahwa cerita adalah 

rangkaian makna. Dengan naratif rangkaian cerita dapat bermakna karena juga bisa 

dihubungkan perubahan yang terjadi dalam personal naratif. Cerita-cerita dan 

personal dalam naratif, keduanya berada dalam pengalaman itu sendiri. Apakah 

peristiwa itu dikarang sendirioleh hidup kita atau orang lain yang membantunya. 

Sampai kita sering dan familiar dengan kalimat ―suatu waktu‖. 

Jangkauan dari teori naratif sendiri mengcakup maca,-macam cabang ilmu 

pengetahuan dan akhirnya terangkum dalam Teori Komunikasi. Hal ini juga meliputi 

bagaimana pemahaman kita dalam menciptakan sebuah cerita dari pola-pola cerita 

yang belum tergabung. Penggunaannaratif ini sendiri bertujuan untuk memahami 

tingkah laku manusia. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui tiga kepentingan. 

Walter Fisher menyebut Narative Logic yang menggabungkan kesamaan naratif dan 

logika visual. Northrup Frye mencoba fokus pada bagaimana cerita berbicara melalui 

konten atau isi, bagaimana mengatakannya yaitu dilihat dari bentuknya, serta 

memasukkan teori pemahaman perbedaan antara aturan pembuatan makna antara 

maksud dari cerita bergambar dengan gambar itu sendiri. Dengan menggunakan 
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kritikan sebagai alat untuk meletakkan dan menjelaskan gambar visual sintaksis dan 

struktur komposisionalnya dalam hubungan yang renggang. 

Seymour Chatman‘s mengatakan bahwa yang harus dilihat dalam teori naratif 

dalam pidato atau sebuah wacana adalah hubungan antara narrator dan naratee 

(reader) dan bagaimana bentuk pengekspresiannya. Dan hal ini dikembangkan ke 

lingkup yang lebih luas, yaitu dalam program TV, film, fotografi, dan website serta 

bagaimana bentuk kebudayaan ikut serta menyumbang dalam pembentukkan makna 

itu sendiri. (Rohim, 2008) 

k. Pelaporan Konstruksi Sosial (The Account in Social Contruction) 

Pendekatan yang dipelopori John Shotter ini menjelaskan bahwa salah satu cara 

orang-orang mengkonstuksi realitas sosial melalui pembuatan laporan atau oenjelasan 

dan menjustifikasi perilaku mereka. Contohnya, bila seorang penyiar lupa jadwal 

siaran, maka ia akan memiliki beberapa penjelasan mengapa ia sampai lupa. Si 

penyiar akan berkata bahwa ia sibuk mengerjakan tugas kuliah shingga lupa, di mana 

alasannya ini akan memperkuat idenya bahwa ia adalah mahasiswa sekaligus pekerja 

yang rajin dan bertanggung jawab, atai si penyiar akan berkata bahwa jamnya mati di 

mana di sini ia mengesankan sebagai orang yang biasa disiplin, atau si penyiar 

menyadaro kekhilafannya dan meminta maaf bahwa hubungan kerja adalah hal yang 

sangat penting. Apapun yang si penyiar katakana dia merekonstruksi beberapa unsur 

realitas sosial yang memaksanya sewaktu-waktunya untuk membuat laporan. 

Shotter menyumbangkan pandangan konstruksionis yang lebih luas pada aspek 

tanggung jawab dan moralitas subjek. Ia percaya bahwa pengalaman manusia tidak 

dapat dipisahkan dari komunikasi. Pembicaraan kita dapat merefleksikan dan 

menciptakan realitas pengalaman kita. (Littlejohn, 1996: 185) 

9. Prosedur Penelitian Interaksionisme Simbolik 
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Jalalludin Rakmat (1999:126) menjelaskan bahwa dalam penelitian 

interaksionisme simbolik peneliti biasanya melakukan tahapan berikut ini: 

1. Observasi partisipan 

2. Wawancara life history 

3. Metode historis (analisi dokumen) yang unggul dalam arti metode-metode 

terssebut memungkinkan peneliti memadukan antara simbol dan interaksi, 

mengambil peran yang diamati, memasuki dunia sosial subjek penelitian, 

merekam berbagai situasi perilaku, mengungkapkan perubahan dan proses dan 

membuat konsep-konsep yang lebih terarah. 

Para interaksionis lebih memilih metode secara khusus dalam penelitian simbolik 

untuk membedakannya dari metode strukturalis, yaitu wawancara tidak terstruktur, 

observasi partisipan tertutup dan terbuka, analisi dokumen historis, publik, dan 

personal melalui analisis isi. http://www.citizendia.org 

Lindloff (1995: 154-161) menguraikan langkah-langkah observasi dalam 

penelitian interaksionisme simbolik yaitu: tentukan siapa actor yang akan diteliti, 

bagaimana suasan yang dibangun (interior, benda-benda atau objek-objek dalam 

situasi sosial), bagaimana interaksi awal terjadinya, kapan dan bagaimana para aktor 

saling memberikan perhatian, kapan dan dimana para aktor utama secara teratur 

berkumpul dan berinteraksi, dan ada kejadian penting ap dalam komunikasi di antara 

aktor tersebut. 

Pada langkah observasi partisipn Blumer (Khun, 1964 dan Kutz 1984) 

mengatakan adalah cara agar peneliti dapat memahami makna-makna tindakan 

bersama dalam suatu kehidupan sosial, (atau ini adalah salah satu cara melakukan 

permainan peranan). Jadi, interaksionisme simbolik secara khusus diasosiasikan 

dengan kajian interpretif pada kehidupan komunitas atau kelompok secara dekat. 

Peneliti di sini mencoba menggali ―inside‖ kehidupan kelompok. (Lindlof, 1995: 44)  

http://www.citizendia.org/
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Pada tahap pengumpulan data, informan atau ak tor dalam penelitian harus 

ditentukan berapa jumlahnya yang akan diambl peneliti, misalnya dalam keluarga 

(ayah, ibu, anak perempuan dan laki-laki, adik, kake, nenek, dan sebagainya), 

perusahaan atau instansi (pimpinan, manajer, public relations officer, karyawan, 

sekretaris, dan sebagainya), media (pimpinan redaksi, wartawan, dan editor), biro 

iklan (pemimpin, desainer grafis, copywriter, vizualizer atau art director, layoutman, 

fotografer, dan account executive), dan sebagainya. Jumlah ini bukan untuk 

meramalkan bagaimana kejelasan dari peranan yang ditampilkan atau bagaimana 

kewajiban peranan dipersepsikan oleh aktor lain. Observasi partispan yang 

menghendaki kedekatan ini ingin berusaha mengungkapkan norma-norma, harapan-

harapan, aturan-aturan, dan larangan-larangan yang berasal dari situasi tertentu. 

Misalnya, bagaimana suatu status dinegosiasikan dengan suatu konteks yang lain: 

misalnya dalam situasi perusahaan. Di sini peneliti harus menemukan perbedaan 

status pimpina-karyawan (superior-subordinat) yang ditujukan secara natural dan 

normal mereka  dalam situasi tersebut, bukan untuk menemukan faktor-faktor bidang 

pekerjaan, namun mengamati bagaimana spirit anggota perusahaan tersebut tumbuh. 

Wawancara dalam interaksi simbolik dapat mengaplikasikan beberapa cara 

seperti: wawancara etnografis (wawancara percakapan informal atau 

situasional/spontan dan mengalir seperti tidak sedang melakukan wawancara), 

wawancara informan (orang-orang yang memiliki pengalaman yang spesifik dan unik 

dalam suatu setting tertentu dengan aktivitas wawancara yang lebih mendalam dalam 

rangkaian waktu yang lebih lama), wawancara responden (orang-orang yang tidak 

spesifik dan berjumlah besar dan dalam waktu wawancara yang singkat), wawancara 

naratif (melakukan interpratasi pada biografi, autobiografi, sejarah diri, sejarah 

organisasi, dan sejarah lisan) (Denzin, 1978), wawancara focus group (komunikasi 

dua arah dalam rangka memberikan dukungan, mendebat, mengkritik, memecahkan 

masalah tentang isu-isu atau wacana sosial sehari-hari dalam suasana yang dinamis). 

(Lindlof, 1995: 173) 
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10. Aplikasi Disiplin Komunikasi Melalui Teori & Metode Interaksionisme 

Simbolik 

1. Penelitian pada Komunikasi Virtual. Dalam melakukan interaksi, komunikasi 

virtual menggunakan kata-kata (verbal) atau gambar (visual) untuk saling 

bersenda gurau dan berdebat, terlibat dalam wacana intelektual, melakukan 

perdagangan, saling tukar pengetahuan, saling memberikan dorongan emosional, 

embuat rencana, brainstorming, gossip, pertengkaran, jatuh cinta, protes terhadap 

siapa saja, kritik terhadap siapa saja. Mencari teman, kekasih, bermain game, 

bermesraan, menciptakan karya seni, ataupun hanya sekedar berinteraksi tanpa 

tujuan yang jelas. Melalui email, pengguna internet dapat menuliskan pesan-

pesan, mengkritik, membalas surat cinta ataupun tujuan lainnya. Pengguna 

internet dapat menggunakan menggunakan bahasa tertentu dalam email. Bahasa 

yang digunakan dalam internet memperlihatkan evolution of discourse di mana 

termasuk di dalamnya adalah bentuk bahasa tradisional, adaptasi bahasa slang 

dan bentuk-bentuk non-standard contoh bahasa yang digunakan dalam internet 

seperti singkatan (A/S/L = Age, Sex, Location; ASAP = As Soon As Possible; 

AMBW = All My Best Wishes; AFAIK = As Far As I Know), Emoticons, yang 

merupakan lambing atau tanda yang mempresentasikan  emosi seperti J 

(tersenyum, bahagia, gembira), L (sedih, cemberut),  (tertawa terbahak-bahak) 

dan sebagainya adalah bahasa yang lazim digunakan di internet. Bahasa ini juga 

memainkan peranan penting ketika ingin melohat interaksi yang terjadi di dalam 

internet. (Wijaya, 2007) 

2. Penelitian pada Iklan. Dalam penelitian interaksi simbolik esensinya adalah 

pengonsepsian diri subjek. Bagaimana subjek melihat, memaknai dan 

mendefinisikan dirinya berdasarkan definisi dan makna yang diberikan orang 

lain. Contoh: dalam penelitian mengenai ―Iklan dan Prostitusi‖. Subjek 

menggunakan ‗iklan dan pijat‘ sebagai media (simbol) penawaran jasa 

prostitusifnya. Subjek yang lain memanfaatkan ‗tampil di cover majalah pria‘ 

sebagai media lain penawaran atau komunikasi pemasaran jasa prostitusifnya. 



87 
 

Subjek yang lain lagi ‗menjul diri‘ dengan tampil di situs jejaring sosial 

Friendster dengan foto-foto yang ‗mengundang‘ sebagai media komunikasi 

pemasaran atau iklan jasa prostitusifnya.  

3. Kajian Komunikasi Publik. Pada penelitian interaksi simbolik pada kasus 

―SBY bersama Boediono (SBY Berbudi)‖, di mana dua tokoh ini akan menjadi 

satu dari tiga kandidat calon presiden dan wakil presiden RI periode 2009-2014. 

Alasan penelitian ini adalah menanggapi dikotomi-dikotomi yang berkembang di 

masyarakat sejak dulu, di manaada dikotomi menggunakan simbol-simbol yang 

mengatakan bahwa calon presiden RI harus dari Jawa, atau calon presdien dan 

wakil presiden berasal dari dua latar belakang yang berbeda, seperti: Jawa dan 

non Jawa, sipil dan militer, serta lain sebagainya. Namun, sejak pemilihan 

Boediono oleh SBY sebagai calon pendampingnya menjelang pemilihan presiden 

RI mendatang, terlihat banyak kontroversi di tengah komunikasi politik yang 

berkembang, antara lain: penolakan partai-partai islam dan 23 partai yang 

menjadi koalisi partai democrat, anggapan Boediono sebagai antek kapitalis yang 

pro Barat, anggapan SBY yang tidak mencerminkan Nusantara, karena memilih 

wakil presidennya dari satu provinsi yang sama, seolah-olah tidak mampu 

mencerminan kebhineka-an dan banyak lagi kontroversi lainnya. 

4. Kajian pada Komunikasi Antarpribadi. Contoh pada kasus pernikaha Heny 

dan Saiful. Pernikahan mereka nyris gagal. Pemicunya sebenarnya hal sepele, 

beberapa untai kalimat dalm telepon terakhir Heny sebelum hari pernikahan 

―Mas, keluargaku minta, besok saat resepsi di hotel, dari keluarga Mas Saiful 

jangan membawa anak-anak‖. Itu yang disampaikan Heny, pangkal suasana 

panas di keluarga Saiful. Lidah Saiful kelu, hatinya kacau tidak karuan, ketika 

berhadapan dengan siding mendadak keluarga besarnya, seusai menyampaikan 

pesan calon istrinya itu. ―Kita memang dari keluarga miskin, tapi kita punya 

harga diri‖, suara ayah Saiful meninggi. ―Calon mertuamu terlalu sombong, 

besok aku tidak akan datang! Tegas sang ayah. ―Aku ikut ayahmu‖, timpal ibu 

Saiful. Suasana tambah hening, menegangkan. Semua pandangan mata tajam 
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menyorot muka Saiful yang tertunduk lesu. Ancaman ayah Saiful bukan gertakan 

semata. Keluarga besar Heny mulai gelish. Pukul 09.30, pada hari ―H‖ 

pernikahan, semua tamu telah berkumpul, tapi Saiful dan keluarga besarnya 

belum juga kelihatan. Sesuai jadwal. Semestinya akad nikah dilangsungkan 

pukul 09.00. tepat pukul 10.00, sebuah mobil berhenti. Saiful keluar dengan 

langkah gontai. Tak ada anggota keluarga yang menyertainya. ―Maaf, bapak dan 

ibu nggak bisa datang‖ ungkap Saiful singkat. Raut malu da sedih tidak bisa 

ditutupinya. Untunglah petugas KUA bertindak sigap. Akad nikah pun berjalan 

dengan lancar, begitu pula resepsi pernikahan beberapa jam sesudahnya. Tetapi, 

setiap tamu yang datang menyimpan pertanyaan: kenapa tak satupun keluarga 

Saiful yang kelihatan dalam acara sepenting itu. Kelurga Heny dan Saiful 

memiliki latarbelakang yang berbeda. Keluarga Heny adalah tipikal keluarga 

kelas atas yang tinggal di perkotaan. Mereka terbiasa dengan hidup yang praktis, 

efisien, dan mengagungkan gengsi. Mereka bukannya tidak suka anak, tetapi 

mereka tak menginginkan kehadiran anak-anak kampong yang tidak 

hanyanmembuat gaduh dan kotor tetapi juga berpotensi menurunkan gengsi 

keluarga. Anak-anak ini memang representasi keluarga Saiful, yang tinggal di 

perkampungan. Ayah Saiful adalh seorang petani, ibunya pedagang kelapa di 

pasar kampung. Mereka memang hanya tamat SD, tetapi sangat mencintai 

pendidikan. Keempat anaknya disekolahkan hingga perguruan tinggi. Saiful 

adalah anak ketiga, lulusan Fakultas Teknik PTN terkemuka. Saiful kini bekerja 

sebagai konsultan arsitektur sebuah lembaga konsultan teknik asal Singapura. 

Sebagaimana orang desa umumnya, keluarga besar Saiful terbiasa hidup 

komunal. Mereka sangat mencintai keluarga dan persaudaraan. Mereka adalah 

tipikal penganut ―mangan ora mangan asal kumpul‖. Adapun kondisinya, bagi 

mereka, kebersamaan adalah segalanya. Dua keluarga di atas memiliki 

pemaknaan yang berbeda terhadap pesta pernikahan, karenanya mereka berbeda 

sikap atas kehadiran anak-anak. Makna dan tindakan, inilah salah satu fokus teori 

interaksionisme simbolik. (Yasir, 2012) 
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5. Dalam Kajian Lintas Budaya. Dalam Konteks Hubungan Keluarga Lintas 

Budaya. Luo dan Wiseman (2000) melalui kajian interaksi simbolik beruoaya 

mengeksplorasi bagaimana hubungan keluarga dalam wilayah etnis yang khusus, 

dan bagaimana konteks budaya di mana komunikasi terjadi membentuk interaksi 

keluarga dan negosiasi identitas. Selain itu, Mzobanzi Mboya (1993) 

memberikan contoh kajian tentang bagaimana cara konsep diri pada siswa 

sekolah menengah dihubungkan dengan persepsi mereka pada perilaku orang tua. 

Sedangkan, penelitian Simon Cheng (2000) mengarahkan penelitiannya pada 

mekanisme sosialisasi yang digunakan keluarga Cina yang telah berimigrasi di 

AS menunjukkan bagaimana identitas etnis dikonstruksi secara sosial, 

dinegosiasikan, dan dipelihara melalui interaksi anak-orang tua yang terjadi 

dalam lingkungan budaya heterogen. (Geoffrey. K. Nelson, 1996) 

6. Dalam Kajian Culture Studies. Becker dan McCall telah berhasil mensurvei 

asal usul interaksionisme simbolik dan mendiskusikan perkembangan cultural 

studies yang intinya bahwa istilah ―cultural studies‖ merujuk pada disiplin 

humanistic klasik yang berasal dari pendekatan filosofis, literature, dan historis 

bagi kajian konstruksi sosial pada makna. Setelah ini, para pengkaji pun 

berkonsentrasi pada hasil kerja atau makalah dari para ahli AS melalui 

pernyataan mereka, ―Kontribusi yang memberikan harapan telah dibuat the 

Centre for Contemporary Cultural Studies di Birmingham University‖. Makalah 

kedua yaitu dari John R. Hall yang melaporkan, ―Interaksi Sosial, Budaya, dan 

Historis‖ termasuk diskusi bermanfaat yang mengangkat masalah-masalah 

tentang sejarah pandangan subjektivis dan objektivis dan kontribusi perspektif 

para interaksionis sosial yang dapat memecahkan masalah tersebut. Dia 

menyimpulkan dengan penekanan bahwa ada suatu pembagian wilayah dalam 

perspektif interaksionis ―antara historis makna intrinsik yang terberi melalui 

aktor-aktornya dan historis ekstrinsik atau konfigurasional yang menjelaskan 

makna-makna tersebut berasal dari hasil analisis para aktor.‖ Di samping itu, dia 

pun menyatakan bahwa ―Praktik-praktik yang paling baik para ahli histori 
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lakukan bahwa mereka telah mampu menggabungkan berbagai momen 

(sosiologis dan histografis) sebagai keahlian praktis.‖ 

7. Pada Kajian Komunikasi Organisasi. Orang yang berbeda pasti memiliki 

makna yang berbeda pula dalam suatu hal dan peristiwa. Kesempatan pesan 

komnuikasi untuk diinterpretasikan secara total sebagaimana yang orang lain 

maksudkan itu relatif kecil. Contoh, suatu pertanyaan tentang apakah mengubah 

suatu keberadaan produk atau tetap mempertahankan produk selama masa 

pengembangan produk baru secara total dianggap sebagai suatu hal yang berbeda 

oleh orang-orang marketing, produksi, distribusi, riset, dan pengembangan. 

Setiap departemen akan member peluang bagi keputusan-keputusan yang 

potensial melawan data-data terpilih dari lingkungannya sendiri dank an 

menginterpretasikannya sesuai lingkungan tersebut. Khususnya, kelompok 

manajemen dan  buruh akan menginterpretasikan suatu peristiwa secara berbeda 

karena perbedaan perspektif mereka dan mengevaluasi informasi sesuai 

perspektif yang dimiliki juga. (Myers dan Myers, 1982: 62) 

8. Dalam Kajian Life Story. Michal MacCall dan Judith Wittner dalam 

makalahnya yang berjudul The Good News about Life History, mengatakan pada 

kita bahwa ―Berita baik yaitu penelitian life history sedang menikmati masa 

kebangkitan dan bahwa para ahli sejarah kehidupan sedang mengadopsi 

pendekatan para interaksionis simbolik. MacCall menghadirkan bukti bahwa 

makalahnya tentang kelompok penutur sejarah dan makalah Wittner yang 

menjelaskan kajiannya tentang reaksi para pekerja perempuan tentang aksi 

penutupan pada perkebunan di mana mereka bekerja. Mereka menyimpulkan 

bahwa, ―teori interaksi simbolik dan tradisi metodologisnya dapat membantu 

para peneliti life story untuk memahami kisah-kisah yang mereka dengar, dalm 

perspektif dan  konteks makna.‖ Tapi mereka juga menekankan bahwa 

interaksionis simbolik ―harus belajar dari para peneliti life story‖. (Geoffrey K. 

Nelson, 1996) 
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C. Metode Etnometodologi  

1. Sejarah Penelitian Etnometodologi 

Harold Garfinkel menceritakan pengalamannya saat mengikuti suatu seminar pada 

tahun 1967 di Purdue, bahwa pada tahun 1954 ia diajak untuk meneliti anggota 

dewan juri di pengadilan oleh FredStrodtbeck dan Saul Mendlovitz, yang mengajar di 

Fakultas Hukum di Chicago, Strodtbeck meletakkan alat perekam secara tersembunyi 

di ruang rapat pengadilan Wichita, untuk merekam kegiatan musyawarah para juri. 

Garfinkel terkejut oleh kenyataan bahwa para juri yang tidak diajarkan teknik-teknik 

hukum mampu menguji, mengkaji tindak pidana, dan mengutarakan kesalahan para 

pelakunya. Untuk melakukan itu, mereka menggunakan berbagai prosedur dan logika 

penilaian bersama, seperti membedakan benar dan salah, kemungkinan, dan 

ketepatan; mereka mampu mengevalusi ketepatan argumen yang dikemukakan 

selama proses pengadilan. 

Dalam kegiatan tersebut kita melihat kehadiran semacam praktik evaluasi dan 

penilaian yang dapat dideskripsikan, tetapi Garfinkel belum mempunyai istilah yang 

tepat untuk hal tersebut. Pada tahun 1955, ia menemukan istilah etnometodologi 

secara kebetulan. Ketika sedang membaca katalog-katalog berkenaan 

dengandokumen-dokumen etnografik: 

―Pada saat itu saya sedang meneliti dokumen-dokumen lintas budaya di Yale. Saya 

membolak-balik catalog tanpa bermaksud menemukan kata tersebut. Saya membaca 

secara sepintas judul-judul, dan saya sampai pada bagian etnobotanik, etnofisiologi, 

dan etnofisik. Ketika itu saya sedang berurusan dengan para juri yang 

mengaplikasikan suatu metodologi, tetapi bagaimana menamakannya? Beginilah kita 

etnometodologi digunakn pada awalnya. Etnometodologi tampak pada cara 

bagaimana seorang anggota memiliki pengetahuan umum mengenai masyarakatnya, 

yaitu pengetahuan ―tentang apa yang seharusnya‖. Jika berkaitan dengan etnobotanik, 

kita harus berurusan dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki para anggota 



92 
 

tentang metode-metode yang tepat untuk mengkaji hal-hal botanik. Dari cara yang 

sederhana inilah istilah etnometodolgi dinamakan. (Coulon, 2004: 56-57) 

2. Tataran Teoretis dan Praktis 

Perkembangan etnometodologi sebenarnya relatif baru bila dibandingkan dengan 

pendekatan struktural fungsional dan interaksionis-simbolis yang sudah mapan. 

Pendekatan etnometodologi memiliki ragam yang berbeda, karena subject matter nya 

adalah berbagai jenis perilaku dalam kehidupan sehari-hari sehingga banyak muncul 

kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu tertentu. Etnometodologi dengan analisis 

percakapannya tidak dapat dipungkiri juga memberi pengaruh yang besar dalam 

agenda penelitian komunikasi. Khususnya menyangkut konsep percakapan. 

(conversation analysis) sebagai suatu bentuk interaksi.  

Orang sering mengira etnometodologi adalah suatu metodologi baru dari 

etnologi, sering juga dipertukarkan dengan etnografi. Etnometodologi yang 

diperkenalkan oleh Harold Garfinkel adalah suatu ranah ilmiah yang unik, sekaligus 

radikal dalam kajian ilmu sosial. Dikatakan radikal karena dikenal keras dalam 

mengkritik cara-cara yang dilakukan para sosiolog sebelumnya. 

Pada tataran teoretis, Harold Garfinkel di tahun 1940 telah menolak pemikiram 

Emile Durkheim tentang ―fakta sosial‖, karena baginya justru ―aktor-sosial‖ lah yang 

sangat menentukan dan tidak pernah dibatasi oleh struktur dan pranata sosial. Dalam 

pemikiran etnometodologi, para sosiolog yang menitikberatkan pada fakta sosial itu 

disebut sebagai ―kesepakatan si-dungu‖, sebab kalangan etnometodologi melihat 

fakta sosial sebagai prestasi anggota, sebagai produk aktivitas metodologi anggota, 

bersifat lokal dan dihasilkan anggota endogenous untuk mengatasi masalahnya 

sendiri. (George Ritzer, 1996: 235 dalam Denzin and Lincoln, 1994: 264) 

Sedangkan pada tataran praktisnya, etnometodologi Garfinkel menekankan 

pada kekuatan atau pendengaran dan eksperimen melalui simulasi. Pengamatan atau 
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pendengaran digunakan Garfinkel ketika melakukan penelitian pada sebuah toko. 

Sementara itu, Jack Douglas menggunakan etnometodologi untuk menyelidiki proses 

yang digunakan para koroner (pegawai yang memeriksa sebab musabab kematian 

seseorang untuk menentukan suatu kematian sebagai akibat bunuh diri). Douglas 

mencatat bahwa untuk menentukan hal itu, koroner harus menggunakan pengertian 

akal sehat yaitu apa yang diketahui oleh setiap orang tentang alasan orang bunuh diri 

sebagai dasar menetapkan adanya unsure kesengajaan (Furchan. 1992). 

3. Perspektif yang Mengilhami Penelitian Etnometodologi 

Metode etnometodologi lahir pada masa modernis atau zaman keemasan 

perkembangan penelitian kualitatif. Pada masa itu terjadi proses formalisasi 

pendekatar kualitatif dan pertumbuhan jenis metode interpretif yang baru. Disamping 

adanya semangat untuk menyuarakan masyarakat kelas bawah, para cendekiawan di 

masa itu juga kembali kepada mazhab Chicago untuk mencocokkan argumentasi 

tentang validitas internal dan eksternal. Zaman keemasan ini memiliki arti dalarr 

mewujudkan keyakinan pada kekuatan masyarakat dan bertahan pada gagasan-

gagasan emansipatoris. 

Etnometodologi diilhami oleh karya-karya Talcot Parson dan Alfred Schutz. 

Sumber lain yang memengaruhi karyanya adalah Durkheim, Weber, Mannheim, Edmun 

Husserl, Aaron Gurwitsch, Maurice Merleau-Ponty dan lain-lain. Talcot Parson sendiri 

adalah promotor Garfinkel ketika melanjutkan pendidikan doktornya pada tahun 1946 

sampai dengan 1952 di Universitas Harvard. 

Walaupun Garfinkel telah mengakui adanya pengaruh dari para pemikir lain, 

tetapi terbukti bahwa Schutz dengan fenomenologinya merupakan sumber utama dari 

etnometodologi. Wajarlah jika George Ritzer (1975) melihat fenomenologi dan 

etnometodologisebagai dua komponen teoretis dari "paradigma definisi sosia!' 

Monica Morris (1977) melihatnya sebagai dua variasi dari apa yang disebutnya 

"sosiologí kreatif'; Jack Douglas (1980) dan Andrew Weigert (1981) memasukkan 
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rnereka sebagai "sosiologi kehidupan sehari-hari; dan Richard Hilbert (1986) 

melihatnya sebagai variasi konstruksi sosial (George Ritzer 1992: 371) 

Bagi Schutz, dunia sehari-hari merupakan dunia intersubjektif yang dimiliki 

bersama orang lain dengan siapa kita berinteraksi. Di sini terlihat teori Schutz, sangat 

mirip dengan interaksionis simbolis dari George Herbert Mead, tetapi menurut Schutz 

dunia terdiri dari realitas-realitas yang sangat berganda, yang mana realitas sehari-

hari tampil sebagai realitas yang utama. Schutz memberikan perhatiannya kepada 

dunia sehari-hari yang merupakan common sense atau diambil begitu saja. Realitas 

seperti inilah yang kita terima, dengan mengenyampingkan setiap keraguan. 

Realitas akal sehat dan ekstensi sehari-hari itu dapat disebut sebagai kepentingan 

praktis kita dalam dunia sosial. Kepentingan praktis ini dilawankan dengan 

kepentingan ilmiah atau teoretis kaum ilmiawan. Teori ilmiah mencoba meneliti dan 

memahami dunia secara sistematis. Menurut Schutz, orang bergerak bukan 

berdasarkan teori ilmiah, tetapi oleh kepentingan praktis. Dunia intersubjektif ini 

sama-sama dimiliki orang lain yang juga mengalaminya. Pembahasan realitas akal 

sehat oleh Schutz ini memberi Garfinkel suatu perspektif untuk melaksanakan studi 

etnometodologinya, dan menyediakan dasar teoretis bagi risalah-risalah 

etnometodologis yang lainnya. Etnometodologi secara empiris telah mencoba 

menunjukkan observasi filosofis yang dilakukan Schutz. (George Ritzer 1992 : 371). 

Sumber lain dari etnometodologi adalah interaksi simbolik khususnya ―Aliran 

Sosiologi Chicago― merupakan asalnya, dan Robert Park, Ernerst Burges dan William 

I. Thomas merupakan tokoh-tokoh utama aliran tersebut. Etnometodologi bersama 

dengan perspektif labelling theory dalam studi tentang penyimpanan perilaku  

(deviance) dan perspektif dramaturgis dari Erving Goffman, bahkan dapat dianggap 

varian-varian interaksionisme simbolik (Mulyana 2001 : 68). Jadi, dapat dikatakan 

bahwa etnometodologi mempunyai sejumlah persamaan dengan pendekatan interaksi 

simbolik, karena sama-sama berpandangan bahwa realitas dunia sosial bersifat 



95 
 

subjektif. Selain itu, penekanan interaksi tatap muka (face to face), kesamaan 

(commonalities), penekanan pada inti analisis, fokus pada pentingnya bahasa, dan 

mencoba menjelaskan realitas empiris dari manusia yang sedang diteliti merupakan 

persamaan keduanya. 

Keotentikan pengetahuan sosiologi, menurut para interaksionis, terletak di dalam 

pengalaman langsung dari interaksi sehari-hari. Para aktor memainkan peran kreatif 

dalam mengkonstruksi kehidupan sehari-hari mereka. 

Dalam studi etnometodologi pun cukup sederhana dalam cara melihat 

validitasnya karena biasanya disini tidak digunakan cara-cara konvensional dalam 

mengukur suatu konsep. Sebagai contoh, etnometodologis melihat konsep alienasi 

lebih mendekati teknik grounded theory, misalnya dengan cara mengobservasi 

peraturan-peraturan yang bisa diamati dari luar, kemudian memberinya label atau 

identitas tertentu. Sedangkan pada aspek reliabilitas, dapat dilihat dari hasil 

pembandingannya dengan metode lain yang sejenis. Oleh sebab itu, disini sangat 

bergantung  pada kekuatan interpretasi peneliti terhadap masalah sosial yang sedang 

dihadapinya. Namun, karena masalah yang sama dilihat dari segi metode yang 

berbeda, maka hasilnya pun relatif tidak akan sama (berbeda pula). Kesalahan yang 

bisa dan sering muncul adalah pada kasus-kasus yang bersifat ambigu (mendua arti), 

atau kasus yang mempunyai peluang ditafsirkan berbeda-beda. (Poloma, 2003 : 278). 
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Untuk melihat lebih jauh tentang posisi etnometodologi dan kaitannya dengan 

perspektif lain dapat dilihat dalam bagan berikut: 

No Aliran Tokoh Tahun 

1 Chicago I 5. William 

Thomas 

6. Robert E. Park 

7. 1863-1944 

 

8. 1864-1944 

2 Chicago II 9. E. Hughes 

10. Herbert 

Blumer 

11. 1897-1983 

12. 1901-1987 

3 Interaksionisme 

Simbolik 

13. Howard S. 

Becker 

14. Anselm Strauss 

15. Irving 

Goffman 

16. George Herbert 

Mead 

17. 1928 

 

18. 1916-1998 

19. 1922-1982 

 

20. 1863-1931 

4 Etnometodologi 21. Harold 

Garfinkel 

22. A. Cicourel 

23. 1917 

5 Fenomenologi 24. Alferd Shutz 25. 1899-1959 

6 Analisis 

Percakapan 

26. Harvey Sacks 

27. Max Weber 

28. Talcott Parsons 

29.  

30. 1864-1920 

31. 1902 
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4. Pengertian Etnometodologi 

Mehan dan Wood dalam Neuman (1997 : 346-347) mendefinisikan 

etnometodologi sebagai keseluruhan penemuan, suatu metode, suatu teori, suatu 

pandangan dunia, dan pandangan kehidupan. Etnometodologi berusaha memaparkan 

realitas pada tingkatan yang melebihi sosiologi, artinya berbeda banyak dari sosiologi 

dan juga psikologi. Secara sederhana, etnometodologi memiliki batasan sebagai 

kajian akal sehat, artinya merupakan hasil dari suatu observasi penciptaan yang 

digunakan terus menerus dalam interaksi sosial dengan lingkungan yang sewajarnya. 

Heritage (dalam George Ritzer 1996 : 235) menyatakan bahwa etnometodologi 

dapat didefinisikan sebagai kajian mengenai pengetahuan, aneka ragam prosedur dan 

pertimbangan yang dapat dimengerti oleh anggota masyarakat biasa, mereka bisa 

mencarai jalan dan bisa bertindak dalam keadaan dimana mereka bisa menemukan 

dirinya sendiri. Secara terminologi, etnometodologi diterjemahkan sebagai sebuaqh 

metode pengorganisasian masyarakat dengan melihat beberapa aspek kebutuhan, 

diantaranya: pencerahan dan pemberdayaan. Etnometodologi bukanlah metode yang 

digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, melainkan menunjuk pada 

permasalahan apa yang akan diteliti. Hal ini sebagaimana yang dipaparkan oleh 

Harold Garfinkel, bahwa istilah etnometodologi dijumpainya ketika ia mempelajari 

arsip lintas budaya di Yale yang memuat kata-kata seperti etnobotani, etnofisika, 

etnomusik, dan etnoastronomi. Itu mempunyai arti bagaimana para warga suatu 

kelompok tertentu (biasanya kelompok suku yang terdapat di arsip Yale) memahami, 

menggunakan, dan menata segi-segi lingkungan mereka. Jadi, etnometodologi adalah 

studi tentang bagaimana individu menciptakan dan memahami kehidupan sehari-hari 

metodenya untuk mencapai kehidupan sehari-hari. 

Muhadjir (2000 : 129-130) menyatakan bahwa etnometodologi berupaya untuk 

memahami bagaimana masyarakat memandang, menjelaskan, dan menggambarkan 

tata hidup mereka sendiri.  
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Istilah etnometodologi berkaitan dengan konsepsi teoretik fenomena sosial. 

Etnometodologi mengacu pada kegiatan ilmiah yang menganalisis metode-metode 

atau prosedur-prosedur yang digunakan manusia untuk menuntun mereka dalam 

berbagai kegiatan kehidupan kesehariannya. Dengan demikian, etnometodologi dapat 

didefinisikan sebagai ilmu etnometode, prosedur-prosedur yang disebut Garfinkel 

sebagai ―penalaran sosiologi praktis―. (Coulon, 2004:x-xi). 

Jelasnya, etnometodologi adalah kajian tentang kegiatan manusia sehari-hari, 

khususnya aspek-aspek interaksi sosial yang diambil begitu saja. Garfinkel secara 

sederhana membatasi etnometodologi sebagai penyelidikan atas ungkapan-ungkapan 

indeksikal (bahasa dan makana) dan tindakan-tindakan praktis lainnya sebagai 

kesatuan pemecahan masalah yang (sedang) dilakukan dari praktik-praktik kehidupan 

sehari-hari yang terorganisasi. 

Pendekatan yang termasuk dapat menjelaskan ―pertanggungjawaban tindakan 

praktis yang rasional― ini ialah: 

1. Perbedaan antara ungkapan yang objektif dan yang indeksikal (bersumber dari 

bahasa dan makna yang dikaitkan pada simbol-simbol signifikan) 

2. Refleksivitas berbagai tindakan praktis, dan 

3. Kemampuan menganalisis tindakan tersebut dalam konteks sehari-hari. (Poloma 

2003 : 281) 

Jadi, yang menjadi masalah bagi para ahli etnometodologi adalah bagaimana 

(dengan metode apa) orang menangkap dunia mereka sehari-hari. Atau, dengan cara 

bagaimanakah orang menerima aturan atau pola-pola realitas mereka? 

5. Tujuan Penelitian Etnometodologi 

Penelitian etnometodologi memiliki beberapa tujuan utama yang harus dipahami 

peneliti, antara lain: 
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1. Penelitian atau kajian etnometodologi adalah untuk mempelajari bagaimana 

anggota masyarakat selama berlangsungnya interaksi sosial, membuat sense oj 

indexical expression (pengungkapan istilah istilah). Arti indexical tidak 

bermakna universal namun bergantung pada konteks (misalnya, ia, dia, mereka). 

Sifatnya terbatas pada indeks atau dirujuk. Subjek etnometodologi bukanlah 

anggota-anggota suku-suku terasing, melainkan orang-orang dalam perbagai 

macam situasi dalam masyarakat kita. 

2. Penelitian etnometodologi berusaha memahami bagaimana orang-orang mulai 

melihat, mengerti menerangkan, dan menguraikan keteraturan dunia sehari-hari 

ditempat mereka hidup. Untuk peneliti ditujukan untuk dapat mengerti, 

mengubah dan menampilkan kenyataan baru berdasarkan lingkungan harian yang 

diinginkan dari objek penelitian (orang/kelompok yang diteliti). Selain itu, untuk 

memberi kesadaran kepada orang bahwa mereka hidup yang telah lama diami, 

tapi mereka tidak pernah mempertanyakan mengapa mereka harus berada di 

dunia, karena ketidaksadaran mereka. 

3. Pemanfaatan metode ini lebih dilatari oleh pemikiran praktis (practical 

reasoning) ketimbang oleh kemanfaatan logika formal (formal logic). 

4. Hasil penelitian etnometodologi dapat berupa program atau prinsip perubahan 

dan pembaharuan. (Ritzer, 1996) 

Phillip Jones (1985:75) mengungkapkan tiga asumsi dalam kajian 

etnometodologi: 

1. Kehidupan sosial sifatnya rentan 

2. Para aktor tidak pernah menyadari bahwa mereka memiliki kemampuan praktis 

3. Kemampuan praktis ini penting untuk membuat dunia tampak seperti yang para 

aktor inginkan. 
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6.  Etnometodologi sebagai Metode Penelitian Kualitatif 

Etnometodologi berangkat sebagai sebuah kritik terhadap biasa positifisme 

dalam penelitian sosiologi. Pemahaman terhadap fenomena sosial tidak cukup 

berhenti pada penarikan kesimpulan terhadap sebab-musabab gejala sosial tanpa 

memperhatikan aspek internal individu. Fakta sosial merupakan produksi dari 

tindakan interpretatif individu sebagai respon terhadap kehidupan (Lincoln dan 

Denzin, 2009, hlm. 337). Etnometodologi berkeinginan untuk melakukan suatu studi 

ilmiah yang bertujuan untuk memahami alam pikir individu (local rationalities) 

dalam tindakannya di sehari-hari (Ten Have, 2004 L 17)  

Situasi atau realitas sosial dibebaskan untuk berbicara tentang dirinya sendiri dan 

tugas peneliti cukup menyimak dan melukiskan apa yang terjadi. Etnometodologi 

berusaha menghindari pemerkosaan atas realitas yang dilegitimasi oleh metode ilmiah 

sehingga absah demi ilmu. Kolonisasi melalui metode ilmiah berusaha dilawan 

sehingga yang ―liyan― mampu bersuara atas dirinya sendiri dan bukan hanya pasrah 

menerima klasifikasi asing. Sebagai subuah keharusan bahwa penelitian 

etnometodologi mensyaratkan waktu yang panjang dan energi yang cukup untuk 

mampu terserap ke dalam kehidupan keseharian objek kajian. Data yang diperoleh 

pun bukan hanya yang bersifat formal namun peneliti mampu menangkap nuansa, 

konteks, dan temuan non verbal. Argumen-argumen yang dibangun oleh penulis 

dalam memahami tenometodologi banyak mengutip Harold Garfinkel di mana lewat 

―magnum opus― nya: studies in ethnometodology (1967) menempatkan dirinya 

sebagai teoretisi terdepan dalam bidang keilmuan ini. 

7. Beberapa Prasyarat yang Menjadikan Etnometodologi sebagai Model 

Penelitian Kualitatif 

1. Etnometodologi memusatkan kajian pada realitas yang memiliki penafsiran 

praktis. Ia merupakan pendekatan pada sifat kemanusiaan yang meliputi 

pemaknaan pada perilaku nyata. Setiap masyarakat dalam konsep ini memiliki 
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situasi yang bersifat lokal, terorganisir,  memiliki stereotip dan ideologi khusus, 

termasuk ras, kelas sosial dan gender. Pendekatan ini akan memihak masyarakat 

bawah dengan ideologi yang sangat popular. 

2. Merupakan strategi yang dapat dilakukan melalui discourse analysis 

(analisis wacana). Paradigma yang dianut adalah sosial semiotic, sehingga 

metode yang paling tepat adalah dialog. Sumber data dapat diukur melalui 

observasi observasi dengan pencatatan data yang teratur menggunakan field note. 

Mengembangkan pertanyaan dilakukan dengan bentuk verbal, selesai interaktif, 

dan dialog. 

3. Etnometodologi memiliki keunggulan dalam mendekati kehidupan empiris, 

dalam hal ini ada program penekanan yang diberikan. Melakukan pengembilan 

data langsung dari melalui model interaktif antara peneliti dan aktor sosial. 

4. Dilakukan dalam setting sosial (observasi partisipan) 

5. Menitikberatkan pada pemahaman diri dan pengalaman hidup sehari-hari. 

Pengambilan data dengan indepth interview, yang menggali semua masalah 

kehidupan sehari-hari dalam bentuk wawancara percakapan terbuka. Setiap 

wacana percakapan dianalisis, dikembangkan sesuai dengan konteks kehidupan 

sehari-hari di kalangan masyarakat loka. (Salim, 2006) 
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Tabel.1 

Metode Penelitian Etnometodologi 

No Unsur Pelaksanaan Kegiatan 

1. Paradigma 

 

Social Semiotic: wacana percakapan 

harus bermula dari kepentingan 

masyarakat local. Masalah sosial tumbuh 

dari bawah yang harus mencerminkan 

kehidupan sehari-hari. 

2. Strategi Kegiatan Discourse Analysis: dilakukan diskusi 

intensif dengan actor lokal. Peneliti harus 

bersatu dengan aktor sosial, upaya ini 

dilakukan untuk dapat memahami jenis, 

bentuk percakapan hingga dapat diketahui 

strukturnya. 

3. Pengumpulan 

Data 

In-depth interview atau percakapan 

(dialog) 

4. Fokus Penelitian Kontekstual (tergantung pada konteks 

masalah lokal) 

5. Perkiraan Kasus Tergantung pada masalah penelitian, 

jumlah kasus disesuaikan dengan sifat, 

jenis, dan karakter masalah. 

 

8. Kelebihan dan Kelemahan Penelitian Etnometodologi 

Dalam penggunaan metode etnometodologi dijumpai beberapa kelebihan 

dibandingkan metode lainnya, di antaranya: 

1. Longitudinal: sebagai suatu metode observasi yang sedang berlangsung, 

etnometodologi dapat merekam perubahan-perubahan peristiwa yang terjadi dan 
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tidak harus menyadarkan diri pada ingatan partisipan seperti rekaman dalam 

penelitian survei cross sectional. 

2. Baik perilaku non verbal maupun verbal keduanya dipelajari oleh 

etnometodologi. 

3. Etnometodologi memberikan satu pemahaman tentang bagaimana narasumber 

berada dalam keadaan menyadari sesuatu atau merasa benar benar dalam 

keadaan sadar dan mengerti terhadap daftar pertanyaan yang ada dan bagaimana 

mereka menjawabnya penelitian ini memberikan bukti yang bermanfaat bagi 

peneliti dalam menganalisis seperti sering dialami oleh penelitian survei. 

4. Etnometodologi memberikan satu pemahaman tentang kekonsistenan realibilitas 

yang terkadang di dapat lewat koder-koder (penyandi) yang mengikuti aturan 

akal sehatnya. 

Sedangkan kelemahan penelitian etnometodologi, diantaranya: 

1. Produk: Etnometodologi tidak bisa menjadi suatu pilihan yang baik untuk 

meneliti, dan mempelajari produk-produk sosial. Misalnya, etnometodologi tidak 

selalu sesuai untuk meneliti masalah etnis, namun etnometodologi bisa 

digunakan untuk mempelajari proses terjadinya atau sumber sikap tersebut. 

2. Studi dalam skala luas: Sikap masyarakat dalam skala luas lebih cocok diteliti 

dengan menggunakan metode survei dibandingkan dengan etnometodologi. 

Disamping itu memang sikap adalah produk yang hanya baik jika diteliti dengan 

menggunakan metode penelitian survei, atau metode lain bukan oleh 

etnometodologi. (Alfin, 2011) 

 

9. Etnometodelogi dalam Wilayah Penelitian Kualitatof Komunikasi 

Sebagai metode penelitian, metodologi memang memiliki kekuatan yang 

otonom, terutama untuk mengupas berbagai masalah sosial seperti masalah 

komunikasi. Etnometodologi merupakan kelompok metode dalam ranah penelitian 

kualitatif yang memusatkan kajiannya pada realitas yang memiliki penafsiran praktis. 
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Ia merupakan pendekatan pada sifat kemanusiaan yang yang meliputi pemaknaan 

pada perilaku nyata. (Denzin and Lincoln 1994:204)  

Perkembangan penelitian dalam ilmu komunikasi dengan pendekatan 

etnometodologi ini memiliki ragam yang berbeda karena subjek mater-nya adalah 

aneka jenis perilaku dalam kehidupan komunikasi sehari-hari sehingga banyak 

muncul jenis tema dan konteks lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu komunikasi.  

Berbagai variasi dalam penelitian etnometodologi dijelaskan Maynard dan 

Clayman (dalam George Ritzer 1996:337), (yang disesuaikan dengan kajian 

komunikasi): 

1. Studi etnometodologi yang berlatarbelakang Analisis Institusional (Studies 

Institutional Setting). Semula studi etnometodologi difokuskan dalam setting 

sambil lalu dan non institutional seperti di rumah. Kemudian berkembang untuk 

mempelajari praktik-praktik keseharian dalam setting institutional yang lebih 

luas, seperti di pengadilan, rumah sakit, dan kantor polisi. Tujuan dari studi 

semacam ini adalah untuk memahami cara masyarakat dalam setting tersebut 

dalam melakukan tugas-tugas resminya selama proses pembentukan institusi. 

Penelitian komunikasi dalam melihat setting kelembagaan semacam ini 

menitikberatkan pada struktur, aturan-aturan formal, dan prosedur resmi untuk 

kemudian diterangkan secara jelas apa yang masyarakat komunikasikan dalam 

lingkungan mereka. 

2. Studi etnometodologi yang menaruh perhatian pada Analisis Percakapan 

(Conversation Analysis). Analisis percakapan dianggap sebagai program yang 

penting dan paling sempurna dari etnometodologi. Praktik ini dibangun oleh 

Harvey Sack, di pertengahan tahun 60-an dengan menjadikan percakapan sebagai 

tema utama penelitiannya. Analisis percakapan adalah suatu penelitian tentang 

struktur dan cirri khas formal bahasa yang dilihat dalam penggunaannya dari sisi 

sosial. 
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Zimmerman (1988) menyatakan bahwa tujuan dari analisis percakapan adalah 

untuk memahami secara mendetail struktur fundamental dari interaksi percakapan 

dimana terangkum dalam lima premis yaitu: 

1. Analisis percakapan mensyaratkan adanya kumpulan dan analisis data yang 

mendetai. Data ini meliputi tidak hanya kata-kata tetapi juga keragu-raguan, sedu 

sedan, gelak tawa, perilaku nonverbal, dan berbagai aktivitas lain. Semua itu 

menggambarkan perilaku atau percakapan aktor yang terlibat. 

2. Detail percakapan harus dianggap sebagai suatu prestasi. Aspek-aspek 

percakapan tidak diatur oleh etnometodolog, aspek tadi diatur oleh aktivitas 

metodis dari para aktor itu sendiri.  

3. Interaksi pada umumnya dan percakapan pada khususnya mempunyai sifat-sifat 

yang stabil dan teratur sehingga keberhasilan para aktor akan dilibatkan.  

4. Landasan fundamental dari percakapan adalah organisasi yang sekuensial.  

5. Ketertarikan bidang interaksi percakapan diatur dengan dasar lokal atau dengan 

bergilir. (George Ritzer, 1992:397) 

 

10. Strategi Penelitian Etnometodologi 

Penelitian etnometodologi ini terdiri dari beberapa strategi yang dapat diterapkan 

peneliti, yaitu responsif, proaktif, dan subersif. 

1. Pada strategi responsif yang ingin diungkap oleh peneliti adalah bagaimana 

seseorang menanggapi apa yang pernah dialaminya. Peneliti meminta seorang 

kyai menuliskan apa yang pernah ia dengar dari para santrinya lalu membuat 

tanggapannya. 

2. Pada strategi proaktif yang ingin diungkap adalah reaksi orang terhadap suatu 

situasi atau bahasa. Peneliti meminta seorang pemimpin bercakap-cakap dengan 

karyawannya dalam memperhatikan setiap reaksi yang diberikan oleh 

karyawannya tersebut. 

3. Strategi subersif, menekankan pada perubahan status atau peran yang biasa 

dimainkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Pada latihan 
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suubersif, seseorang diminta untuk bertindak secara berlainan dari apa yang 

seharusnya dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Peneliti meminta seseorang 

dosen untuk mengajar di kelas layaknya di rumah sendiri. 

Lewat latihan-latihan ini orang menjadi sadar akan kejadian sehari-hari yang 

tidak pernah disadarinya. Latihan ini adalah strategi dari Garfinkel untuk 

mengungkapkan dunia akal sehat, sebuah dunia dihidupi oleh masing-masing orang 

tanpa pernah mempertanyakan mengapa hal tersebut harus terjadi seperti demikian. 

 

11. Fokus Kerja Penelitian Etnometodologi 

1. Pengintegrasian dan Partisipatif. Prinsip yang harus dijalani oleh para peneliti 

etnometodologi, khususnya yang ‗berasal dari luar‘ harus dapat bersatu 

(integrated) dan terlibat langsung (partisipative) dalam proses penelitian 

bersama-sama dengan ‗para aktor sosial setempat‘. Peneliti harus bisa melebur di 

dalam komunitas masyarakat yang diteliti, dan karenanya harus sanggup berada 

bersama-sama dengan masyarakat yang diteliti dalam satu wadah sosial yang 

kompleks. Kajian ini pun lebih menghendaki adanya kewajaran dalam peristiwa 

yang terjadi di masyarakat atau bukan rekayasa. Dalam peristiwa yang sedang 

berlangsung tersebut, pola interaksi harus dapat dibaca dan diinterpretasi secara 

eksplisit. Pola interaksi yang dimaksud adalah interaksi orang-perorang (aktor 

sosial) dan interaksi antara orang dengan lingkungannya (institusi dan alam). 

Peneliti dan para aktor sosial akan terlibat di dalam interaksi dan diskusi yang 

intens untuk merumuskan masalah yang dihadapi. 

2. Kegiatan Interpretif dan Self-Generating. Realitas sosial dihasilkan ‗dari 

dalam‘ melalui prosedur interpretif para anggotanya. Kondisi sosial para anggota 

bersifat self-generating. Sifat ini menunjukkan dua sifat penting dari arti yang 

berhasil diungkap oleh peneliti. Pertama, arti sebelumnya yang bersifat indeks 

yaitu arti yang tergantung pada konteks. Dalam arti, objek dan kejadian memiliki 

arti yang ambigu atau tidak tentu, tanpa kontak yang jelas hanya melalui 

penggunaannya yang bergantung pada situasi di dalam percakapan dan interaksi 
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format objek dan kejadian menjadi berarti secara konkrit. Kedua, kondisi-kondisi 

yang memberikan konteks bagi arti itu sendiri bersifat self-generating. Kegiatan-

kegiatan interpretif berlangsung secara simultan di dalam dan di sekitar setting 

yang menjadi orientasinya dan yang dideskripsikannya. Jadi, realitas yang 

dicapai secara sosial bersifat reflektif. Laporan deskriptif mengenai setting 

tersebut secara simultan dibentuk oleh setting yang dibentuknya. 

3. Interpretive Coparticipants. Peneliti dan aktor sosial (narasumber) harus berada 

dalam kedudukan setara, melakukan tukar menukar pengalaman (vis a vis), 

interaksi sosial yang intens, dan memiliki hak yang sama (termasuk hak untuk 

berbeda pendapat). Proses pencapaian kesepakatan di antara keduanya dilakukan 

secara kompromi, masing-masing menggunakan akal sehat. Apa yang 

dimaksudkan dengan dunia akal sehat adalah sesuatu yang biasanya diterima 

begitu saja, asumsi-asumsi yang berada di baliknya dan arti yang dimengerti 

bersama. 

4. Dengan cara demikian, masyarakat lokal akan lebih memahami kebutuhannya 

(sense of order), sehingga rencana pengembangan masyarakat sangat ditentukan 

oleh akumulasi wacana mereka. Peneliti dalam etnometodologi tampaknya akan 

menjadi sosok partisipan yang baik, penulis yang jujur, dan fasilitator yang 

bersahabat. Logika akademis yang dimiliki peneliti dalam etnometodologi akan 

diuji dengan pengalaman antarsubjek dalam proses dialog sehingga lebih logika 

akademis akan berbaur dengan akal sehat masyarakat lokal. Metode 

etnometodologi menyiratkan sejumlah harapan yang wajar. Sekalipun metode ini 

tidak memiliki hubungan langsung dengan pembangunan teori baru, tetapi cara 

kerjanya dalam mengupas peran aktor sosial akan cukup menyibak kekenyalan 

data sosial. Cara para aktor sosial menjelaskan tempat mereka hidup: belajar 

menghadapi masalah, memilih alternatif, dan melaksanakan pilihan yang secara 

konsisten. 

5. Analisis Percakapan. Dalam metode etnometodologi, data dalam penelitian 

sosial adalah berupa tindakan aktor sosial yang meskipun tidak dinyatakan secara 



108 
 

eksplisit atau dalam bentuk verbal yang lengkap, akan tetapi tetap diakui dan 

dapat dikerjakan (percakapan melalui telepon, gelak tawa, tepuk tangan, 

pernyataan interaktif sampai pada formulasi ucapan). Secara metodologis analisis 

percakapan berupaya mempelajari percakapan dalam konteks yang wajar, 

seringkali menggunakan alat perekam. (Denzin & Lincoln, 1994) 

 

12. Asumsi Dasar Analisis Percakapan 

Dalam Penelitian etnometodologi analisis percakapan memiliki tiga asumsi 

dasar, yaitu: 

1. Percakapan adalah landasan dari bentuk-bentuk hubungan antarpesona 

2. Merupakan bentuk interaksi yang paling mudah meresap, dan 

3. Percakapan terdiri dari matriks prosedur dan praktik komunikasi yang paling 

terorganisir. 

Dalam kehidupan sehari-hari, penggunaan bahasa tidak semata-mata didasarkan 

atas prinsip well-formed dalam sintaksis, melainkan atas dasar kepentingan agar 

komunikasi tetap dapat berjalan sehingga dalam etnometodologi bahasa digunakan 

oleh masyarakat tutur sebagai cara peserta interaksi saling memahami apa yang 

mereka ujarkan. Dalam perkembangannya, fokus kajian etnometodologi berkembang 

pada beragam perilaku kehidupan sehari-hari oleh karena itu muncul banyak jenis 

kajian lanjutan sesuai dengan disiplin ilmu itu sendiri, salah satunya kajian 

komunikasi. 

 

13. Tahap Pengumpulan Data Etnometodologi 

Data dari penelitian etnometodologi bukan hanya ―orang‖ atau ―people‖ sebagai 

kediriannya yang tunggal namun sebagai anggota atau bagian dari sebuah struktur 

luaran yang lebih luas perintah itu masyarakat atau bentuk yang lain. Sehingga 

wawancara bukan hanya untuk mengetahui jawaban-jawaban terhadap pertanyaan 

namun aturan atau struktur yang membuat individu orang tersebut memproduksi 

tindakan-tindakan atau jawaban tersebut.  
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Wawancara sebenarnya cukup krusial sebagai cara memperoleh informasi. 

Asumsi dari metode wawancara adalah narasumber akan jujur menjawab pertanyaan 

dan menceritakan motif dibalik setiap tindakannya. Namun, Erving Goffman lewat 

konsep dramaturginya telah mengingatkan kita bahwa individu seperti layaknya para 

aktor di panggung sandiwara. Apa yang ditampilkan di muka publik belum tentu 

sama dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada diri individu tersebut. 

Etnometodologi mengisi dilema tersebut dengan menitikberatkan bahwa poin penting 

dari wawancara bukan hanya dari jawaban terhadap pertanyaan namun ―nuansa‖ 

ketika proses wawancara itu berlangsung.  

Secara umum dapat dibedakan tiga pendekatan dasar dalam memperoleh data 

kualitatif melalui wawancara secara etnometodologi: 

1. Wawancara informal, yakni proses wawancara didasarkan sepenuhnya pada 

berkembangnya pertanyaan-pertanyaan secara spontan dalam interaksi alamiah 

tipe-tipe wawancara demikian umumnya dilakukan peneliti yang melakukan 

observasi partisipatif. Dalam situasi demikian, orang-orang yang diajak berbicara 

mungkin tidak menyadari bahwa ia sedang diwawancarai secara sistematis untuk 

menggali data. 

2. Wawancara dengan pedoman umum, yakni dalam wawancara, peneliti 

dilengkapi pedoman wawancara (interview guide) yang sangat umum, yang 

mencantumkan isu-isu yang harus diliput tanpa menentukan urutan pertanyaan, 

bahkan mungkin tanpa bentuk pertanyaan eksplisit. Pedoman wawancara 

digunakan untuk mengingatkan peneliti mengenai aspek-aspek yang harus 

dibahas, sekaligus menjadi daftar pengecek apakah aspek-aspek relevan tersebut 

telah dibahas atau ditanyakan. Dengan pedoman demikian, peneliti harus 

memikirkan bagaimana pertanyaan tersebut akan dijabarkan secara konkrit dalam 

kalimat tanya koma sekaligus menyesuaikan pertanyaan dengan kontekstual saat 

wawancara berlangsung. Wawancara dengan pedoman sangat umum ini dapat 

berbentuk wawancara terfokus yakni wawancara yang mengarahkan pembicaraan 

pada hal-hal atau aspek-aspek tertentu dari kehidupan atau pengalaman subjektif 
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tapi, wawancara juga dapat berbentuk wawancara mendalam, dimana peneliti 

mengajukan pertanyaan mengenai berbagai segi kehidupan subjek secara utuh 

dan mendalam. 

3. Wawancara dengan pedoman terstandar yang terbuka, yakni pedoman 

wawancara ditulis secara rinci dan lengkap dengan set pertanyaan dan 

penjabarannya dalam kalimat. Peneliti diharapkan dapat melaksanakan 

wawancara sesuai sekuensi yang tercantum, serta menanyakan dengan cara yang 

sama pada narasumber yang berbeda. Keluwesan dalam mendalami jawaban 

terbatas, tergantung pada sifat wawancara dan keterampilan peneliti. Bentuk ini 

akan efektif dilakukan bila peneliti melibatkan banyak pewawancara, sehingga 

peneliti perlu mengadministrasikan upaya-upaya tertentu untuk  meminimalkan 

variasi, sekaligus mengambil langkah-langkah menyeragamkan pendekatan 

terhadap narasumber. (Patton, 1990) 

 

14. Prinsip Dasar Penelitian Etnometodologi 

Etnometodologi memiliki beberapa prinsip yang dapat diterapkan para peneliti, 

antara lain: 

1. Terjadinya prinsip reciprocal (saling berbalas) dalam rangka menyetarakan 

pengertian antara peneliti dan aktor sosial yang terlibat, sehingga dapat dikatakan 

‗bahwa kebenaran yang dianut seseorang adalah kebenaran yang dianut juga oleh 

orang lain‘ 

2. Harus ada objektivitas dan ketidakraguan dari apa yang tampak, misalnya 

dunia atau lingkungan atau kenyataan merupakan suatu yang benar-benar terjadi, 

dan bila terjadi keraguan terhadap pernyataan tersebut, maka objektivitas layak 

diragukan 

3. Adanya proses yang sama. Dalam arti,  jika sesuatu peristiwa terjadi di suatu 

tempat dan waktu, maka peristiwa tersebut akan dapat terjadi juga di tempat dan 

waktu lain 
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4. Adanya proses indexicality,  yaitu ‗daftar istilah‘. Masyarakat memiliki 

perbendaharaan bahasa, pemaknaan, dan pengetahuan lokal yang telah diketahui 

sebelumnya dan dapat mengacu kepada indeks lain yang juga telah ada. Peneliti 

harus memahami proses tersebut untuk dapat memiliki pengetahuan lebih luas 

5. Adanya proses reflectifity, sebagai ‗gambaran tentang arti‘, atau suatu 

interpretasi terhadap situasi yang terdapat secara umum sehingga tidak perlu 

didefinisikan untuk mengatakan seseorang itu ‗bersalah‘ atau ‗lugu‘, maka harus 

diturunkan dari pengertian umum ke pengertian khusus mengenai apa yang 

dimaksud. Namun, sesungguhnya peneliti tidak pernah melihat kebenaran itu, 

kecuali hanya melihat tentang kebenaran tersebut atau berkenaan dengan 

kebenaran tersebut. (McQuarie, 1995) 

 

Untuk mendapatkan kebenaran, peneliti seharusnya tidak diperkenankan sampai 

‗memaksa‘ masyarakat. Adanya jeda yang harus diperhitungkan, misalnya ketika 

aktor sosial merasa ‗lelah‘ atau menunjukkan ekspresi emosi. Oleh sebab itu, dalam 

menggali informasi, peneliti tidak diperkenankan memaksakan kepada narasumber 

untuk mendapatkan pembuktian yang jelas. Ungkapan permintaan maaf peneliti 

adalah suatu keputusan yang bijak. Peneliti harus mengerti semua itu apa adanya, dan 

tidak memaksa untuk mendapatkan informasi yang jelas yang justru dapat 

menimbulkan akibat tidak validnya data. 

 

15. Implikasi Kajian Etnometodologi 

Pratik etnometodologi dengan masyarakat sebagai bidang kajian memiliki 

implikasi yang bersumber dari keterbatasan sifat manusia itu sendiri, seperti: 

1. Perihal eksistensi masyarakat. Jika tidak ada pertanyaan mengenai realitas yang 

dibentuk bersama, maka sebenarnya masyarakat dibentuk bersama melalui emosi 

2. Keterbatasan pengetahuan tentang manusia akan menimbulkan tindakan atau 

pemikiran yang dapat mengurangi kesulitan yang berkaitan dengan indexicality 
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(daftar istilah) dan reflectivity (gambaran tentang arti). Akibatnya, kenyataan 

selalu diasumsikan dalam keadaan normal 

3. Masalah kelemahan atau keterbatasan pengetahuan manusia dapat diatasi dengan 

tindakan pemilihan yang rasional, pertukaran, interaksi simbolik, dan sebagainya. 

Oleh karena itu, etnometodologi merupakan kritik yang cukup tajam dalam ilmu 

pengetahuan. Di sini koma tindakan yang dilakukan merupakan pemikiran yang 

didasarkan pada pengetahuan ‗terbatas‘ itu. (Salm, 2006) 

 

16. Aplikasi Konsep-Konsep Bahasa dalam Etnometodologi 

Alain Coulon (2008: 31) mengemukakan beberapa konsep kunci dari pendekatan 

etnometodologi, sebagai berikut: 

1. Indeksikalitas (indexicalite) 

2. Reflesivitas (reflexivitive) 

3. Akuntabilitas Konsep 

4. Member Kategorisasi 

5. Anggota 

1. Indeksikalitas, menurut pendekatan etnoemtodologi merupakan istilah teknis 

yang sering digunakan dalam ilmu bahasa, khususnya bahasa awam (bahasa 

pasar) yang biasa digunakan dalam suatu analisis objek-objek sosiologi. Jadi 

yang dianalisis adalah bahasa ―alamiah‖, dan bukan bahasa ―ilmiah‖. (Fuady, 

2011:314) mengatakan bahwa bahasa alamiah adalah bahasa pasar atau bahasa 

umum yang biasa digunakan banyak oran di tempat-tempat umum, bahasa 

melalui telepon atau melalui SMS, bahasa yang member isyarat perintah, bahasa 

proses belajar mengajar, dan bahasa wawancara. Beberapa contoh penggunaan 

bahasa alamiah yang sering digunakan sehari-hari, antara lain: 

a. Bahasa Umum. Contoh, ―Insya Allah hari ini rencananya mereka akan meliput 

berita itu‖. 

b. Bahasa melalui telepon. Contoh, ―Alhamdulillah, jadi dummy iklan sudah siap? 

Tolong Anda segera kirimkan pada saya, ya. Saya tunggu!‖ 
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c. Bahasa SMS. Contoh, ―Assalamu‘alaikum, jadikah kita bertemu besok di 

kantor?‖ 

d. Bahasa yang memberi isyarat perhatian. Contoh, ―Demi kebaikan dunia akhirat 

kita, saya minta semua yang hadir di sini bisa meliput berita dengan tulus dan 

dilandasi asas kebenaran bukan kebohongan‖. 

e. Bahasa proses belajar mengajar. Contoh, ―Untuk menjadi seorang public 

relations officer itu, selain dituntut keahlian secara praktis dan kemampuan 

teoretis juga memiliki kecerdasan emosional dan spiritual‖. 

f. Bahasa wawancara. Contoh, ―Apakah Anda siap menjadi wartawan yang 

sepenuhnya memihak kepentingan masyarakat?‖ 

Semua kalimat tersebut diatas masih memerlukan uraian lebih lanjut. Tanpa 

kalimat itu diramu dengan baik seseorang tidak akan menemukan penjelasan 

secara tepat maksud kalimat tersebut. Penganut paham atau metodologi, bahkan 

berkesimpulan bahwa hakikat identitas tersebut juga berada pada bahasa tubuh 

dalam bentuk simbol-simbol, dan gerakan-gerakan dalam berbagai aktivitas 

manusia, yang sesungguhnya tidak dapat direduksi menjadi pemaknaan yang 

objektif. Misalnya, seorang pimpinan dalam berkomunikasi dengan anak 

buahnya atau dengan mitra kerjanya yang tidak responsif, kurang terbuka, atau 

hanya mengangguk-anggukan kepala, dan senyum-senyum serta tidak 

mengeluarkan pernyataan setuju atau tidak, maka orang yang berkepentingan 

harus dapat menggunakan bahasa tubuh. Tanpa memahami bahasa tubuh, maka 

orang tersebut akan mengalami kesulitan memahami sesuatu. Mengambil 

kesimpulan dan sikap bahwa yang bersangkutan tidak setuju apa yang 

diharapkannya. Teori etnometodologi ini sangat berguna dalam proses 

komunikasi, terutama dalam hubungannya dengan upaya seseorang untuk 

mencapai atau mendapatkan sesuatu dari orang lain. 

2. Istilah reflektivitas, dimaksudkan sebagai suatu reaksi dari anggota masyarakat, 

terhadap suatu aturan di sebuah komunitas tertentu instansi. Misalnya, dalam 

pemberlakuan etika profesi, khususnya di dunia jurnalistik dengan sebutan Kode 
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Etik Jurnalistik dunia periklanan yaitu Tata Krama Periklanan dan etika di 

masyarakat yang bisa berimplikasi pada profesi atau perusahaan seperti etika 

internet sebagai teknologi informasi yaitu Undang-Undang Informasi, Teknologi, 

dan Elektronik (ITE) dan Kebebasan Informasi Publik (KIP). Ketiga etika profesi 

tersebut mengatur sanksi dan hukum bagi para awaknya yang melanggar aturan 

aturan atau rambu-rambunya. Bagi jurnalis yang pemberitaan yang menyimpang 

atau mengandung kebohongan, pemah memuat isu SARA, menyebutkan nama 

tanpa persetujuan sumber atau mendiskreditkan nama tertentu tanpa klarifikasi, 

dan sebagainya akan dianggap telah melanggar salah satu pasal dalam kode etik 

jurnalistik. Begitu pula, bagi yang bergelut dalam bidang perikanan. Hukuman 

iklan-iklan yang menyinggung pihak lain sedangkan yang bergerak di dunia 

internet pelanggaran terjadi bila dengan sengaja menyebarkan berita bohong, 

memuat pornografi, fitnah atau menghasut pihak tertentu dan sebagainya. 

3. Akuntabilitas. Sebagaimana diketahui bahwa penelitian yang bersifat 

etnometodologis berusaha menyelidiki dan menganalisis aktivitas sehari-hari dari 

anggota masyarakat, kegiatan mana dapat dinalar (rasional) oleh masyarakat dan 

dapat dijelaskan dengan penuh tanggung jawab (accountabilitas). Prinsip 

akuntabilitas itu sendiri memiliki unsur efektif dan rasional. Selanjutnya sesuatu 

akuntabilitas mengandung makna, memiliki unsur pemberi informasi, dan 

pembuat struktur, sehingga dunia sosial dianggap akuntabel, karena dapat 

dideskripsikan, dapat dimengerti, dapat dilaporkan, dan dapat dianalisis dalam 

bentuk kegiatan praktek dari seorang aktor. Karena itu menurut menurut kaum 

etnometodologi, dunia ini terbentuk dari tidak sekali jadi, melainkan melalui 

suatu proses terus-menerus yang direalisasikan melalui praktek-praktek yang 

dilakukannya. 

4. Kemudian dengan konsep “member” yang dimaksudkan oleh kaum 

etnometodologis perbedaan dengan konsep “member” dari paham 

fungsionalisme Talcott Persons. Menurut Talcott Persons, member berarti 

keanggotaan seseorang dalam suatu masyarakat kolektif yang terorganisasi. Jadi 
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bersifat collectivity membership. Adapun menurut kaum etnometodologis, 

contact member lebih bersifat linguistik, yakni berasal dari penggunaan bahasa 

alamiah, sehingga masing-masing member terlibat dalam pencanangan sebuah 

hasil yang tidak dibarengi dengan pengetahuan bersama melalui suatu interaksi 

sosial. Sehingga bagi kaum etnometodologis member berarti bukan anggota 

pelatih, tetapi merupakan ―orang‖ atau ―individu‖ yang sama-sama berkumpul 

(tanpa kehilangan independensinya) untuk berada dalam suatu dunia dan menata 

dunia tersebut. 

5. Terakhir istilah “kategorisasi anggota”, artinya pengkategorian dalam 

masyarakat terhadap keanggotaannya yang menjadi objek analisis kaum 

etnometodologis ini. Pengkategorian ini masing-masing disesuaikan dengan 

fungsinya. Misalnya, kategori ―atasan-bawahan‖, di mana kategori ini 

berkembang dari konsep yang bersifat linguistik (alamiah), akhirnya menjadi 

konsep tentang suatu kenyataan sosial dalam konteks ini, masing-masing 

kategori mempunyai norma dan aturan mainnya sendiri. Dalam kategori ―atasan-

bawahan‖, ada peraturan kepegawaian yang mengatur tentang hal itu. 

17. Aplikasi Kajian atau Metode Etnometodologi dalam Masyarakat 

a. Konteks Komunikasi Pemasaran Terpadu. Menganalisis Kordinasi dan 

Pengintegrasian Konsep dan Tindakan Antarelemen di Perusahaan 

Sebuah perusahaan yang professional, cerdas, dan mutakhir pasti akan 

mengaplikasikan konsep dan bentuk komunikasi pemasaran terpadu (integrated 

marketing communication/IMC)sebagai strategi dan metode dalam proses meraih 

brand image dan corporate image. Bila sebelumnya manajer merek, iklan, promosi, 

personal selling, public relations, dan marketing merasa menjadi pahlawan di bidang 

masing-masing, melalui paradigm baru yang disebut IMC mereka kini mulai harus 

menggabungkan kekuasaan dan kekuatan karena memahami betapa pentingnya suatu 

keterpaduan. Artinya, antara PR, iklan promosi, marketing, personal selling, dan 

direct marketing harus saling menjalin komunikasi dan koordinasi untuk 

memadukan konsep dan arah tindakan mereka bagi tercapainya kesuksesan mereka. 



116 
 

Berkat penerapan konsep baru komunikasi pemasaran terpadu di Indonesia kini 

dikenal jabatan baru, yaitu: manajer promosi dan kehumasan, manajer komunikasi 

dan pemasaran, atau general manager hingga vice president untuk bidang tersebut. 

b. Melakukan Kajian pada Public Relation sebagai Aktor Sosial di Suatu 

Instansi  

Seorang public relations officer (PRO) sudah dipastikan menjalankan tugasnya di 

sebuah instansi. Salah satunya di Bank Syariah. Karena, sebuah bank yang sudah 

mapan dan berskala besar tidak mungkin tidak memiliki seorang PRO atau marketer 

communication sekalipun. Prinsip kerja PRO adalah membangun pengertian bersama 

(mutual understanding), menjaga dan melaksanakan semua tujuan baik dari 

perusahaan (goodwill), dan menciptakan hubungan yang menyenangkan (favorable) 

dengan public internal dan eksternal. Dalam menjalankan ketiga prinsip tersebut 

seorang PRO setidaknya harus selalu langsung berinteraksi dengan publiknya, 

khususnya melakukan hubungan antarpribadi untuk menjaga hubungan manusiawi 

yang lebih intens dan akrab. Karena itu, kemampuan komunikasi yang cerdas secara 

emosional dan spiritual, baik verbal maupun nonverbal harus dimiliki, agar terhindar 

dari komunikasi yang palsu atau semu demi mengejar citra dan opini positif. 

c. Menelaah Aktor Sosial/Petugas Rumah Sakit sebagai Agen Informasi 

Ketika orang berurusan dengan suatu instansi, maka orang tersebut wajib 

mendapatkan pelayanan dan kejalasan informasi dari petugas yang ditunjuk tentang 

segala apapun yang harus ia lakukan di instansi tersebut. Jelasnya, kewajiban-

kewajiban apa saja yang harus ia penuhi dan hak-hak apa saja yang harus ia 

dapatkan. Salah contoh yang dikemukakan,peneliti sangat terkesan dan apresiatif 

terhadap sistem pelayanan yang diberikan RS. Islam Bandung. Mula-mula dari 

petugas parkir, customer service, office boy, tenaga administratif, tukang masak, 

jururawat, administratsi sampai dokter yang menangani pasien, secara jelas tampak 

sangat koperatif dan mumpuni (capable) memberikan pelayanan berupa penyampain 

pesan atau informasi kepada pasien ataupun keluarganya. 

d. Menganalisis Kemampuan Komunikan dalam Memberikan Umpan Balik 
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Sebagai komunikan yang baik, dalam memahami dan menerima pendapat dan 

informasi dari orang lain, baik melalui tatap muka (antarpribadi) secara verbal, 

maupun dari tulisan seperti artikel, buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, publikasi 

cetak dan sebagainya, sangatlah diperlukan suatu kemampuan untuk memiliki 

metode dan cara yang tepat. Tentu saja sebelum memahami penjelasan, terlebih 

dahulu harus disingkirkan prasangka, pikiran-pikiran yang apriori, dan penuh 

penilaian (subjektif) terhadap komunikator atau orang yang menyampaikan pendapat 

atau informasi.  

e. Menganalisis Percakapan Sehari-hari Pembicara sebagai Aktor Sosial 

Dalam komunikasi, setiap percakapan dipastikan selalu menggunakan verbal. 

Manusia dalam percakapan sehari-hari tersebut tidak selalu menggunakan bahasa 

yang baku, terkadang menggunakan bahasa pasar (awam), bahkan banyak orang 

dilengkapi dialek daerah. Sebagai contoh sekarang ini banyak para ustaz atau 

mubalig dalam ceramah atau penyampaian pesan agamanya tidak melepaskan dialek 

daerah asalnya. Contohnya, ustaz Aa Gym dari Pesantren Daarut Tauhid Bandung 

kerap menyelipkan partikel (penegas) ―kalau itu mah, saya the, atuh jangan begitu‖ 

disertai dialek Sunda yang kental. Begitu pula dengan ustaz Mansyur yang terkenal 

dengan program Wisata Hatinya, setiap tausyiah (khotbah) tak pernah lepas jga 

dengan dialek Betawinya seperti kata-kata ―kagak nape-nape, apaan tuh, udah 

nyamppe mana bacanye.‖ Secara etnometodologis, kalimat-kalimat, kata-kata, dan 

istilah-istilah yang dilontarkan para ustaz tersebut dapat dianalisis lebih jauh atau 

mendalam untuk menangkap dan menginterpretasikan maksud atau makna 

pembicaraannya sehingga dapat dipahami dengan baik dan benar. 

f. Konteks Kepemimpinan: Menganalisis Kata-kata Negatif dari Orang Lain  

Dalam kehidupan sosial sering ditemukan kata-kata negatif seperti ejekan dan 

hinaan. Ada beberapa kemungkinan timbul kata-kata ejekan dan hinaan dari 

seseorang terhadap orang lain. Pertama, ejekan dan hinaan dapat muncul diakibatkan 

adanya kecemburuan sosial atas sesuatu yang dimiliki pihak tertentu yang mungkin 

tidak dimiliki pihak lainnya. Kedua, kata-kata ejekan dan hinaan atau pelecehan bisa 
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muncul karena masalah psikologis, seperti adanya tujuan secara sengaja 

menjatuhkan mental seseorang agar orang tersebut gagal atau terhenti dalam karir, 

bisnis, pernikahan, studi, dan lainnya. Ketiga, kata-kata ejekan dan pelecehan 

muncul karena kepentingan politik. 

g. Menganalisis Komunikasi antara Wartawan dan Narasumber 

Berita yang dibuat seorang jurnalis kerapkali mengundang reaksi keras atau 

respon yang tajam dari pihak yang diberitakan. Ini terjadi biasanya karena wartawan 

atau reporter tidak melakukan cover both side atau check and balance, artinya berita 

yang diterima wartawan tidak diperiksa kembali atau sumber berita tidak dimintai 

konfirmasi dan klarifikasi tentang kebenaran berita tersebut. Sumber berita yang 

sering bereaksi keras biasanya berasal dari para selebritas, politikus, dan tokoh-tokoh 

public terkenal yang tentu saja adalah sasaran empuk bagi pencari berita. Apalagi 

tokoh yang sedang bermasalah, baik dalam kehidupan keluarganya maupun di 

instanstinya. 

Wartawan atau reporter yang tidak memahami kode etik jurnalistik dan tidak 

menerapkannya saat bertugas tentu saja akan mengalami banyak kesulitan yaitu 

dampak negative dari para sumber beritanya, juga dari pembaca, penonton, dan 

pendengarnya karena telah berani melanggar rambu-rambu jurnalistik. Lebih dari itu 

sangsi dan pelanggaran kode etik selain akan ia dapatkan dari instansinya juga 

dewan pers atau PWI, AJI, KPI, dan lainnya. 

Seoramg jurnalis sejati seharusnya melakukan interaksi dan berkomunikasi 

dahulu dengan para narasumber, apakah mereka bersedia untuk diwawancara atau 

apakah mereka tidak keberatan masalahnya diangkat dalam sebuah berita. Setelah 

kesepakatan dicaoai, sebelum diwawancarai oleh wartawan narasumber boleh 

mengajukan beberapa syarat dan mengajukan catatan-catatan penting yang tidak 

boleh dilanngar wartawan, misalnya masalah-masalah privasi yang tidak layak 

disampaikan pada masyarakat, karena dikhawatirkan akan meresahkan (inside 

information). Wartawan juga, baik sebelum maupun sesudah wawancara dapat 

menyampaikan beberapa hak dan kewajiban narasumber sesuai kode etik yang 
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berlaku. Kesepakatan-kesepakatan dalam percakapan yang dilakukan narasumber 

dan wartawan ini dapat dianalisis secara etnometodologis. 

h. Konteks Periklanan: Menganalisis Komunikasi Verbal dan Nonverbal 

Seorang pembuat iklan di sebuah agensi periklanan sangat dituntut 

kemampuannya untuk dapat berpresentasi, baik saat menawarkan agensinya pada 

para calon pemasang dalam suatu sesi di sebuah instansi, menjelaskan produk kreatif 

iklannya kepada para klien di suatu pertemuan formal, memberikan pengarahan pada 

para staf kreatif atau pegawai saat rapat mingguan, dan sebagainya. Dalam 

berpresentasi tentu saja si pembuat iklan harus melengkapi dirinya dengan 

kemampuan verbal dan nonverbal yang baik, agar pesan atau gagasannya dapat 

diterima secara baik pula oleh orang lain.  

i. Menilai Masalah Secara Seimbang atau Proporsional 

Sorotan tajam yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk dari KPK dan Pers 

terhadap tiga kementerian terkorup, harus dijadikan sebagai suatu pemicu agar lebih 

dapat mengontrol diri dan bersikap waspada. Salah satu cara sederhana, kementerian 

yang disorot tersebut harus melakukan pembinaan terpadu dan metode komunikasi 

yang tepat, khususnya melakukan penelitian pada pos-pos yang rawan korupsi di 

kementerian tersebut. Menurut peraturan pihak KPK, dalam melakukan penelitian 

pada suatu kasus korupsi penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama 

mereka menggunakan partisipan observer atau penyamaran yaitu melibatkan secara 

langsung pihak KPK sebagai peneliti untuk ikut melaksanakan ibadah haji. Tugas 

peneliti adalah melakukan kajian, observasi, dan pemantauan terhadap segala 

peristiwa di lapangan (dalam penyelenggaraan ibadah haji), untuk menemukan 

permasalahan dan fakta-fakta yang berkaitan dengan korupsi. 

Pandangan dan perhatian berbagai pihak terhadap masalah korupsi di 

Kementerian Agama ini haruslah proporsional atau seimbang. Artinya, selain 

munculnya pandangan yang negatif harus juga diimbangi oleh pandangan positif 

terhadap keberadaan Kementerian Agama ini. Karena, Allah SWT menciptakan 

segala sesuatu di muka bumi ini selalu berpasangan. Dalam teori dan metode 
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etnometodologi, untuk mencapai hal yang positif juga diperlukan sorotan yang 

negatif. Itu salah satu cara yang cukup ampuh dan cepat untuk mendapat respon 

pihak yang bersangkutan. Sehingga pada saatnya, suatu yang negatif akan berubah 

menjadi hal yang positif. Bukan penelitian etnometodologi bila suatu pihak tertentu 

hanya menyoroti yang negatif saja, tanpa mau melihat sisi positifnya. 

j. Menganalisis Kemampuan Negosiasi Pimpinan 

Seorang pimpinan media, pimpinan agensi periklanan, corporate public 

relations, manajer marketing communication, dan pimpinan lainnya harus mampu 

melakukan negosiasi, lobbying, dan transaksi kerjasama dengan pihak lain. Tanpa 

kemampuan negosiasi, bila dipastikan perusahaan akan sepi order, bahkan dapat 

berakhir tanpa „happy ending‟. Pimpinan negotiable tentu saja akan banyak menuai 

simpati, penghargaan yang baik dari kawan maupun lawan, dan tentu saja 

keuntungan secara material. Saat pimpinan media sedang melakukan negosiasi 

dengan klien atau investor, pihak klien diizinkan untuk melakkukan analisis seperti 

mulai pada kebenaran dari company profile perusahaan, kapabilitas dan kredibilitas 

para kru redaksi termasuk wartawan, kelayakan instrument atau teknologi yang 

digunakan, keberadaan pasar atau segmen media tersebut, sistem sirkulasi dan 

distribusi media, sampai pengelolaan keuangan media. 

Bila dari hasil negosiasi tercapai kesepakatan antara pihak media dank lien atau 

investor , maka mekanisme hubungan yang akan dijalin selanjutnya dan sistem 

transfer atau pembayaran pun harus secara serius dibicarakan. Analisis terhadap cara 

negosiasi seperti ini dapat dikaji dengan pendekatan etnometodologi.  

 

D. Metode Etnografi Komunikasi 

1. Sejarah dan Perkembangan Penelitian Etnografi 

Lahirnya istilah etnografi di bidang antropologi, sekaligus embrio dari 

antropologi sebelum tahun 1800-an. Pada mulanya para antropolog berusaha 

membangun tingkat perkembangan evolusi budaya manusia dari awal 

kemunculannya di muka bumi hingga sekarang namun budaya dalam proses 
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pembangunan perkembangan evolusi budaya ini para antropolog tidak terjun 

langsung ke lapangan, tetapi mereka membangun kerangka revolusi ini dengan tidak 

didukung oleh fakta-fakta dari lapangan. Pada awal abad ke-20 mereka mulai 

menyadari perlunya pergi ke lapangan untuk mengadakan penelitian tentang budaya, 

kesadaran untuk pergi ke lapangan inilah yang menjadi cikal bakal dari kemunculan 

penelitian etnografi. (Kuswanto, 2008: 32) 

Etnografi juga merupakan hasil catatan penjelajah Eropa saat mencari rempah-

rempah ke Indonesia. Koentjaraningrat (1989:1 dalam Kuswarno, 2008:33) 

mengatakan, ―Mereka mencatat semua fenomena meninggal yang dijumpai selama 

perjalanannya antara lain berisi tentang adat-istiadat, susunan masyarakat, bahasa, 

dan ciri-ciri fisik dari suku-suku bangsa tersebut‖. Etnografi diperkenalkan oleh 

Bronislaw Malinowski melalui publikasi penelitian pertamanya yang berjudul 

Argonuts of The Western Pacific, pada tahun 1922  dengan menggunakan metode 

lapangan dan observasi partisipan. Penggunaan metode lapangan ini oleh Malinowski 

dapat dikatakan sebagai perpaduan antara ilmu antropologi dan ilmu sosiologi. Fokus 

utama dari penelitian Malinowski adalah kehidupan masa kini yang dijalani oleh 

masyarakat dan cara hidup suatu masyarakat (society‘s way of life) dan untuk 

memberikan deskripsi tentang struktur sosial dan budaya suatu masyarakat dengan 

melakukan wawancara dengan beberapa informan dan observasi partisipan dalam 

kelompok yang diteliti. 

Perkembangan etnografi pada tahun 1960-an mulai memusatkan pada usaha 

untuk mempelajari bagaimana suatu masyarakat mengorganisasikan budaya dalam 

pikiran dan bagaimana budaya itu diaplikasikan dalam kehidupan keseharian mereka. 

Dalam tataran ini etnografi disebut sebagai antropologi kognitif. Etnografi mulai 

memiliki peranan untuk menemukan dan menjelaskan organisasi pikiran. Lebih lanjut 

etnografi dikembangkan oleh Spradley dengan bertolak pada antropologi kognitif 

menjelaskan bahwa suatu budaya merupakan sistem pengetahuan yang diperoleh 

manusia melalui proses belajar dan digunakan untuk menyusun perilaku dalam 

menghadapi situasi dunia. 
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Istilah etnografi itu sendiri berasal dari kata ethno (orang-orang) dan graphy 

(deskripsi). Jadi, etnografi biasanya melibatkan suatu deskripsi holistic dari anggota 

budaya di mana deskripsi yang rinci dan mendalam tersebut bersifat multidimensi 

agar lebih mudah dipahami dan masing-masing elemen budayanya lebih dapat 

dimaknai. Karena makna-makna dalam budaya adalah nilai tambah bagi komponen 

keakuratan deskripsi jadi, antropologi sebagai akar etnografi pada prinsipnya 

merupakan kegiatan peneliti untuk memahami cara orang-orang berinteraksi dan 

bekerjasama melalui fenomena teramati kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, 

etnografi adalah pelukisan yang sistematis dan analitis suatu kebudayaan kelompok, 

masyarakat atau suku bangsa yang dihimpun dari lapangan dalam kurun waktu yang 

sama. Seperti yang dinyatakan Bronislaw Malinowski bahwa etnografi dapat 

didefinisikan pada kehidupan yang intim dalam periode waktu yang lama dan dalam 

komunitas nyata dan kumbang yang bahasanya diarahkan oleh peneliti. (Lindlof, 

1994:20). Jadi, etnografi dapat diartikan sebagai pembuatan dokumentasi dan analisis 

budaya tertentu dengan mengadakan penelitian lapangan. 

2. Karaktristik Penelitian Etnografis 

Etnografi memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Deskriptif (Konvensional, Interpretatif): Etnografi deskriptif mengungkap pola, 

tipologi, kategori. Salah satu karakter laporan etnografi deskripsi padat pakai 

(thick description)  tidak hanya didapat dari merekam apa saja yang dilakukan 

partisipan. Thick description merupakan kegiatan catatan pengalaman yang padat 

dan  mendetail terhadap pengalaman, pola, dan, koneksi hubungan sosial yang 

menyatakan orang-orang. Clifford Geertz (1973 dalam Poerwandri 2001) 

menyatakan bahwa tujuan dari deskripsi yang ―padat‖ adalah ―untuk menarik 

kesimpulan yang luas dari fakta-fakta yang kecil, namun memiliki struktur yang 

sangat padat‖. Deskripsi yang paling padat melampaui hal-hal ―faktual‖. Artinya 

deskripsi yang bersifat analitis sekaligus teoretis. Etnografi deskriptif berfokus 

pada deskripsi tentang komunitas atau kelompok. Jelasnya, penelitian etnografi 
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deskriptif bersifat holistik, integratif, dan, menggunakan analisis kualitatif dalam 

mencari sudut pandang yang semula (native‘s point of view) 

2. Kritikal (Mempertanyakan, Emansipatif). Etnografi kritis berusaha meneliti 

praktik-praktik sosial dalam kaitanya dengan sistem dan budaya makro. Pada 

etnografi kritis, kajian terhadap faktor-faktor sosial-makro seperti kekuasaan, dan 

meliputi asumsi-asumsi akal sehat serta agenda-agenda tersembunyi. Etnografi 

kritis ditujukan untuk menghasilkan perubahan pada latar yang diteliti. Misalnya, 

menyuarakan pihak-pihak yang lemah. 

 

3. Dasar Teoretis atau Paradigma dalam Penelitian Etnografi 

Etnografi diperlakukan sebagai metode penelitian berpayung dibawah paradigma 

konstruktivisme dan di dalam perspektif teoritik interpretivisme. Menurut paradigma 

konstruktivisme, pengetahuan harus dibangun, diketemukan. Konstruktivisme 

dikembangkan oleh ilmuwan ilmuwan seperti Piaget (1977), Glasefield (1984-1992), 

Fosnot (1989), Vygotsky, Leont‘ev,Bathkin (1991) dkk. Dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan kepada subjek penelitian, peneliti konstruktivisme mencoba 

―menangkap‖ apa yang terdapat dalam benak subjek dan 

kemudian  ―mengkonstruksinya‖ menjadi suatu konsep ilmu pengetahuan. 

Perspektif Teoretik dan Metode Penelitian dalam Kontruktivisme 

NO Perspektif Teoretik Metode Penelitian 

 Interpretivisme  

1. Interaksi Simbolik Etnografi 

2. Fenomenologi Fenomenologi 

3. Hermeneutik Grounded Research 

4. ------ Heuristik 

5. ------ Etnometodologi 
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Etnografi, selain dapat dipandang sebagai sebuah tipe penelitian juga dapat 

diperlakukan sebagai metode yang berpayung di bawah paradigm kontruktivisme 

yang berprespektif teoretik interpretivisme. Artinya, peneliti mendekati objek 

penelitiannya dalam kerangka interpretivisme. Dasar pemikiran adalah bahwa realitas 

sosial diciptakan dan diabadikan melalui pengalaman subjektif dan intersubjektif dari 

para pelaku sosial yang aktif sebagai interpreter-interpreter yang dapat 

menginterpretasikan aktivasi simbolik mereka seperti permainan bahasa, ritual, ritual 

verbal, metafora-metafora, dan drama-drama sosial. Makna yang dikehendaki adalah 

makna subjektif dan makna consensus. Makna subjektif adalah mengacu pada 

interpretasi individual yang dikonstruksi melalui proses kognitif manusia. Sedangkan, 

makna consensus adalah makna yang diinterpretasikan secara kolektif yang 

dikonstruksi melalui proses interaksi sosial. Kedua makna tesebut pada hakikatnya 

merupakan makna yang menunjukkan realitas sosial yang dikonstruksi melalui kata-

kata, simbol, dan perilaku dari para anggotanya yang bermakna. Pemahaman dari itu 

akan melahirkan pemahaman pada rutinitas sehari-hari dalam praktik-praktik subjek 

penelitian. (Sri Rezeki, 2004 dalam Zakiah, 2008: 186) 

4. Ruang Lingkup Etnografi Komunikasi dan Etnografi Berbicara 

Sebelum Dell Hymes mempopulerkan etnografi komunikasi, istilah etnografi 

(ethnography of speaking) lebih awal diacu sebagai pemerian komunikasi lisan 

(verbal). Etnografi komunikasi menjadi lebih luas karena tidak hanya melingkupi 

modus komunikasi lisan (speaking), tetapi juga melibatkan komunikasi tulis (writing) 

serta komunikasi nonverbal bahasa tubuh seperti (gesture), gerakan tubuh (kinesics), 

atau tanda (signing), paralinguistik. Pemakaian tuturan (lisan) ―Apa kabar?‖, 

―Comment alle vous?‖ (bahasa Perancis), ―Hoe gaat het?‖ (bahasa Belanda) dengan 

arti yang sama tentu saja berbeda modus kemunculannya dengan tuturan ―Dengan 

hormat‖, ―Dear Sir‖, ―Beste Meneer‖, ―Hormat kami‖, ―sincerely yours”, dan 

sebagainya. Kelompok tuturan pertama terjadi dalam modus lisan, sebalinya 

kelompok tuturan kedua hanya muncul dalam modus tuli. Kedua modus ini juga 
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sangat berbeda dengan modus komunikasi isyarat, bahasa tubuh atau tanda yang 

menggunakan anggota badan atau alat. Orang Indonesia akan menganggukkan 

kepalanya untuk menyatakan makna setuju, tetapi orang India justru mengayunkan 

kepada dengan membentuk gerakan angka 8 untuk makna yang sama. Orang Tibet 

menggesekgesekkan hidungnya dengan hidung teman untuk menyatakan selamat 

datang, sedangkan orang Indonesia melakukan hal yang sama dengan saling berjabat 

tangan. Menariknya lagi, orang Tibet akan menjulurkan lidahnya sebagai sapaan 

untuk menyambut tamu, yang bagi orang Indonesia tindakan demikian diartikan 

mengejek. Sebaliknya, sapaan untuk menyambut tamu orang Indonesia menyatakan 

selamat datang sambil mempersilahkan masuk dan seterusnya. Kalau orang Indonesia 

menjulurkan tangannya ke bawah sambil berjalan membungkukkan badan pertanda ia 

meminta permisi untuk minta lewar di hadapan orang lain, tetapi bagi orang Arab, 

justru memegang kepada orang yang dilewatinya. Orang Jepang menggenggam 

keempat jemarinya kecuali kelingking untuk menyatakan makna perempuan, 

sebaliknya orang Indonesia mengartikan tindakan demikian sebagai pernyataan 

anggap remeh atau enteng terhadap seseorang atau sesuatu hal. 

Di samping contoh-contoh di atas, tentunya masih banyak lagi komunikasi 

nonverbal yang terdapat dalam sebuah masyarakat bahasa. Hampir semua anggota 

dapat mengomunikasikan makna tertentu sesuai dengan apa yang dipahami 

masyarakatnya. Demikian pula pemakaian alat atau benda-benda juga memberi arti 

tersendiri bagi sebuah masyarakat tertentu. Pakaian berwarna putih yang dikenakan 

seorang perempuan di India misalnya dimaknai sebagai pernyataan ditinggal mati 

sang suami. Penggunaan pluit untuk mengirimkan pesan morse juga termasuk dalam 

kategori ini. 

Perbedaan mendasar antara satu komunitas dengan komunitas lainnya dalam hal 

komunikasi lisan, tulis, isyarat, gerakan tubuh, dan tanda turut membangun kaidah-

kaidah bahasa. Selain itu, prinsip dasar etnografi komunikasi juga memerikan 

perbedaan asturan berbicara (rule of speaking), misalnya kapan harus berbicara dan 
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kapan harus diam (lih. Fasold, 1990: 40). Aturan berbicara ini bisa sangat berbeda 

antara satu kebudayaan dengan kebudayaan lainnya. Kebanyakan Orang Amerika 

Kulit Putih Menengah mematuhi kaidah pergantian percakapan ―no gap, no overlap‖ 

(tidak ada kesenyapan, tidak ada tumpang tindih) (Schegloff, 1972). Dalam sebuah 

percakapan, mereka berbicara saling bergantian agar tidak tumpang tindih. Jika yang 

satu berbicara, yang lain mendengarkan. Kaidah percakapan ini disebut ―no overlap‖. 

Sebaliknya, jika keduanya diam lebih dari beberapa detik, mereka justru merasa tidak 

nyaman. Seseorang akan mengisinya dengan percakapan yang tidak penting ―tidak 

ada gap‖ dalam komunikasi tersebut. Reisman (1974) menemukan kaidah yang 

berbeda pada masyarakat Antigua. Mereka cenderung berbicara saling tumpang 

tindih. Yang satu berbicara yang lain menimpali pada saat yang sama. Dengan cara 

ini, mereka tidak mengikuti kaidah percakapan yang ―overlap‖. Saville-Troike (1982) 

melaporkan bahwa orang Indian Amerika justru biasa menunggu beberapa menit 

sebelum seseorang menjawab pertanyaan atau mengambil alih pembicaraan. 

Demikian pula halnya dengan masyarakat Lapp di Swedia Bagian Utara tempat 

Reisman tinggal. Gap percakapan sudah menjadi bagian dari cara berbicara mereka. 

(Sailal Arimi, http://www.google.co.id/) 

Dell Hymes (Littlejohn, 2008: 325) mengatakan bahwa adanya perbedaan dalam 

pemahaman budaya dan perilaku komunikasi dari komunitas yang satu dan 

komunitas lainnya membuat perlunya kategori untuk digunakan agar dapat 

membandingkan budaya-budaya dan tindakan yang berbeda tersebut, sebagai berikut: 

1. Ways of speaking. Dalam kategori ini peneliti dapat melihat pola-pola 

komunikasi komunitas; 

2. Ideal of the fluent speaker. Sesuatu yang menunjukkan hal-hal yang pantas 

dicontoh/ dilakukan oleh seorang komunikator; 

3. Speech community. Komunitas ujaran itu sendiri, berikut batas-batasnya; 

4. Speech situation. Situasi ketika sebuah bentuk ujaran dipandang sesuai dengan 

komunitasnya; 

http://www.google.co.id/
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5. Speech event. Peritiwa-peristiwa ujaran yang dipertimbangkan merupakan bentuk 

komunikasi yang layak bagi para anggota komunitas budaya; 

6. Speech act. Seperngkat perilaku khusus yang dianggap komunikasi dalam sebuah 

peristiwa ujaran; 

7. Component of speech acts. Komponen tindak ujaran; 

8. The rules of spaking in the community. Garis-garis pedoman yang menjadi 

sasaram penilaian perilaku komunikatif; 

9. The function of speech in the community. Fungsi komunikasi dalam sebuah 

komunitas. Dalam kerangka ini, menyangkut kepercayaan bahwa sebuah tindak 

ujaran dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam komunitas budaya. 

Adapun unit analisis utama adalah interpretasi dari para pelaku sosial, terutama 

mereka yang termasuk ke dalam golongan lapisan pertama (first order), yang 

terdiri dari para anggota komunitas kebanyakan. Selain interpretasi, unit alanisis 

lainnya adalah tindakan dan interaksi. 

Selain kemampuan etnografi komunikasi dapat melihat variabilitas komunikasi, 

metode ini pun memiliki kebelihan, yaitu: 

a. Mengungkap jenis identitas yang digunakan bersama oleh anggota komunitas 

budaya. Pada hakekatnya merupakan perasaan anggota  budaya tentang diri 

mereka sebagai komunitas. 

b. Mengungkap makna kinerja publik yang digunakan bersama dalam komunitas. 

c. mengungkap kontradiksi atau paradoks-paradoks yang terdapat dalam sebuah 

komunitas budaya (Donal Carbaugh dalam Littlejohn, 2008). 

5. Komponen Etnografi Komunikasi 

Ringkasnya, Dell Hymes (Lindlof, 1995: 48) menjelaskan etnografi komunikasi 

dalam suatu model yang merupakan kunci dari elemen-elemen peristiwa bicara 

(speech events) yang dirumuskan dari akronim SPEAKING (Setting atau Scene, 
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Partisipant atau Personel, Ends and Goals, Act Characteristics, Keys, 

Instrument, Norms, dan Genres) dengan uraian sebagai berikut: 

a. Setting atau Scene (Latar dan Situasi Komunikasi)  

Setting adalah lokasi tempat, waktu, musim, dan aspek-aspek fisik situasi 

terjadinya komunikasi komunitas budaya. Sedangkan, scene adalah abstrak dari 

situasi psikologis, termasuk definisi kebudayaan. 

b. Partisipant atau Personel 

orang-orang yang terlibat dalam peristiwa komunikasi atau interaksi. Mereka 

bisa menjadi pembicara, pendengar, atau lainnya termasuk kategori sosial yang 

berhubungan dengannya. 

c. Ends dam Goals (Tujuam dan Hasil Peristiwa Komunikasi) 

Mengacu pada tujuan peristiwa secara umum dalam bentuk tujuan interaksi 

partisipan secara individual yang secara konvensional dikenal sebagai fungsi dan 

diharapkan sebagai hasiil akhir dari peristiwa terjadi. 

d. Act Characteristic (Bentuk dan Muatan dari Apa yang Dikatakan) 

Urutan tindak komunikatif atau tindak tutur, termasuk tindak isi pesan (message 

content) atau referensi denotatif level permukaan; apa yang dikomunikasikan 

(Ibrahim, 1994: 209). Secara eksplisit, etnografi komunikasi adalah semua bentuk 

pemerian komunikasi yang bermakna baik menggunakan tuturan verbal maupun 

isyarat, bahasa tubuh atau tanda nonverbal. Dalam kajian kebahasaan pada umumnya, 

hanya tuturan verbal yang diperlakukan sebagai objek kajian sedangkan sisanya 

dianggap sebagai konteks. Pemerian pemakaian tuturan verbal saja disebut etnografi 

berbicara, dalam hubungan ini modus komunikasi tulis juga dikategorikan  objek 

kajian sosiolinguistik karena media cetak juga memberi perbedaan pada pemakaian 
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bahasa. Dalam wacana yang lebih umum, bahasa tulis, kendatipun berbeda, 

sebenarnya merupakan bentuk pencatatan dari komunikasi lisan. 

Dewasa ini etnografi komunikasi boleh saja dipandang sebagai bentuk perluasan 

dari etnografi berbicara, namun aspek-aspek nonverbal tadi sekali lagi hanya 

diperlakukan sebagai konteks yang mempengaruhi makna tuturan. Akibatnya, aspek 

nonverbal tersebut tidak menjadi tujuan dalam peneilitian sosiolinguistik.  

Menurut Hymes (1962/1968:101), ada empat hal pokok yang diuraikan dalam 

sebuah etnografi berbicara, yaitu pemerian situasi, pemakaian, struktur, dan fungsi 

aktivitas berbicara tersebut. Namun demikian, di balik pendekatan struktural 

fungsional yang disarankan Hymes tersebut, hakikan etnografi bagi Milroy bertujuan 

menyelidiki aturan-aturan berbicara (rules of speaking). Aturan-aturan berbicara ini 

dianalisis berdasarkan faktor-faktor situasional yang memengaruhi pemilihan kode 

bahasa. Aturan berbicara (rules of speaking) sebaiknya dibedakan dengan norma 

bicara (norms of speaking). Walaupun keduanya menjadi lahan pemerian sebuah 

pendekatan etnografi, namun fungsinya bagi pemakai bahasa juga berbeda. Norma 

berbicara sesuai namanya dapat dipahami sebagai etika yang membatasi bagaimana 

komunikasi yang diinginkan, tepat atau tidak tepat, pantas atau tidak pantas sesuai 

konteksnya. Oleh karena itu, norma berbicara diperlukan pemakai bahasa sebelum 

berbicara, dan norma ini mejadi pengetahuan praktis pemakainya. Di sisi lain, aturan 

berbicara merupakan hasil akhir kajian terhadap aktivitas berbicara. Sebagaimana 

ditandaskan sebagai tujuan etnografi bagi Milroy, norma menjadi bersifat teoretis dan 

ia berada di luar kemampuan pemakaian bahasa. Dengan kata lain, norma berbicara 

adalah aspek internal bahasa, sedangkan aturan atau kaidah bahasa merupakan aspek 

eksternal bahasa. 

Disimak dari teori fungsi yang banyak dikemukakan para ahli, fungsi bahasa 

terpokok dapat diperas menjadi dua, yaitu fungsi interaksional dan fungsi ideasional, 

yang pertama berfungsi untuk membina atau mempertahankan hubungan sosial dan 
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yang terakhir berfungsi untuk menyampaikan indormasi atau gagasan. Sejalan dengan 

fungsi bahasa ini, aktivitas berbicara seyogyanya pula dapat diformalkan dalam dua 

bentuk, yaitu bentuk fatis dan bentuk pikiran. Klasifikasi dikotomis semacam ini 

tidak bertentangan dengan pendapat Bronislaw Malinowski (1949) yang mengatakan 

bahwa aktivitas berbicara yang pertama lebih menekankan pada modus aksi (mode of 

action), sedangkan aktivitas berbicara yang kedua cenderung menakankan modus 

kognisi (mode of thought). (Milroy, 1987: 172) 

Dalam penelituan etnografi komunikasi termuat tindakan-tindakan khusus yang 

dapat menciptakan makna di antara anggota budaya, antara lain: 

a. Para anggota budaya akan menciptakan makna yang digunakan. Mereka  

menggunakan kode-kode yang memiliki derajat pemahaman yang sama.   

b. Para komunikator atau aktor sosial dalam sebuah komunitas budaya harus 

mengordinasikan tindakan-tindakan mereka. Karena itu, di dalam komunitas 

tersebut akan terdapat aturan atau sistem dalam komunikasi. 

c. Makna dan tindakan bersifat spesifik dalam sebuah komunitas, sehingga antara 

komunitas yang satu dan lainnya akan memiliki perbedaan dalam hal makna dan 

tindakan tersebut. 

d. Selain memiliki kekhususan dalam hal makna dan tindakan, setiap komunitas 

juga memiliki kekhususan hal cara memahami kode-kode makna dan tindakan 

(Gerry Philipsen dalam Littlejohn, 2002). 

e. Keys (Cara dan Prinsip-Prinsip Tindakan) 

Elemen ini merujuk pada cara atau spirit pelaksanaan tindak tutur atas fokus 

referensi. Seperti, nada, cara berbicara atau berperilaku, dan spirit tindakan 

komunikasi tersebut dilakukan. 

f. Instruments (Bentuk Pesan) 
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Elemen-elemen yang terdapat pada tahap ini adalah bentuk pesan (messageform) 

seperti saluran vokal, nonvokal, nonvokal, verbal, nonverbal, dan hakikat kode yang 

digunakan. (Ibrahim, 1994: 209) 

g. Norms of Interaction and Interpretations 

Norma-norma interaksi dan interpretasi meliputi pengetahuan umum, 

pengandaian kebudayaan yang relevan atau pemahaman yang sama yang 

mengindikasikan adanya inferensi tertentu yang harus dibuat, apa yang harus 

dipahami secara harfiah, apa yang harus diabaikan, dan sebagainya. 

h. Genres (Kategori atau Tipe-Tipe Tindakan dan Peristiwa Pembicaraan) 

Genres ini didefinisikan sebagai tipe-tipe perstiwa yang mengacu pada kategori-

kategori seperti puisi, mitologi, peribahasa, ceramah, dan pesan-pesan komersial. 

(Ibrahim, 1994:29) 

6. Pertanyaan Penelitian Etnografi Komunikasi 

Penelitian dengan metode etnografi komunikasi selalu dimulai dengan adanya 

masalah atau serangkaian isu-isu yang ditandai adanya masalah yang kritis dan 

penting dalam kelompok masyarakat, kemudian peneliti melakukan interaksi yang 

akrab dengan kelompok tersebut, dilanjutkan dengan kontak tatap muka (peneliti dan 

seorang atau lebih informan/partisipan) yang dipandang baik yang memiliki kendala 

perilaku maupun yang tidak. Interaksi ini terjadi dalam situasi yang sociable, yaitu 

hubungan di antara informan/partisipan yang secara awal dilakukan tidak secara 

pribadi atau intim, tetapi dilakukan dalam waktu yang cukup lama agar terjadi 

perubahan dengan cepat. 

Pertanyaan penelitian etnografi komunikasi harus melipuri tiga aspek, berikut ini: 

1. Norma. Pertanyaan tentang norma adalah pertanyaan yang menyangkut dengan 

pencarian cara-cara komunikasi yang digunakan untuk memantapkan 
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seperangkat patokan dan gagasan tentang benar dan salah yang memengaruhi 

pola-pola komunikasi. 

2. Bentuk. Pertanyaan tentang bentuk adalah pertanyaan yang terkait dengan jenis 

komunikasi yang digunakan dalam komunitas, yaitu menyangkut suatu perilaku 

yang dapat dikategorikan sebagai komunikasi. Selain itu pertanyaan tersebut juga 

menyangkut tentang cara pengorganisasian perilaku komunikasi tersebut. 

3. Kode-kode budaya. Sementara pertanyaan tentang kode-kode budaya 

memberikan perhatian pada makna simbol dan perilaku yang digunakan sebagai 

komunikasi dalam komunitas budaya. (Littlejohn,2008) 

7. Tujuan Penelitian Etnografi Komunikasi 

a.  Berusaha mengangkat kesadaran akan keuntungan partisipasi personal dan 

komunikasi dengan kelompok integral dan menggambarkan karakteristik cara 

hidup atau bentuk-bentuk budaya (Grimshaw dana Gurevitch, 1992: 73). 

Membangkitkan kesadaran di mana komunitas budaya harus belajar 

mengungkapkan pengalaman-pengalaman pribadi untuk mengenali 

pengalamannya kemudia dapat dibagi dengan orang lain. Contoh, dalam 

penelitian tentang Perilaku Komunikasi Public Relations Perempuan dalam 

Perusahaan berbasis Syari‟ah yaitu: Pertama, untuk mengajak perempuan dapat 

membuka kesadaran mereka akan perilaku-perilaku komunikasi yang dilandasi 

syari‟ah atau kaidah-kaidah Islam. Jadi, metode ini mencoba mengidentifikasi 

permasalahan-permasalahan pelaku komunikasi atau aktor sosial (subjek) adar 

dapat membangkitkan kesadaran dan dijadikan bahan pelajaran bagi yang 

lainnya. Kedua, agar perempuan berani membuka suara untuk mengungkap 

pengalamannya selama menjadi pelaku komunikasi di perusahaannya yang 

berbasis syari‟ah atau kehidupan keberagamannya, seperti yang dinyatakan 

Grimshaw (1992:76) menjelaskan bahwa etnografi terhadap perempuan (feminis) 

ini untuk memberikan suara pada pengalaman personal perempuan yang sedang 

dipelajari dalam penelitian. 
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b. Menganalisis maksud-maksud yang terkandung dalam pembicaraan: 

memasukkan yang diperlukan dan mengeluarkan yang tidak diperlukan, titik 

pandang siapa yang harus dipresentadikan, dan bagaimana kejadian kehidupan 

sosial digambarkan menjadi suatu masalah yang sangat penting bagi nilai-nilai 

penyelidikan pada teks etnografi (Cliford dan Marcus, 1986 dalam Lindlof, 

1994:20). Contohnya, peneliti menganalisis pembicaraan-pembicaraan para 

perempuan yang menjadi publicrelations di perusahaan berbasisi syari‟ah 

sebagai aktor sosial untuk melihat adakah maksud-maksud khusus dan penting 

dalam pembicaraan tersebut yang dapat diangkat. Para perempuan tersebut 

sangat tepat menjadi representasi dari masalah perilaku komunikasi di 

perusahaan karena mereka benar-benar mengalaminya. Peristiwa perilaku 

komunikasi PR perempuan ini sangat penting diteliti secara etnografis karena 

sangat kental dengan konteks budaya dan religi, di mana etnografi concern di 

dalamnya.  

c. Etnografi Komunikasi dalam organisasi bertujuan untuk mengungkapkan struktur 

makna dalam latar penelitian, menyintesiskan gambaran mengenai realitas 

kelompok yang mencirikan dan memisahkan mereka, menyajikannya secara luas 

untuk memicu pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam. 

8. Bentuk Deskripsi Hasil Penelitian 

       Tampilan hasil penelitian etnografi yang dibantu oleh perterjemah dalam 

mengartikan makna dari satu budaya ke dalam suatu bentuk yang tepat pada budaya 

yang lain dalam pengumpulan datanya menghasilkan 6 (enam) bentuk deksripsi, 

yaitu: 

 a. Ethnocentric Descriptions adalah studi yang dibentuk dengan tidak 

menggunakan  bahasa asli dan mengabaikan makna yang ada. Masyarakat dan 

cara berperilaku dikarakteristikkan secara stereotipe; 
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 b. Social Science Descriptions digunakan untuk studi yang terfokus secara teoretis 

pada uji hipotesis; 

 c. Standard Ethnographies, menggambarkan variasi luas yang ada pada penutur asli  

dan menjelaskan konsep asli. Studi ini juga menyesuaikan kategori analitisnya 

pada budaya lain; 

d. Monolingual Ethnographies, seorang anggota masyarakat yang dibudayakan  

menulis etnografi dalam bahasa aslinya. Etnografer secara hati-hati membawa 

sistem semantik bahasanya dalam menterjemahkan ke dalam bahasanya. 

e. Life Histories adalah salah satu bentuk deksripsi yang menawarkan pemahaman 

terhadap budaya lain. Mereka yang melakukan studi ini akan mengamati secara 

mendetail kehidupan seseorang dan proses yang menunjukkan bagian penting 

dari budaya tersebut. Semua dicatat dalam bahasa asli, kemudian diterjemahkan 

dan disajikan dalam bentuk yang sama sesuai dengan pencatatan; 

f. Ethnographic Novels. Peneliti mengisahkan kehidupan informan secara lebih 

dramatik dan membangun imajinatif. (Poerwandari,2001) 

9. Output Kajian Penelitian Etnografi Komunikasi 

      Output atau hasil kajian atau penelitian etnografi komunikasi akan sangat 

bervariasi tergantung pada bagaimana dan apa tujuan dari penelitian tersebut. 

Terdapat beberapa contoh bentuk output penelitian etnografi komunikasi, berikut ini: 

1. Deskripsi secara lebih mendalam mengenai komunitas budaya atau kelompok 

khusus (public relations officer, jurnalis, presenter, pelaku periklanan, manajer, 

pemimpin perusahaan,politikus, ekonom, budayawan,dosen, peneliti, pemasar, 

sales promotion girls, kepala adat, aktivis LSM, tukang becak, dalam kaitannya 

dengan perilaku konsumsi dengan instansi, organisasi, dan lingkungan tertentu. 

2. Proses pengonsumsian iklan dan program di media dan proses penggunaan iklan 

atau produk yang esensinya terfokus pada nilai, norma, gaya hidup, dan sikap 

yang dialami informan. 
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10. Kekuatan dan Kelemahan Penelitian Etnografi 

1. Kekuatan 

      Anne Suryani (2008: 124) menjelaskan bahwa penelitian etnografi memiliki 

keunggulan dibandingkan dengan penelitian yang lain, karena etnografi 

menyediakan kesempatan yang lebih dalam mengumpulkan data yang lengkap dan 

relevan dalam menjawab permasalahan melalui penelitian secara mendalam dan 

bersifat partisipan. Etnografi juga mempertimbangkan data dari sumber terbaik untuk 

studi perbandingan dan analisis. Seorang etnografer dapat berpartisipasi dalam 

kehidupan sehari-hari dengan memerhatikan, mendengar, bertanya dan 

mengumpulkan data. 

2. Kelemahan 

      Dalam penelitian etnografi hanya dapat meneliti sedikit atau bahkan hanya satu 

kasus, dan hasil dari penelitian etnografi tidak dapat digeneralisasi ke dalam konteks 

sosial yang lain. Kelamahan lainnya adalah peneliti sebagai instrumen primer dalam 

mengumpulkan data. 

11. Prosedur Penelitian Etnografi Komunikasi 

1. Langkah-Langkah atau Prinsip-Prinsip dalam Penelitian 

      Dalam penelitian etnografi menurut Spradley memiliki lima cara atau prinsip 

tindakan dalam penelitian, yaitu: 

1. Teknik tunggal, peneliti dapat melakukan berbagai teknik penelitian secara 

bersamaan dalam satu fase penelitian. 

2. Identifikasi tugas, yaitu peneliti harus menggali langkah-langkah kunci atau 

pokok yang harus dilaksanakan 

3. Pelaksanaan langkah-langkah kunci atau pokok dijalankan secara berurutan. 

4. Wawancara dilakukan secara sesungguhnya bukan hanya sekedar latihan. 
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5. Problem solving, di mana peneliti harus dapat memberikan jalan keluar. 

(Sudikin, 2002: 79) 

       Prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan dalam penelitian etnografi 

komunikasi, yaitu: 

1. Tulisan adalah aktivitas kunci dalam semua fase bidang penelitian etnografi. 

2. Tulisan yang merupakan analisis budaya yang dituangkan ke dalam hubungan 

yang  dialektis yang dilakukan oleh peneliti dan anggota budaya atau komunitas. 

Jadi, dalam metoda etnografi, proses dan hasil penelitian digabungkan secara 

erat. (Sudikin, 2002: 79) 

2. Pengembangan Masalah Penelitian 

Tahap ini adalah langkah awal dalam mengumpulkan data, yaitu dengan cara 

membalikkan masalah ke dalam serangkaian pertanyaan yang berkaitan dengan 

teori-teori peneliti di mana pertanyaan itu akan memancing jawaban berupa deskripsi 

naratif dan serangkaian peristiwa yang sedang terjadi. Laporan ini digeneralisasikan 

lagi pada perspektif dan praktik-praktik kelompok aktor (pelaku) khusus. 

3. Lokasi atau Latar Penelitian  

Tempat atau latar (setting) yang dipilih adalah tempat yang alami (natural) 

sehingga dapat membantu partisipan atau informan untuk merasa aman dan leluasa 

mengungkapkan masalahnya/pengalamannya secara terbuka. Latar bisa peneliti yang 

menentukan atau bisa juga informan atau partisipan. Yang diteliti adalah masyarakat, 

lembaga atau kelompok manusia yang hidup di lingkungan tertentu, bukan penelitian 

yang dilakukan di laboratorium atau lingkungan buatan lainnya. Dalam penelitian 

etnografi peneliti datang ke tempat di mana masyarakat atau kelompok tinggal 

‗mengalami bersama‘ apa yang mereka lakukan sehari-hari. Dari pengalaman 

betsama dengan ‗yang diteliti‘ ini diharapkan peneliti bisa memahami bagaimana 

kehidupan sosial dan budaya dari sudut pandang mereka. Rumah, ruang rapat di 
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kantor, rumah sakit, pasar, mal, ruang tunggu, dan MCK umum hanyalah sebagian 

kecil setting alamiah, tempat di mana orang-orang bisa berinteraksi satu dengan yang 

lainnya, dan tentunya peneliti harus mengunjunginya untuk bisa melihat ‗yang 

diteliti‘ dalam setting alamiahnya. 

Selama di lapangan, peneliti berusaha melakukan hubungan kerja sama yang 

harmonis dengan informan/partisipan agar dapat mengidentifikasi pengalaman 

mereka. Ketika peneliti berada dalam suatu setting yang tidak akrab, peneliti pun 

harus berubah jadi orang baru. Di mana pun peneliti berada ia harus menempatkan 

diri sebagai orang yang tidak kompeten, tapi harus berusaha untuk dapat diterima 

dengan baik oleh informan/partisipan. Hubungan yang dilakukan dapat berupa 

menonton bersama, mendengarkan cerita dan pengalaman mereka, bertanya seputar 

kegiatan atau hobi mereka, merumuskan hipotesisi selama menjadlin hubungan, dan 

berusaha memahami struktur sosial dan budaya partisipan/informan.langkah 

selanjutnya adalah bagimana agar pandangan eskternal peneliti masuk ke dalam 

pandangan internal informan/partisipan. 

Peneliti tidak bisa mengubah setting alamiah dalam penelitian etnografi–

misalnya dengan membuat taman baru, model ruang rapat dengan alasan 

‗kemudahan‘ penelitian. Namun dalam beberapa metode pengumpulan data di dalam 

etnografi peneliti bisa ‗mengontrol‘ setting –  misal: dengan mengundang beberapa 

pejabar daerah ke kantor bupati setempat untuk melakukan focus group interview dan 

focus group discussion. (Birowo,2004) 

Hal tersebut menjadi pertimbangan mengapa peneliti tidak bisa mengubah 

setting. Metode focus group interview juga tidak menjadi satu-satunya cara yang 

dipilih untuk mengumpulkan data dalam etnografi. Sebagai sebuah penelitian yang 

menggunakan sejumlah teknik pengumpulan data, hasil yang didapat dari focusgroup 

interviews akan dicek ulang dengan informasi yang didapat dari teknik lainnya – 
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melalui observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan di dalam setting 

alamiah.  

Interaksi manusia dengan lingkungan alam dan sosialnya menjadi hal yang 

penting karena di dalamnya juga bisa terlihat bagaimana manusia berbagi, seperti 

pengetahuan, nilai-nilai, dan perilaku yang kemudian disebut sebagai bentuk 

kebudayaan. 

Untuk mendapatkan akses bagi penelitian di lapangan, yaitu dengan melakukan 

negosiasi dengan para partisipan melalui kontak antar personal di tempat mereka 

berada seperti di kantor, rumah, tempat hobi/latihan, kafe, organisasi, dan rental 

internet. Bila perlu peneliti melakukan penyamaran sebagai upaya empatis. 

4. Subjek Penelitian: Sumber atau Informan 

Etnografi adalah kajian tentang kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat 

atau  etnik, misalnya tentang adat-istiadat, kebiasaan, hukum, seni, religi, bahasa. 

Bidang kajian yang sangat berdekatan dengan etnografi adalah etnologi, yaitu kajian 

perbandingan tentang kebudayaan dari berbagai masyarakat atau kelompok. 

Penerapan dalam tataran kajian etnografi komunikasi, metode etnografi diterapkan 

untuk melihta pola-pola komunikasi kelompok. Kelompok dalam kerangka ini 

memiliki pengertian sebagai kelompok sosiologis (sociological group). Oleh karena 

itu dapat pula dikemukakan sebagai penerapan metode etnografi untuk melihat pola-

pola komunikasi komunitas. (Littlejohn, 2008) 

Spradley (1979) menyatakan bahwa penggunaan etnografi memang dilakukan 

bagi  peneliti yang ingin memahami dan belajar pada masyarakat. Karena, masyarakat 

tersebut memiliki pola-pola perilaku dan pola-pola untuk berperilaku tertentu yang 

membedakannya dari masyarakat lain. Artinya, budaya harus diberi ―makna‖ yang 

lebih luas, sehingga stnografi  bisa juga digunakan salam masyarakat yang kompleks, 

seperti kelompok-kelompok dalam masyarakat kota yang memiliki subkultur 
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tersendiri. Kelompok-kelompok itu bisa didasarkan atas latar belakang etnis, agama, 

umur, atau profesi dan kelas sosial. Para etnografer mengamati dan mengajukan 

pertanyaan ihwal cara orang-orang berinteraksi, bekerjasama, dan berkomunikasi 

termasuk dengan peneliti lain secara alamiah dalam konteks kehidupan sehari-hari. 

Dalam etnografi, suatu kelompok (seperti organisasi, departemen, tim proyek 

atau konsultan, maupun kelompok sosial) digambarkan sebagai agregasi atau satuan 

sosial yang anggotanya bersama-sama menciptakan realitas sosial mereka, dan 

memiliki serangkaian tindakan yang dikoordinasikan di seputar realitas tersebut. 

Etnografi membawa peneliti membenamkan diri ke dalam sebuah kelompok, 

organisasi, atau komunitas di lapangan dalam jangka waktu yang lebih panjang. 

Etnografi bertujuan menguraikan suatu budaya secara menyeluruh, yaitu semua aspek 

budaya, baik yang bersifat material seperti artefak budaya (alat-alat pakaian, 

bangunan dan sebagainya) dan yang bersifat abstrak, seperti pengalaman, 

kepercayaan, norma, dan sistem nilai kelompok yang diteliti. Uraian tebal (thick 

description) merupakan ciri utama etnografi (Cliffor Geertz, 1973 dan Lindlof, 1995). 

Lindlof (1995) mengemukakan etnografer tidak mengingkari teknik penelitian  

kuantitatif; mereka juga sering menggunakan sensus dan prosedur statistik untuk 

menganalisis pola-pola atau menentukan siapa yang menjadi sampel penelitian. 

Etnografer juga terkadang menggunakan tes diagnostik, inventori kepribadian, dan 

alat pengukuran lainnya. Pendeknya, etnografer akan memanfaatkan metode apapun 

yang membantu mereka mencapai tujuan etnografi yang baik. Etnografi modern 

muncul pada tahun 1920-an dan 1930-an, ketika para ahli antropologi seperti 

Malinowski (1922), Boas (1928), dan Mead (1953) menyelidiki berbagai budaya non-

Barat dan cara-cara hidup orang-orangnya. Spsiploho mazhab Chicago belakangan 

mempunyai pengaruh pada metode etnografi melalui kajian-kajian anggotanya 

terhadap budaya pinggiran dan subkultur-subkultur ―yang asing secara kultural 

(socially strange)‖, seperti perkampungan kumuh, ghetto-ghetto Yahudi, dan geng-

geng perkotaan.  
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Dalam studi etnografi, jumlah informan tidak terlaly dipentingkan. Sebaliknya, 

yang  menjadi kunci keberhasilan adalah jumlah atau intensitas informan yang 

diperolehnya. Jadi, kedalaman dalam penggalian informasi, walaupun dari infroman 

yang jumlahnya terbatas, merupakan kekuatan dari studi etnografi. (Maulana, 2009) 

Dalam penseleksian informan melalui penelitian etnografi ada beberapa prinsip  

yang harus diperhatikan, sebagai berikut: 

1. Mempertimbangkan informan. Artinya peneliti harus secara selektif dalam  

memilih  informan yang akan diwawancarai dan diteliti. Peneliti harus 

melindungi informan dan akibat-akibat yang ditimbulkan bila memilih mereka. 

2. Memahami informan. Memahami di sini berarti peneliti harus memerhatikan  

hak-hak asasi, kepentingan, dan sensitivitas informan. 

3. Menyampaikan tujuan penelitian. Peneliti harus terbuka kepada informan 

sehingga mereka dapat membantu penelitian yang dilakukan. 

4. Melindungi privasi informan. Setiap kerahasiaan informan harus dilindungi,  bila 

mereka keberatan untuk disebutkan identitas mereka, maka kita pun harus 

menjaga dan menghormati mereka (prinsip anonimitas). 

5. Tidak mengeksploitasi informan.peneliti tidak boleh memanfaatkan  informan 

hanya untuk mencapai tujuan peneitian, tetapi harus memberikan reward setelah 

penelitian selesai, karena informan memiliki andil yang sangat besar terhadap 

kelancaran penelitian. 

6. Memberikan laporan kepada informan. Setelah penelitian selesai etnografer  

harus memperlihatkan (melaporkan kepada informan) hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 

e. Tahap Pengumpulan Data 

Penelitian etnografi komunikasi adalah kegiatan pengumpulan bahan keterangan 

atau data yang dilakukan secara sistematik mengenai hidup dan berbagai perilaku 

komuikasi para anggota budaya atau komunitas di lingkungan sosial. Peristiwa-
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peristiwa komunikasi dan kejadian unik dari perilaku komunikasi anggota budaya 

akan menjadi fokus perhatian peneliti etnografi komunikasi. Peneliti harus banyak 

belajar dari para pemilik kebudayaan dan harus sangat respek pada cara mereka 

belajar tentang budaya. Karen aitu, proses pengamatan menjadi sangat penting dalam 

aktivitas penelitian. 

Peneliti tidak harus menggunakan satu teknik penelitian dalam metode etnografi, 

tapi dapat menggunakan berbagai teknik penelitian karena metode penelitian 

etnografi bersifat multiteknik yaitu observasi partisipatif, in-depth interview, focus 

group discussion (FGD), dan life history (Rejeki, 2004). Sebagian para ahli 

berpendapat jika etnografi sebenarnya bukanlah metodologi penelitian, melainkan 

sekumpulan teknik yang dikerjakan secara stimulan untuk memperoleh gambaran 

besar dari sebuah permasalahan. Jadi, studi etnografi yang baik adalah kombinasi dari 

berbagai teknik penelitian yang dipilih berdasarkan kebutuhan konteks atau bidang 

atau instiusi dan khalayaknya. 

Multiteknik pada studi etnografi komunikasi ini memiliki tujuan untuk 

memperoleh pandangan dan pengalaman khalayak (penonton, pendengar, pembaca, 

the netter, konsumen, publik, komunitas budaya, kelompok hobi, dan sebagainya) 

secara lebih mendalam dan dapat lebih diandalkan. Hasil temuan dalam menjalankan 

teknik yang satu, bisa diinvestigasi lagi dengan menggunakan teknik lainnya. Proses 

ini disebut dengan triangulation, yang menyatakan bahwa pendalaman pengetahuan 

tentang pandangan akan lebih maksimal karena sudah terakumulasi dari berbagai 

pandangan dari setiap teknik yang sudah dikerjakan. Peneliti juga akan lebih percaya 

diri dalam memisahkan aspek mana saja yang benar-benar penting dalam studi dari 

aspek-aspek yang ternyata intensitasnya hanya pada level permukaan saja. Teknik 

seperti ini bukan berarti bahwa etnografi menggantikan semua tipe penelitian dengan 

metode konvensional. Peranan etnografi komunikasi dalam mengatasi permasalahan 

komunikasi tidaklah eksklusif hanya sebatas melakukan metode penelitian dengan 

metode kualitatif saja. Dalam beberapa kasus, apabila hasil studi kualitatif masih 
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menyimpan berbagai pertanyaan yang tidak bisa diselesaikan, maka studi ini perlu 

dilengkap dengan studi lanjutan melalui studi kuantitatif. 

Jika studi kualitatif dikategorikan sebagao studi eksplorasi, maka studi kuantitatif 

(misalnya survei) bersifat konfirmasi. Konfirmasi dibutuhkan untuk berbagai isu yang 

tidak terjawab tuntas pada saat eksplorasi. Biasanya setelah peneliti melakukan 

eksplorasi dengan studi kualitatid kemudian mengkonfirmasi hampir semua 

pertanyaan dengan survei, dikarenakan tidak adanya kepercayaan terhadap hasil 

kualitatif. Jika studi kualitatif sudah dilakukan dengan benar dan seksama dengan 

menggunakan etnografi komunikasi, maka hanya pertanyaan yang masih tersisa 

sajalah yang perlu disurvei. Selain menghemat biaya, hal ini juga menghemat tenaga 

dan waktu. 

Sampling Khusus 

Ini. Misalnya, penelitian pada ―para public relations officer di perpustakaan asing. 

a. Waktu   : penelitian dilakukan selama 6 bulan, baik siang maupun  

     malam. 

b. Partisipan   :  para public relations officer di perusahaan minyak asing di   

     Papua  

c. Konteks :  pola komunikasi, baik verbal dan nonverbal para public   

     relations officer di perusahaan minyak asing di Papua 

f. Perekaman (Insider Record): Mendengarkan dan Bertanya 

Peneliti merekam semua temuan penelitian yang didapatkan dari partisipan atau 

infroman, karena semua perilaku mereka memiliki dimensi ekspresif seperti pakaian, 

gestur, dan semua hal yang menyampaikan pesan dari partisipan atau informan. 

Mereka menunjukkan gender, status sosial, jabatan, dan kepribadian informan. 

Tetapi, bahasa yang diekspresikan merupakan kekuasaan dan sumber yang paling 

penting bagi perekaman. Karena, kapasitas bahasa dapat menghadirkan gambaran 
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(deskripsi), penjelasan (eksplanasi), dan penilaian (evaluasi) dari berbagai aspek 

kehidupan, termasuk diri sendiri. Perekaman dilakukan melalui diskusi untuk 

mendapatkan masukan tentang motif, persepsi,dan kemampuan partisipan/informan, 

mengetahui apa yang terjadi pada mereka, membuat persetujuan/ketidaksetujuan, dan 

menawarkan pandangan peneliti sesuai dengan nilai, aturan dan harapan 

partisipan/informan. Hasil temuan dari perekaman dapat menentukan karakteristik 

dan kategori perilaku mereka, seperti perilaku menyimpang, amoral, bodoh atau 

normal. 

g. Dokumentasi 

Semua laporan yang direkam kemudian didokumentasikan berupa catatan biografi 

informan atau partisipan dan autobiografi peneliti selama berinteraksi dengan para 

informan atau partisipan. 

h. Pencatatan dan Pengorganisasian Data 

Data yang didapatkan selama penelitian dicatat melalui alat atau instrumen seperti 

tape recorder dan tulisan di buku. Pengorganisasian data, antara lain, dapat berupa 

sebagai berikut: 

1. Ruang  :  tempat secara fisik (rumah, kantor, bioskop, café,  taman, ` 

sekolah, tempat pengajian, rental internet, jalanan, dan lain-    

lain). 

2. Aktor/pelaku : orang-orang yang terlibat (wartawan, public relations, 

officers, presenter, ustaz, aktris/bintang film, santri, pemilik media, manajer, 

copywriter, pemasang iklan, tukang becak, penjual jamu, pramuniaga, anak 

jalanan, pengemis, anggota majelis taklim, punkers, musisi, sastrawan, 

budayawan, penulis, politikus, ekonom, aktivis perempuan, psikolog, sosiologi, 

dosen, peneliti, dan sebagainya) 
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3. Aktivitas             :  menonton, diskusi, membaca, ngobrol biasa, memancing, 

memasak, memotong rumput, bermain catur, dan sebagainya. 

4. Objek  : pola verbal pimpinan perusahaan, iklan di media; gaya 

bersyi‘ar para mubaligh, tampilan politikus ditelevisi, pose perempuan di 

internet; perilaku atau pola komunikasi PR, wartawan, presenter dan pemasar, 

musisi, penulis, peneliti, dosen, guru, pimpinan atau menejer perusahaan, aktivis, 

politikus, ekonom, antropolog, orang tua, suami/istri/anak, dan sebagainya. 

5. Tindakan : membangun makna bersama, membuat aturan yang disepakati 

bersama, mereduksi perbedaan dalam budaya,  

lebih memerhatikan persoalan bahasa, dan sebagainya. 

6. Peristiwa : penggunaan bahasa dan perilaku komunikasi kelompok atau 

komunitas 

7. Waktu  : terjadi setiap waktu 

8. Tujuan  : mencoba meraih apa yang menjadi kesadaran dan 

pengalaman komunitas atau aktor sosial (partisipan atau informan) 

9. Perasaan : senang, gelisah, bergairah, marah, bahagia, kecewa, heran, 

penasaran, tak peduli, dan lain sebagainya. 

g. Analisis Data Ernografi Komunikasi 

Istilah etnografi tidak mengimplikasikan metode yang tunggal (single method) 

atau tipe analisis data tertentu, tapi multiple method analysis dengan menggunakan 

observasi partisipan sebagai strategi penelitian. Jelasnya, pada tahap analisis data 

etnografi komunikasi ini tergantung pada beberapa teknik triangulasi yang meliputi: 

perbandingan hubungan data pada fenomena yang sama tapi berasal dari tahap bidang 

kerja yang berbeda, perbedaan pokok masalah dalam alur waktu yang terjadi di dalam 

situasi, melalui validasi responden, dan tergantung pada perbedaan partisipan dala 

suatu situasi penelitian. (Hammersly dan Atkinson, 1983: 198) 

Sebagai penelitian yang bersifat kualitatif Moleong (2001) menyarankan peneliti 

dalam tahap analisis data ini melalui tahap-tahap seperti: pengkajian data, mereduksi 
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data, mengategorikan data, dan memeriksa keabsahan data. Setelah data 

dikumpulkan, dianalisis, kemudian dilakukan interpretasi data. 

Tujuan interpretasi data pada penelitian etnografi komunikasi, yaitu: 

1. Mendeskripsikan fakta yang ada. 

2. Mendeskripsikan fakta secara analitik. 

3. Menyusun teori substansif atau teori yang disusun dari dasar atau dari data. 

12. Multiteknik Metode Etnografi dan Etnografi Komunikasi 

 

Berikut adalah beberapa teknik yang bisa dipertimbangkan untuk digunakan 

dari dikombinasi satu sama lainnya, atau dikembangkan dan diadaptasi 

tergantung pada lingkup permasalahan studi etnografi atau etnografi komunikasi. 

Bila penelitian lebih cenderung menggunakan metode etnografi, berarti peneliti 

mengarahkan kajiannya pada perilaku budaya. Tapi, bila menggunakan metode 

etnografi komunikasi peneliti harus memfokuskan penelitiannya pada perilaku 

komunikasi. Jadi, multiteknik metode ini sangat lentur untuk diaplikasikan sesuai 

fokus penelitian yang dilakukan.  

      

                                                                Sumber: Amalia R. Maulana, 2009:97 

Teknik Etnografi 

Participatory Observation Story Telling 

Non-Participatory Observation Netnography 

Structured and Unstructured Interview Photography and Videography 

Contextual In-depth Interview Subject Diaries 

Shadowing/ Day-in-the-life Creative Focus Group 

Usability Interview Activity Session 
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a. Observation 

Apa yang dilakukan khalayak atau komunitas belum tentu sama dengan apa yang 

dikatakannya. Penyebabnya bermacam-macam, misalnya karena komunitas tidak 

berpikir sejauh itu, atau tidak nyaman untuk terus berterus-terang dihadapan orang 

yang belum dikenalnya dengan baik. Jadi dalam sebuah observasi, titik beratnya 

bukan lagi menanyakan apa yang mereka yakini, melainkan menjadi saksi pada apa 

yang diamati secara langsung. Observasi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung selalu menghasilkan temuan-temuan baru yang jarang di dapat dengan 

metode konvensional seperti focus group atau survei. Banyak hal yang tidak dapat 

diungkapkan oleh informan atau terlewatkan (karena tidak ada dalam permukaan 

ingatannya), bisa dimunvulkan dan digali pada saat observasi. Observasi penelitian 

etnografi komunikasi memiliki dua kategori, berikut ini: 

1) Participatory Observation 

Pengertian dari Malinowski mengimplikasikan bahwa secara epistemis (sifat 

batas pengetahuan) dalam penelitian etnografi komunikasi posisi peneliti adalah 

sentral di mana ia harus dapat menyatu dan terikat dengan kejadian sosial dan jenis-

jenis kisah yang diceritakan dalam penelitian. (Lindolf, 1994) Terjadinya ikatan 

dalam waktu yang lama pada peneliti dalam suatu budaya bukan hanya telah menjadi 

norma, tetapi sudah menjadi siena qua non dalam bidang etnografi komunikasi. Para 

peneliti yang menggunakan metode ini hidup di dalam ruang kehidupan anggota 

budaya objek peneliti secara intim. Di dalam ruang ini, peneliti harus bisa 

menyesuaikan diri pada keagamaan perspektif melalui fenomena budaya yang 

dipelajari. Penyesuaian diri tersebut harus dibuat dengan anggota budaya di dalam 

beberapa cara, karena itu peneliti harus masuk ke tengah-tengah budaya mereka dan 

membuka kegiatan kelompok agar peneliti dapat melakukan pemeriksaan secara 

seksama. Pencatatan dan perekaman kehidupan sosial dan aspek-aspek budaya 
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lainnya hanya dapat direalisasikan melalui negosiasi dengan orang-orang yang sedang 

dipelajari atau diteliti. 

Etnografi komunikasi sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian kualitatif 

memang ditujukan sebagai ilmu sekaligus metode untuk menjelaskan cara hidup 

manusia. Pada perkembangan selanjutnya dalam etnografi pernah terjadi banyak 

perdebatan tentang cara bagaimana manusia (baca peneliti – ‗self‘) menjelaskan cara 

hidup manusia lainnya (‗yang diteliti‘ – ‗other‘) termasuk di dalamnya tentang cara-

cara bagaimana peneliti melihat ‗yang lainnya‘ untuk kemudian ‗menceritakannya‘ 

kepada manusia lainnya (baca: orang-orang yang ‗berkepentingan‘ terhadap manusia 

‗yang diteliti‘). Peneliti etnografi komunikasi harus berada di tengah-tengah 

kehidupan sosial dan budaya sebuah masyarakat, lembaga dan setting lain secara 

ilmiah, dengan menggunakan sejumlah metode penelitian dan teknik pengumpulan 

data untuk mengindari bias dan memperoleh akurasi data yang meyakinkan. 

Bagaimana pun para ilmuwan dan peneliti sosial mengartikannya, tampak ada 

kesepakatan untuk mengatakan bahwa etnografi komunikasi menempatkan perspektif 

masyarakat yang berada di dalam setting penelitian sebagai hal yang terpenting. Apa 

yang dilakukan orang-orang sebenarnya, dan alasan-alasan mereka melakukannya 

menjadi hal pertama yang harus ditemukan dalam penelitian etnografi komunikasi, 

sebelum peneliti (kemudian) menentukan interpretasi atas tindakan mereka dari 

pengalaman atau profesionalitas atau disiplin akademis peneliti dalam analisis. 

Contoh sederhana adalah terlibat bersama dalam sebuah kegiatan kelompok 

pengajian ibu-ibu dalam menonton sinetron ―Tukang Bubur Naik Haji‖ di televisi 

untuk menyelami secara langsung pandangan dan pengalaman para anggota majelis 

taklim ini pada muatan Islam dan budaya program hiburan tersebut. Selain itu, bila 

peneliti ingin memahami secara lebih mendalam lagi bagaimana aktiviras para 

publicrelations dalam penggunaan media digital di perusahaan, peneliti harus ikut 

masuk untuk mengamati mereka di perusahaan mereka dalam beberapa lama. 
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2) Non-participatory Observation 

Dalam kategori observasi ini, secara pasif peneliti hanya memerhatikan dan 

mencatat apa yang terjadi di hadapannya. Teknik ini biasa disebut non-

interactiveobservation. Contohnya, mengamati bagaimana proses akomodasi antara 

manajer dan karyawan dalam hubungan organisasional di perusahaan atau mengamati 

bagaimana program literasi media diterapkan sebuah lembaga pemberdayaan 

komunikasi masyarakat oleh seorang aktivisnya di suatu daerah pinggiran kota. 

Tujuannya adalah mencari the telling moment, yaitu hal-hal mendasar yang 

menjelaskan aspek keseharian perilaku komunikasi di lingkungan naturalnya. 

Pandangan dari the telling moment inilah yang seringkali menjadi kunci dari solusi 

permasalahan komunikasi. 

b. Ethnography Interview 

Selama penelitian, peneliti melakukan juga wawancara etnografi, baik secara 

verbal maupun telepon dan tatap muka maupun tulisan secara interaktif melalui 

internet (e-mail, skype, chatting, twitter, nge-blog). 

Wawancara yang dilakukan peneliti dapat dilakukan dalam beberapa cara, antara 

lain: 

1) Structured Interview adalah wawancara terstruktur yang dilakukan antara 

peneliti dan informan atau partisipan di mana peneliti tidak berbicara panjang 

lebar dahulu sebelum informan atau partisipan bertanya. Wawancara terstruktur 

dapat dibagi dua, yaitu nondirektif dan direktif. 

a. Wawancara nondirektif adalah wawancara yang ditujukan untuk menstimulasi 

informan atau partisipan untuk mengungkapkan hal-hal khusus yang dialami 

informan. Misalnya, seorang pemimpin redaksi media warga yang ditanyai untuk 

diungkap pengetahuan dan pengalamannya dalam membina dan mengarahkan 

para jurnalis warganya. 
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b. Wawancara direktif adalah wawancara yang hanya membutuhkan jawaban ya 

atau tidak. (Hammersley & Atkinson, 1983) 

2) Unstructured Interview: Pada umumnya sebuah observasi disertai atau diikuti 

dengan proses wawancara yang tidak terlalu dipentingkan strukturnya. Informan 

atau partisipan dibebaskan menceritakan sendiri pengalamannya secara terbuka 

dan mendalam tanpa diarahkan peneliti. Wawancara ini bisa dilakukan sambil 

melihat perkembangan yang terjadi di lapangan secara langsung. Tujuan dari tipe 

teknik etnografi yang satu ini adalah mengkonfirmasi temuan-temuan yang 

langsung diperoleh di tempat, yang jika tidak ditanyakan lebih lanjut bisa 

mengarah kepada kesimpulan yang keliru. 

Contoh kasus unstructed interview, setelah beberapa lama saya bergaul dengan 

sebuah perusahaan bidang konsultasi komunikasi di wilayah jakarta, di salah satu 

divisi saya amati seorang karyawan muda yang berpenampilan ala tahun 60 an 

dengan kacamata yang berlense bak pantat botol membaca sebuah buku tebal di sudut 

ruangan, asyik sendiri. Saya berasumsi bahwa karyawan ini memiliki sifat yang 

serius, kutu buku, introvert, dan tak acuh dengan sekitar sehingga tidak berbaur 

dengan para kartawan lain yang ramai saling bertukar cerita. Setelah itu, ia 

mengambil makanan di meja seorang karyawati dekatnya dan menyimpan bukunya di 

kursi yang dia duduki saat itu. Terbesit dalam pikiran saya bahwa ia akan bergabung 

dengan yang lainnya untuk berdiskusi tentang masalah kantor atau hanya sekedar 

basa basi, namun itu tak ia lakukan. Si kaca mata botol kembali duduk sendirian di 

sudut ruangan sambil menyantap makanan dengan lahap sekali. Saya berpikir 

kembali, mengapa ia selalu menyendiri dan nyamankah dia dengan berperilaku yang 

tidak interaktif seperti itu? 

Keingintahuan saya semakin dalam terhadapnya, lalu saya dekati si karyawan 

muda ini dan mencoba berbincang-bincangn ringan dan ini yang disebut dengan 

wawancara tidak terstruktur secara random dan sambil lalu saja. Dari hasil obrolan ini 

saya memperoleh jawaban yang cukup membuat kening saya berkerut. Ternyata dia 
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adalah kepada divisi Informasi dan Teknologi perusahaan tersebut dan sudah 

mengenal sebagian karyawan ini dan dalam waktu yang lama dan secara dekat 

melalui  komunikasi intens yang kerap ia lakukan dengan mereka di perusahaan, 

sehingga ia tidak terlalu merasa harus banyak berbasa-basi atau berbincang banyak 

lagi dengan mereka. Baginya kesendiriannya adalah untuk memberikan peluang bagi 

para karyawan baru untuk saling memgenal lebih jauh dan buku yang sedang ia baca 

adalah pemerian salah satu anggota karyawan yang juga adalah seorang penulis 

produktif. Ia diminta untuk meresensi buku tersebut dalam waktu dekat. Sementara 

itu, para karyawan sudah sangat memaklumi kebiasannya yang tidak bisa diganggu 

bila sendang membaca buku. Setelah saya alami kasus tersebut, ternyata saya harus 

melakukan pengamatan secara lebih mendalam lagi tentang suatu permasalahan dan 

tidak bisa melihat suatu permasalahan hanya dari permukaan dan sekilas. Wawancara 

yang bersifat mendadak dengan menggunakan pertanyaa-pertanyaan yang tidak 

terstruktur ini sangat membantu peneliti untuk membuka permasalahan penelitian 

sebenarnya. 

c. Contextual In-depth Interview 

Teknik ini disebut juga dengan istilah on-site depth interview. Pertanyaan yang 

sudah disusun juga sudah lebih terstruktur karena peneliti biasanya telah memperoleh 

informasi dan pengetahuan yang lebih baik dan luas tentang informan dan 

permasalahannya. Berbeda dengan wawancara konvensional, dalam contextual in-

depth interview pertanyaan yang diajukan bersifat sangat terbuka dan dilakukan pada 

setting aslinya, di mana infroman sedang berada dalam kesehariannya. Dengan 

keterbukaan ini, responden punya ruang untuk menjawab seluas-luasnya, tanpa 

arahan dari peneliti. Dengan setting asli dalam kehidupan nyatanya, responden 

menjadi lebih nyaman dalam mengekspresikan pengalaman-pengalamannya. Teknik 

ini mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupan informan dengan 

menggunakan bahasa dan cerita mereka sendiri. 



151 
 

Contoh, wawancara yang langsung dilakukan pada saat informan menonton 

berita ―Seputar Indonesia‖ di RCTI, mendengarkan program talk show radio Delta 

FM, membaca kolon ―Resonansi‖ di Republika, men-download suatu situs di 

interner, berinteraksi dengan sebuah jejaring sosial; seorang ibu yang sedang 

menyimak tausiyah seorang ustadzah di masjid, seusai mahasiswa mengikuti kuliah, 

dan peserta menghadiri seminar; setelah seorang kepala suku memimpin ritual 

komunitasnya, seorang eksekutif memimpin rapat, dan seorang pejabat melakukan 

inspeksi mendadaknya; dan sebagainya. Masalah yang dieksplorasi bukanlah sebatas 

pandangan dan pengalaman informan dalam melakukan aktivitasnya, melainkan 

identifikasi langsung pada situasi yang sebenarnya. 

d. Shadowing/Day-in-the-Life 

Untuk lebih memperoleh gambaran secara langsung seperti apa perilaku 

kounikasi informan dan memperoleh jawaban dari latar belakang perilaku tersebut, 

seorang peneliti dituntut untuk meluangkan waktunya untuk tinggal bersama 

informannya dalam jangka waktu lama. Teknik ini dikenal dengan sebutan day-in-

the-life atau sehari bersama informan karena kadang kala dibutuhkan waktu sehari 

penuh untuk bisa nyelami dan mendapatkan gambaran yang lebih untuh tentang 

mereka. 

Istilah shadowing yang digunakan dalam teknik ini mengisyaratkan bahwa 

keterlibatan peneliti dalam kegiatan keseharian informan ini sangat minimal, yaitu 

lebih pada proses pendampingan. Penonton program televisi tertentu yang menjadi 

informan mungkin merasa canggung awal-awal pertama pendampingan ini, tetapi 

dengan berlalunya waktu maka ia diharapkan sudah bisa melupakan bahwa apa yang 

ia kerjakan pada hari itu sedang ‗diawasi‘. 

Teknik ini berguna untuk menangkap berbagai kemungkinan pengonsumsian 

media, kebiasaan dan pola pengonsumsian media, dan melihat munculnya kendala-

kendala dalam pengonsumsian media. Intinya adalah merekam peranan media di 
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dalam kehidupan informan sehari-harinya. Fungsi dan peranan sebuah komputer atau 

laptop dalam kehidupan ibu rumah tunggu akan teramati dengan baik dengan berada 

di lingkungan informan sejak pagi hingga malam hari. 

Contoh kasus saat menyelami aktivitas seorang ibu rumah tangga sebagai 

informan sepanjang hari ketika ia menggunakan internet sebagai pemenuh salah satu 

kebutuhan hidupnya, misalnya belanja online. Pemenuhan kebutuhan rumah tangga 

tidak selalu ditentukan oleh produk-produk yang diiklankan atau dipromosikan di 

internet, tetapi lebih ditentukan oleh cara pandang, makna, dan nilai-nilainya terhadap 

gaya hidup. Kemudian, merekamnya dalam sebuah studi etnografi komunikasi akan 

memberi suatu gambaran utuh dan mendalam tentang pengalaman yang unik, aneh, 

―heboh‖, asyik, menyebalkan, dan lainnya dalam berbelanja online ini. 

Contoh kasus lainnya yaitu saat oeneliti merekam secara langsung perilaku 

kounikasi buruh migran perempuan sebagai korban kekerasan. Kegiatan shadowing 

(bayangan) berupa pendampingan terhadap informan ini akan membantu 

mengungkapkan atau mendeskripsikan siapa saja yang melakukan kekerasan, di mana 

kejadian kekerasan berlangsung, kekerasan seperti apa yang dialami korban atau 

dilakukan pelaku, kapan peristiwa kekerasan itu berlangsungnya, dan sebagainya. 

Eksplorasi ini bukan saja akan memberikan pengetahuan dan pemahaman pada 

perilaku komunikasi korban, tapi juga pada pelaku dan pembuat kebijakan dalam 

lingkup ketenagakerjaan, seperti BNP2TKI, Departemen Luar Negeri, DPR RI, dan 

pihak lainnya. Selain itu, masyarakat luas dan LSM-LSM yang concern  dengan 

buruh migran akan semakin waspada dan peduli pada permasalahan buruh migran 

yang kian komplek ini. Melalui studi etnografi komunikasi ini akan terdeskripsikan 

secara lebih jelas inti-inti permasalahan atau simpul-simpul penting yang bisa 

disikapi atau ditindaki bagi kedepannya tentang pembenahan keberadaan buruh 

migran perempuan Indonesia. 

e. Usability Interview 
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Teknik wawancara ini memiliki sifat yang lebih khusus lagi, yaitu 

menggabungkan antara observasi langsung dengan wawancara untuk melihat proses 

penggunaan suatu produk, disebut dengan usability interview. Teknik ini lebih 

memfokuskan pada perangkat teknologi informasi dan komunikasi, seperti komputer, 

handphone, media digital, dan sebagainya, karena informan seringkali mengalami 

kendala atau kesulitan dalam mengkomunikasikan atau mengungkapkan proses-

proses penggunaan teknologi yang ia miliki tersebut. Misalnya, seorang jurnalis di 

daerah tertinggal ditanya bagaimana cara membuka sebuah situs atau berinteraksi 

dengan sebuah jejaring sosial, bagaimana ia mengelola suatu wawancara yang 

kontinyu dengan narasumber di dunia maya, bagaimana cara ia membuat blog dan 

menjaring blogger lain untuk datang berkunjung ke blog-nya, dan sebagainya yang 

tentu saja memerlukan jawaban yang tidak mudah dan sederhana. 

Dengan duduk berdampingan dengan informan yang sedang melakukan proses 

interaksi dengan perangkat teknologi tersebut, seorang peneliti dapat langsung 

mengidentifikasi permasalahan yang dianggap penting, misalnya: 

1) Apakah ada kesulitan yang bersifat teknis 

2) Apakah ada hubungannya dengan tingkat keterampilan dari penggunanya 

3) Bagaimana proses terjadinya sebuah interaksi, dalam situasi yang apa adanya 

4) Dan sebagainya 

f. Story Telling 

Tujuan ―story telling‖ adalah menceritakan sebuah peristiwa dengan bahasa 

konsumen sendiri. Mereka punya talenta yang cukup baik karena dalam keseharian. 

Konsumen sudah biasa berbincang-bincang menceritakan ihwal permasalahannya, 

apakah dengan teman, dengan pasangan, atau dengan koleganya. Tugas seorang 

ethnographer adalah secara kreatif memancing konsumen agar menceritakan 

pengalaman atau perasaannya terhadap merek tanpa template pertanyaan-jawaban 

yang itu-itu saja. Dengan teknik ini, biasanya konsumen akan lebih cepat untuk 
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dituntun membicarakan ketertarikan, ketidaksukaan, atau isu-isu lainnya sepitar topik 

yang kita kehendaki. 

Dalam menanyakan keterikatan seorang pria eksekutif dengan merek mobilanya, 

tidak mungkin lagi kita menanyakan pertanyaan yang langsung tembak, seperti: 

―Faktor apa yang membuat bapak memilih mobil dengan merek ini?‖ Pendekatan 

yang lebih jitu dan lebih eksploratif adalah pada saat kita menyampaikan sebuag 

pertanyaan yang membutuhkan komentar responden, misalnya: ―Pak, kata orang, you 

are what you drive! Setujukah bapak dengan ungkapan itu?‖ Pertanyaan yang 

menarik dan tak terduga seperti ini akan mendorong responden untuk bercerita lebih 

banyak tentang motif pembelian dan pengambilan keputusan mobil tersebut. 

g. Creative Focus Group 

Perbedaan utama antara teknik Creative Focus Group (CFG) dengan focusgroup 

discussion (FCD) biasa adalah dari cara pelaksanaan dan lokasinya. FGD secara 

konvensional dilakukan pada lokasi-lokasi khusus yang dipiih oleh peneliti (atau 

institusi bila ada kerjasama dengan suatu institusi) biasanya di tempat ruangan 

tertutup yang mempunyai two way mirror, di kampus, di kantor sebuah biro riset, 

bahkan hotel atau resort yang berada di daerah yang agak jauh dari keramaian. Para 

informan juga umumnya tidak mengenal satu sama lain, direkrut oleh petugas 

lapangan dari setting kehidupan yang sangat beragam. 

Dalam CFG, setting diusahakan senatural mungkin. Dari sisi informannya 

diusahakan tidak menggunakan unsur paksaan. Informan bisa berasal dari orang-

orang yang sebelumnya sudah saling mengenal, karena dalam keseharian mereka 

memang adalah teman-teman atau komunitas yang sering berkumpul di tempat dan 

kesempatan tertentu. Tujuan dari creative focus group seperti ini adalah untuk 

menghilangkan hambatan komunikasi (barries of communication) dan psikologis 

informan dan memperoleh nuansa natural yang bila dikaitkan dengan hasil eksplorasi, 

merupakan infromasi atau data tersendiri. Perangkat atau simbol-simbol tertentu yang 
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berada dalam setting natural, dimungkinkan dapat memberikan sebuah ide atau 

pandangan tententu bila ternyata relevan.  

CFG digunakan untuk mendapatkan jawaban-jawaban informan yang lebih 

dinamis karena saling memberikan pandangan dan perspektif yang berbeda. Hal ini 

tidak berbeda dengan focus group komvensional. Bedanya, secara kesatuan dan 

keutuhan diskusi, dinamika, proses pengenalan, dan kepercayaan sudah terbentuk 

sebelumnya. Jadi, informan akan mempunyai sebuah keyakinan bahwa ia bisa lebih 

bebas dalam mengungkapkan apa pun.  

Contoh lokasi CFG adalah lapangan basket atau studio musik tempat remaja 

berkumpul selepas sekolah. Di sini merka tidak perlu melakukan penyesuaian 

terhadap lokasi dan juga mengenal hampir semua rekannya, karena tempat tersebut 

murni sebagai habitat mereka. Contoh lain adalah berperan serta dalam melihat 

perempuan berkegiatan di partai politik, kemudian mengamati dan melakukan 

wawancara berstruktur untuk permasalahan yang digali. Para perempuan tersebut 

akan merasa nyaman karena mereka mengenal satu sama lain. Settingan-nya pun 

dilakukan di tempat biasa mereka berhimpun.  

Namun, CFG juga dapat dilakukan dalam lokasi yang tidak sama persisi dengan 

habitat aslinya. Intinya adalah sebuah lingkungan yang nyaman dan dapat 

membangun suasana yang komunikatif atau interaktif, sehingga pandangan dan 

pengalaman informan dapat tereksplorasi secara baik. Group discussion di 

perkebunan yang sejuk dan asri akan sangat disukai para jurnalis warga, mungkin 

akan menghasilkan temuan-temuan yang lebih berharga dan bermakna dibandingkan 

dengan CFG di sebuah kantor dan di ruang rapat mereka. Jadi yang dimaksud 

kreativitas dalam teknik ini lebih bersifar luas dan lebih kepada cara untuk mencapai 

tujuan, bukan lokasinya.  

h. Subject Diaries 
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Informan adalah manusia biasa yang bisa saja lupa tentang detail kegiatan yang 

telah dilakukannya. Apabila kita memaksa seseorang untuk mengingat-ingat apa yang 

dilakukannya selama beberapa waktu yang lalu, bisa jadi akan banyak informasi yang 

terbuang. Dengan ‗membekali‘ informan den sebuah buku harian (diary), diharapkan 

informan akan lebih proaktif dalam mencatat kesehariannta saat berinteraksi dengan 

media atau orang lain. Perilaku komunikasi seperti apa yang biasa dilakukannya, 

harapan dan perhatiannya, nilai-nilai hidupnya, permasalahan hidupnya, semua bisa 

dituangkan dalam catatam diary tersebut. 

Informan yang memiliki pola penggunaan media, produk, dan layanan yang 

jumlahnya bermacam-mamacam dan berbeda-beda dalam waktu yang cukup panjang 

punya keterbatasan untuk menjelaskan media, produk atau jasa apa saja yang 

digunakan satu per satu. Sebagai contoh, seseorang perlu dibekali dengan diary untuk 

merekam program TV apa saja yang sudah ditontonnya selama 2 minggu terakhir, 

program radio, yang didengarkannya di mobil selama perjalanan dari rumah ke 

kantor, atau catatan tentang berbagai portal dan situs internet yang dikunjunginya 

selama tiga hari terakhir. 

Subject diaries ini berguna untuk peneliti agar lebih dalam dan kontekstual pada 

saat melakukan wawancara terhadap informan. Dengan bervariasinya media, produk 

atau jasa maka peneliti sudah mempunyai sebuah frame yang lebih jelas tentang 

proses dan dampak-dampak penggunaan yang bagaimana perlu disorot. 

i. Activity Sessions 

Bentuk eksplorasi yang disebur dengan sesi kegiatan ini bisa dilakukan dengan 

audiens yang berbeda-beda, di mana satu sama lain akan saling melengkapi. 

Misalnya, sesi dilakukan terlebih dahulu dengan audiens fotografef jurnalistik. 

Tujuannya agar pengenalan terhadap sesi langsung dengan objek fotografi, seperti 

para demonstran, politikus, masyarakat yang sedang mengantri beras atau minyak, 

pengendara mobil yang sedang terjebak kemacetan lalu lintas, korban kekerasan 
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konflik antara suku, ibu yang anaknya kekurangan gizi, seorang bapak yang sedang 

bersitegang dengan pegawai administrasi sebuah rumah sakit, aktivis yang sedang 

memberikan penyuluhan anti merokok pada masuarakat, dan sebagainya. 

Pada sesi inin dilakukan eksplorasi dari pengalaman yang dialami sebagao 

fotografer jurnalistik, apa saja yang dirasakannya selama menjadi fotografer, pola 

komunikasi yang bagaimana yang kerap dilakukannya saat mengambil para objek 

foro, dan kebiasaan-kebiasaan yang fotografer jurnalistik alami dalam kehidupan 

sehari-hari. Caranya bermacam-macam, bisa dengan menggunakan sketsa, 

permainan-permaninan yang menarik dikombinasikan dengan wawancara, hingga 

kunjungan ke lokasi pemotretan. 

Selama sesi berlangsung, ruangan akan dipenuhi dengan catatan-catatan, foto-

foto, dan diagram-diagram. Dengan membuat informasi lebih tampak (visible), maka 

koneksi antar situasi dan isu akan lebih mudah diproyeksikan. Teknik ini 

membutuhkan seorang moderator yang berpengalaman agar kerja tim dalam sesi 

menjadi efektif dan sesuai dengan hasil yang diinginkan. 

j. Photography and Videography 

Indra yang paling banyak disebut dalam Al-qur‘an adalah indra pendengaran dan 

penglihatan. Ini disebabkan kedudukan kedua indra ini lebih tinggi dibanding indra-

indra lainnya hingga dengan menyebut keduanya, dianggap mewakili semua indra 

yang ada. Keduanya pun memiliki fungsi yang signifikan dalam proses menginput 

ilmu pengetahuan dan bahasa (az-Zahrani, 2005: 259). Seorang peneliti yang 

menggunakan foto dan video akan memberikan konsep-konsep dan infromasi-

informasi yang lebih berkesan secara visual. Visualisasi tersebut akan mengikat 

semua konsep tersebut dalam pikiran orang yang melihatnya. Seorang peneliti yang 

menyimpan gagasan dalam bentuk visual, atau diagram untuk menjelaskan proses, 

memfokuskan dan memotivasi suatu tim (diskusi atau penelitian) dengan peta visi, 

sesungguhnya peneliti itu telah menciptakan cara komunikasi yang hebat. Karena 
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pada dasarnya 80 persen manusia adalah pemikir visual, penggunaan visual dalam 

foto dan video tentu saja akan sangat menarik perhatian orang yang melihatnya. 

(Soonneman, 1997:39) 

Pepatah mengatakan ‗a picture is worth a thousan words‘. Jika peneliti bisa 

memperoleh video tentang kehidupan seorang informan, maka ini merupakan suatu 

yang sangat istimewa. Dalam pemelitian, seringkali laporan yang ―kering‖ visual 

akan mengurangi keakuratan dan kepercayaan ‗orang lain‘, karena itu vudei dan foto 

ini menjadi sebuah sejata ampuh karena bisa menjelaskan secara komprehensif suatu 

deskripsi yang sedang peneliti ingin yakinkan dan buktikan pada orang lain. Dengan 

video prinsipnya jelas: ‗what you see is what you get. Milly R. Sonneman (1997:21) 

sebuah tampilan grafis atau gambar seperti foto atau video akan membantu 

mengembangkan interaksi, mendorong kerjasama untuk memecahkan masalah, dan 

memimpin kelompok melalui wilayah yang kompleks, pendapat yang berbeda-beda, 

dan kepentingan yang saling kontradiktif. Peneliti juga akan belajar memunculkan 

konsep dan pikiran orang-orang, baik dalam situasi fasilitas, presentasi,diskusi, dan 

pembelajaran. Perangkat grafis seperti foto dan video ini merupakan alat bagi peneliti 

dan objek penelitian untuk mencapai tujuan-tujuan yang berdampak besar. 

Sebenarnya, mengambil foto-foto di tempat kejadian atau rumah informan masih 

dimungkinkan dalam praktiknya. Membuat video lebih sulit karena sangat intrusif. 

Responden menjadi sadar bahwa ada sebuah kameran yang sedang merekam 

perilakunya. Kemudian tindak-tanduknya tidak lagi sewajar atau senatural (artificial) 

yang diharapkan peneliti.  

Permasalahan etik dalam penelitian menggunakan foto atau video juga harus 

diperhatikan. Belum tentu informan menyetujui proses perekaman gambar dan suara. 

Pada setiap penelitian harus dipastikan adanya persetujuan secara jelas mengenai 

informasi dan data apa saja yang boleh digunakan, termasuk di dalamnya apabila ada 

pengambilan gambar dan video. 



159 
 

13. Contoh Aplikasi Penelitian Etnografi dan Etnografi Komunikasi pada 

Disiplin Ilmu Komunikasi 

1. Dalam disiplin Public Relations. Penelitian etnografi komunikasi telah 

mengeksplorasi topik-topik besar seperti Hubungan Masyarakat di Bangalore, 

India (Sriramesh, 1996), untuk melihat perilaku komunikasi (verbal dan 

nonverbal) yang diwarnai budaya. (Holloway, 2008) 

2. Bidang komunikasi Pemasaran. Pendekatan etnografi komunikasi mempunyai 

potensi untuk mengungkapkan bagaimana pertukaran komunikasi dan interaksi 

dipengaruhi oleh budaya. Contoh penelitain etnografi komunikasi yang pernag 

dilakukan yaitu: Pengalaman Konsumsi pada Etnis Minoritas: Kelompok Orang-

Orang Pakistan di Inggris yang dilakukan Jamal dan Chapman (200). (Holloway, 

2008). 

Metode etnografi dalam bidang Komunikasi Pemasaran didasarkan pada 

masalah realitas komunikasi perusahaan dengan konsumen yang memiliki 

keterbatasan, karena jumlah media yang semakin terfragmentasi. Ditambah, 

konsumen semakin pintar dan menuntut, bahkan mereka mempunyai media-media 

sendiri yang sering kali tidak bisa dikontrol isinya oleh pemilik merek. Untuk 

memenangkan persaingan, perusahaan harus semakin memahami konsumennya, 

memahami kebutuhannya, bisa berbicara menggunakan bahasa komunikasi yang 

diterima oleh konsumennya. Metode penelitian yang digunakan oleh prusahaan 

selama ini lebih banyak menyentuh permukaan, mengerti hanya sebatas kulitnya saja. 

Terbukti banyak produk baru yang gagal di pasaran karena komunikasi iklan yang 

tidak efektif dan tidak dimengerti oleh konsumennya. 

Untuk bisa menyelami menyelami kehidupan konsumen yang sebenarnya dalam 

kaitannya dengan produk, khususnya perilaku konsumen yang lebih mendasar studi 

yang sesuai untuk digunakan adalah etnografi komunikasi. Etnografi bertujuan 

mencari tahu secara lebih dalam seperti apa sebenarnya konsumen dalam 
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menggunakan produk, bagaimana pengalaman komunikasi dan interaksi mereka 

selama ini dengan produk, merek, perusahaan, dan jasa. (Maulana, 2009) 

3. Di dunia Periklanan. Mark Ritson dan Richard Elliot (1999) melakukan riset 

etnografi komunikasi di sebuah sekolah menengah, yaitu: ―Perilaku Komunikasi 

dan Interaksi Keseharian para Siswa Sekolah Menengah di Inggris Bagian Utara 

pada Iklan‖. Ia menghabiskan waktu enam minggu mengamati serangkaian 

(perilaku) komunikasi yang berhubungan dengan iklan, serta pertukaran sosial di 

antara para siswa. Ia membuat catatan-catatan detail dan melakukan wawancara 

kelompok. Temuannya, pilihan siswa terhadap iklan favoritnya menciptakan 

perilaku komunikasi pada budaya tertentu. Sebagai contoh, siswa-siswa yang 

diteliti secara berkesinambungan memperbarui portofolio pribadi mengenai iklan 

favorit mereka yang dievaluasi dan dipromosikan oleh kelompok atau budaya 

yang lebih besar. Melalui pengetahuan dan penafsiran bersama terhadap teks 

iklan, anggota-anggota kelompok menguatkancitra pribadinya lewat ikatan-

ikatan kuat pada kelompok sosial atau budaya yang berinteraksi dengan mereka. 

Ritson dan Elliott menyimpulkan bahwa perbedaan konteks sosial kemungkinan 

sama saja dengan perbedaan konteks media dalam memengaruhi efek iklan. Oleh 

karena itu, mereka menyarankan agar riset konsumen semestinya diarahkan lebih 

banyak lagi pada ―penerimaan dan eksplorasi konteks sosial yang mengandung, 

menghambat, sekaligus menyampaikan makna teks-teks iklan‖. 

Sedangkan, Mats Alvesson (1994) melakukan kajian etnografi tentang :Identitas 

Profesi di sebuah Biro Iklan Swedia‖, menghabiskan waktu beberapa bulan di sebuah 

biro iklan kecil di Swedia, guna meneliti bagaimana para praktisi periklanan 

menggambarkan diri mereka, pekerjaan dan organisasi mereka, profesi serta klien 

mereka. Proses risetnya dicirikan oleh: 

a. Observasi terencana maupun observasi spontan; 

b. Wawancara terencana dan percakapan-percakapan spontan; 
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c. Analisis dokumen; 

d. Wawancara formal dengan anggota senior dari biro iklan lain, guna menyediakan 

profil yang lebih luas mengenai biro-biro iklan, dan mencegah agar tidak terjebak 

pada pola yang lebih eksentrik dari biro iklan yang diteliti. 

Kajiannya menyimpulkan bahwa industri periklanan di Swedia bersifat relatif 

homogen, karena sebagian besar temuannya di satu organisasi juga ditemukan di 

organisasi lainnya.  

Etnografi juga telah lama digunakan oleh para profesional di bidang kreatif 

periklanan untuk mengeksplorasi ide-ide cemerlang konsep iklan sebuah brand. 

Karena kepandaian mereka menggali hingga lapisan informasi yang paling dasar 

tentang insights konsumen, para profesional periklanan kemudian bisa 

menerjemahkan insights menjadi sebuah iklan yang tidak saja menghibur, tetapi juga 

mengena di hati konsumen. Iklan ini menyentuh permasalahan yang sebenarnya dan 

menjelaskan posisi produk sebagai solusi. Di sini keinginan yang sebenarnya 

menjelaskan posisi produk sebagao solusi. Di sini keinginan untuk membeli produk 

menjadi lebih tinggi dan nyata. (Maulana, 2009) 

4. Disiplin Komunikasi Virtual. Di dunia maya, riset etnografi komunikasi 

menarik untuk dilakukan adalah kajian terhadap ―komunitas virtual‖, seperti 

kelompok-kelompok yang berkumpul atau berkomunikasi melalui media 

komputer, seperti blogger, facebooker, tweeter, whatsuper, dan sebagainya. 

Ward (1999) meneliti komunitas-komunitas virtual dengan menggunakan metode 

etnografi komunikasi yang diadaptasinya untuk riset internet. Ward berupaya 

mengeksplorasi makna bersama yang dimiliki oleh para partisipan website. 

Seperti dalam metode etnografi, ia menerapkan metode observasi berperan serta, 

wawancara, dan diskusi kelompok terarah (focus group), tetap dengan mengingat 

fakta bahwa peneliti media online tidak memiliki kontrol terhadap proses 

wawancara sebesar wawancara langsung. Dalam wawancara online, terdapat 
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distribusi kekuasaan yang lebih merata. Para partisipan, seperti halnya peneliti, 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Sementara itu, penafsiran akhir data tetap 

terbuka bagi negosiasi ulang antara peneliti dan yang diteliti. Ward (1999) 

berpendapat bahwa komunitas seperti itu tidak perlu harus didasarkan pada 

kesamaan lokal geografis (misalnya kantor atau daerah pinggir kota). Kesamaan 

minat dapat mengganti kesamaan lokasi geografis. Pengamatan berperanserta 

yang dilakukan Ward terhadap interaksi antara dua media buletin perempuan 

menunjukkan bahwa partisipan merasakan pemahaman yang sama, yang 

ditransfer dari dunia virtual ke dalam wilayah fisik mereka. Temuannya 

menyimpulkan: Situs Cybergirl merupakan tempat yang sangat positif bagi 

perempuan untuk mengeksplorasi internet dan ambil bagian dalam penciptaan 

sebuah komunitas. 

5. Dalam Kajian Komunikasi Antar Budaya (KAB), khususnya dalam kawasan 

komunikasi silang budaya, etnografi komunikasi bermanfaat untuk melihat 

variabilitas komunikasi silang budaya. Budaya mencakup keseluruhan sistem 

komunikasi yang terdiri dari perilaku manusia baik secara verbal maupun 

nonverbal. Pemahaman akan perbedaan budaya dalam kerangka komunikasi 

silang budaya dari para partisipan komunikasi menjadi aspek signifikan dalam 

kajian KAB. Komunikasi silang budaya merupakan kawasan kajian KAB yang 

mempelajari bagaimana komunikasi berbeda secara silang budaya (across 

culture). Sebagai bagian internal dari KAB, pemahaman akan komunikasi silang 

budaya akan dapat mengantarka pada pemahaman terhadap aspek kontak dan 

komunikasi, di mana kedua aspek tersebut merupakan tema sentral KAB. 

Gudykunst dan Nishida (1989: 18-19) merupakan komunikasi silang budaya 

dengan analisis emik diperlukan untuk mempelajari Komunikasi Antar Budaya, yaitu: 

1. Pendekatan emik, sebaiknya membangun kerangka teoretik dari ―bawah‖  

(grounded), dalam konteks (lokus) budaya tertentu, dan karena itu sifatnya 

sangat spesifik, eksklusif, kasuistis, dan non generalisasi. Dengan pendekatan 
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inilah, seorang penenliti didorong untuk ―membebaskan diri‖ dari berbagai teori 

dan penjelasan ilmiah yang berkenaan dengan fokus penelitiannya. Analisis emik 

dalama kaitannya dengan penelitian budaya merupakan suatu upaya menguraikan 

aspek-aspek budaya dengan bertolak dari sudut pandang para anggota komunitas 

pemilik budaya (the native‟s point of view), namun tanpa harus mengabaikan 

analisis ilmiah peneliti, sedangkan prinsip nonjudgemental (orientasi yang tidak 

menilai) sesungguhnya merupakan prinsip tidak menyatakan pendapat atas 

realitas yang diamati. Prinsip ini mendorong peneliti unruk melakukan eksplorasi 

tanpa menilai. Oleh karena itu pemahaman (verstehen) peneliti terhdap suatu 

budaya pada akhirnya merupakan pemahaman budaya seperti yang dipahami 

oleh para anggota budaya. Dalam kaitannya dengan pengumpulan data, maka 

analisis emik pun memerlukan teknik pengumpulan data yang bersifat emik. Baik 

pengumpulan data maupun analisisnya yang bersifat emik. Apabila seorang 

peneliti akan menguraikan perilaku manusia, ada 2 (dua) titik tolak yaitu 

pendekatan etik dan emik yang dianut dan bermanfaat menurut situasi. Jika 

peneliti menggunakan pendekatan emik merupakan esensi sahih untuk satu 

bahasa atau satu kebudayaan pada satu waktu tertentu. Pendekatan emik 

merupakan usaha untuk mengungkapkan dan menguraikan pola suatu bahasa 

atau kebudayaan tertentu dari cara unsur-unsur bahasa atau kebudayaan itu 

berkaitan satu dengan lainnya dalam melakukan fungsi sesuai dengan pola 

tersebut. Pendekatan emik tidak berusaha menguraikan segi generalisasi ke 

dalam klasifikasi yang diperoleh sebelum studi suatu kebudayaan dilakukan. 

Ciri-ciri pendekatan emik adalah struktural yang berarti peneliti berasumsi bahwa 

perilaku manusia terpola dalam sistem pola itu sendiri. Satuan-satuan dari sistem 

terpola tersebut bersama-sama dengan satuan-satuan kelompok struktur itu 

membentuk masyarakat tertentu melalui aksi dan reaksi para anggotanya. Jadi, 

bukan terdiri dari tindakan analisis untuk mencapai konstruk yang dapat 

diterapkan pada data itu. Dengan demikian tujuan pendekatan emik ialah 
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mengungkapkan dan menguraikan sistem perilaku bersama satuan strukturnya 

dan kelompok struktur satuan-satuan itu. 

2. Pendekatan Etik. Tetapi pada kenyataanya, peneliti kualitatif cenderung 

menggunakan gabungan kedua pendekatan etik dan etmik. Dalam pendekatan 

etik, peneliti mencermati teori yang relevan dengan fokus penelitiannya, dan 

membuat sinttesis (menyatukan) berbagai teori itu menjadi kerangka teori. 

Moleong (2001) mengemukakan ada empat langkah dasar dalam pendekatan 

etik, yaitu peneliti: 

a. Mengelompokkan secara sistematis seluruh data yang dapat  diperbandingkan, 

seluruh kebudayaan dunia, ke dalam sistem tunggal; 

b. Menyediakan seperangkat kriteria untuk mengklasifikasikan setiap unsur data; 

c. Mengorganisasikan data yang telah diklasifikasikan ke dalam tipe-tipe; 

d. Mempelajari, menemukan, dan menguraikan setiap data baru yang ditemukan 

kedalam kerangka sistem yang telah dibuatnya sebelum mempelajari kebudayaan 

dari data yang ditemukan. Peneliti kualitatif mulanya membangun kerangka 

teoretiknya dengan pendekatan etik. Kerangka ini bersifat tentatif. Kemudian, ia 

melakukan pengumpulan data lapangan membangun kerangka teoretiknya 

dengan pendekata emik. Dengan demikian, peneliti kualitatif tidak sepenuhnya 

bebas dari teori-teori lain, tetapi memanfaatkan teori-teori relevan sebagai 

pemandu untuk membangun teorinya sendiri. 

3. Disiplin Feminist Media Studies and Culture Studies. Liesbet Van  Zoomen 

(1994:133) menyatakan bahwa penelitian mengenai kondisi perempuan di 

internet yang dijadikan konsumsi khalayak sesuai bila menggunakan metode 

etnografi. Dalam penelitian kritikal yang bertujuan menjelaskan kondisi 

perempuan di  media biasanya menggunakan metoda etnografi di mana metoda 

ini memfokuskan pada substruktural komunikasi dan khalayak media. Karena, 

metode etnografi ini dapat mencatat bentuk-bentuk penekanan dan perempuan, 

berkepentingan untuk mengembalikan pengalaman dan rencana-rencana 

subjektif, memperkuat kualitas kritik yang tegas terhadap keberadaan teori, dan 
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untuk menemukan materi bagi konstruksi awal agar menjadi teori alternatif yang 

memadai. Begitu pula, Creswell (1994:12) menegaskan bahwa dalam penelitian 

kualitatif yang menggunakan metoda etnografi pada keberadaan perempuan di 

internet ditujukan untuk menjelaskan realitas perempuan di dunia maya tersebut 

sebagai suatu fenomena budaya yang dikonstruksi oleh budaya, di mana tujuan 

kritisnya adalah mencoba membantu tujuan-tujuan emansipasi (pembebasan), 

meniadakan pengaruh-pengaruh represif, membangkitkan kesadaran, dan 

memunculkan suatu aksi yang secara potensial akan mengarahkan pada 

perubahan sosial. Adapun manfaat etnografi dalam penelitian tentang perempuan 

di internet ini secara intensif, yaitu: Pertama, menangani masalah-masalah studi 

budaya asing, seperti merebaknya internet sebagai produk budaya asing dengan 

salah satu ruangnya yaitu cyberporn yang sarat dengan muatan tampilan-

tampilan merangsang perempuan di dalamnya, yang kemudian menjadi santapan 

voyeurisme penggunanya. Secara budaya, internet merupakan kendaraan 

kapitalistik dengan libidinal ekonomis di mana penciptanya ditujukan bagi 

pemuas libido pada penggunanya dan demi keuntungan ekonomi. Kedua, 

etnografi dalam penelitian ini bermanfaat untuk menjelaskan kelompok budaya 

secara utuh, misalnya budaya menonton (spectacle of culture), budaya hedonis 

atau kenikmatan, dan budaya posmodern di dalam suasana alamiah yaitu di mana 

pleasure ada perilaku voyeurisme ini dilakukan pada internet yang dapat di akses 

di mana saja, dalam suasana apa saja, dan oleh siapa saja sebagai upaya 

penyaluran hasrat/libido mereka (pengguna/netter/voyeur) sebagai makhluk 

alamiah. Metode etnografi membantu pengumpulan data selama periode tertentu, 

khususnya mengobservasi data, seperti gambar/tampilan, kata-kata (verbal), 

tindakan (nonverbal), dan sumber tertulis. (Pambayun, 2010) 

E. Metode Studi Kasus 

Banyak penelitian studi kasus telah dikemukakan oleh para peneliti maupun para 

penulis buku tentang penelitian studi kasus. Secara umum, pengertian-pengertian 
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tersebut sesuai namanya mengarah pada penelitian yang memandang sesuatu yang 

diteliti sebagai ‗kasus‘. 

Terdapat dua kelompok yang mendefinisikan atau memberikan pengertian 

tentang penelitian studi kasus, yaitu: 

1. Pengertian pertama berasal dari Guba dan Lincoln (1985) yang diperjelas oleh 

Stake (1994 dan 2005), selanjutnya dikembangkan oleh Creswell (1998) dan 

Dooley (2002), dan diikuti oleh Hancock dan Algozzine (2006), yang 

menyatakan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan 

terhadap suatu ‗objek‘, yang disebut sebagai ‗kasus‘, yang dilakukan secara 

seutuhnya, menyekuruh, dan mendalam dengan menggunakan berbagai macam 

sumber data. Lebih khusus lagi, Stake (2005) menyatakan bahwa penelitian studi 

kasus bukanlah sebuah penelitian metodologis, tetapi sebuah pilihan untuk 

mencari apa yang perlu diteliti. (Creswell,1998:61) 

2. Kelompok pengertian kedua dan berkembang sampai saat ini didasarkan pada 

pendapat Yin (1984 dan 2003a), yang secara khusus memandang penelitian studi 

kasus sebagai sebuah metode penelitian. Dibandingkan dengan kelompok yang 

pertama, kelompok ini lebih banyak diikuti karena melalui buku-bukunya, Yin 

dianggap mampu menjelaskan secara terperinci kekhususan metode penelitian 

studi kasus yang harus diikuti berikut dengan contoh-contoh terapannya (Meyer, 

2001), Yin (1984, 2003a, 2003b) menjelaskan bahwa penelitian studi kasus 

adalah salah satu metode penelitian yang meneliti fenomena kontemporer dengan 

menggunakan pendekatan penelitian naturalistic. (Yin, 1984:23; Yin, 2003a:13) 

1. Karakteristik Penelitian Studi Kasus 

Studi kasus memfokuskan pada suatu atau beberapa contoh dari fenomena 

tertentu dengan maksud untuk melakukan penelahaan mendalam tentang sebuah 

peristiwa, hubungan, pengalaman ataupun proses yang terjadi dalam kasus tersebut. 
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Lebih lanjut lagi, Denscombe (2007) menjelaskan lima karakteristik studi kasus, 

antara lain: 

1. Menyoroti suatu peristiwa: Sebagai suatu metode yang digunakan untuk 

menelaah peristiwa secara mendalam, studi kasus memang haruslah menyoroti 

satu peristiwa yang menjadi kajian utama. 

2. Penelaahan mendalam: Karakteristik berikutnya adalah penelaahan mendalam. 

Ini merupakan cirri khas studi kasus secara umum. Pendalaman pemahaman 

penulis terhadap kasus merupakan instrument kunci pada studi kasus. 

3. Fokus kepada hubungan antar aspek kasus dan proses: Penelaahan tersebut 

dapat dilakukan dengan mencoba kasus ke dalam beberapa aspek yang kemudian 

dicari kaitannya. Pemahaman penelitian terhadap kronologi suatu peristiwa atau 

kejadian kasus juga akan sangat menentukan kedalaman studi yang dilakukan. 

4. Setting alamiah: ini merupakan karakteristik dari semua penulisan kualitatif. 

Artinya, tidak akan memanipulasi objek studi kasus. Penulis hanya akan 

bertindak sebagai penyimak tatkala kasus yang dipelajari sedang terjadi. 

5. Penggunaan beberapa sumber dan metode: Tahap ini menunjukkan untuk 

memperkuat keabsahan data dan sebagai acuan utama agar adanya variasi dalam 

memperoleh data. 

2. Sumber Data Studi Kasus 

Yin (2003a) berpendapat bahwa penelitian studi kasus menggunakan berbagai 

sumber data untuk mengungkapkan fakta di balik kasus yang diteliti. Keragaman 

sumber data dimaksudkan untuk mencapai validitas dan realibilitas data, sehingga 

hasil penelitian dapat diyakini kebenarannya. Fakta dicapai melalui pengkajian 

keterhubungan bukti-bukti dari beberapa sumber data sekaligus, yaitu dokumen, 

rekaman, observasi, wawancara terbuka, wawancara terfokus, wawancara terstruktur, 

dan survei lapangan. Di samping fakta yang mendukung proporsi, fakta yang 

bertentangan terhadap proposi juga diperhatikan, untuk menghasilkan keseimbangan 

analisis, sehingga objektivitas hasil penelitian dapat terjaga. 
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Seperti telah dijelaskan di depan, meskipun tampaknya berbeda, kedua kelompok 

pengertian tersebut pada dasarnya menuju pada satu pemahaman yang sama. 

Keduanya memberikan penjelasan yang tidak bertentangan, bahkan saling 

melengkapi. Kelompok pengertian yang pertama yang membutuhkan jenis penelitian 

kualitatif yang tersebdiri dengan metode penelitian khusus. Sementara itu, kelompok 

yang kedua memandang penelitian studi kasus sebagai salah satu jenis metode 

penelitian kualitatif yang tepat digunakan untuk meneliti suatu objek yang layak 

disebut sebagai kasus. Kedua kelompok pendapat ini memiliki kesamaan pemahaman 

yaitu menempatkan penelitian studi kasus sebagai jenis penelitian tersendiri, sebagai 

salah satu jenis penelitian kualitatif. 

3. Kategori Studi Kasus 

Studi kasus dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu deskripsi, eksplorasi, 

dan perbandingan (komparasi) (Denscombe: 2007) yang dapat diuraikan berikut 

ini: 

1. Deskripsi adalah menggambarkan peristiwa apa saja yang terjadi pada saat suatu 

kasus berlangsung. Penjabaran kasus dapat dilakukan dengan menceritakan 

secara kronologis kasus, seperti apa faktor pemicu, apa atau siapa yang menjadi 

korban dalam kasus, kerugian apa yang diderita oleh lembaga atau komunitas 

atau individu serta apa yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut. 

2. Eksplorasi mewajibkan peneliti untuk berusaha lebih keras lagi, karena laporan 

penulisan yang dibuat diharapkan tidak hanya menggambarkan kasus dari 

permukaan. Peneliti harus menyelam lebih dalam lagi pada beberapa isu penting 

dalam kasus. 

3. Komparasi atau perbandingan membutuhkan dua kasus serupa untuk diteliti. 

Sedangkan Denzin dan Lincoln (2009) yang membagi kasus ke dalam tiga 

kategori atau jenis, yaitu intrinsik, instrumental, dan kolektif: 
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1. Intrinsik, yaitu peneliti bermaksud memahami sebuah kasus tertentu secara lebih 

mendalam. Kategori ini dilakukan bukan karena suatu kasus mewakili kasus-

kasus lain atau karena menggambarkan sifat atau permasalahan tertentu, namun 

karena dalam seluruh aspek kekhususan dan kesederhanaanya, kasus itu sendiri 

menarik minat. Intrinsik tidak untuk membangun teori. 

2. Instrumental,yaitu peneliti bertujuan menelaah suatu kasus tertentu sehingga 

tersaji sebuah persepktif tentang isu atau perbaikan suatu teori atau membuktikan 

sebuah teori yang sudah ada. Dalam hal ini, kasus bukanlah menjadi minat 

utama, tapi karena kasus memainkan peranan suportif yang memudahkan 

pemahaman peneliti tentang sesuatu lain (bersifat eksternal). 

3. Kolektif, yaitu peneliti lebih tertarik untuk mengkaji sejumlah kasus secara 

bersamaan agar fenomena, populasi atau kondisi umum dapat terbongkar. Atau, 

dilakukan untuk menarik kesimpulan bisa juga generalisasi atas 

fenomena/populasi atas kasus-kasus tersebut. 

Keistimewaan studi kasus menurut Lincoln dan Guba, berikut ini: 

1. Merupakan saran utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan 

subjek diteliti. 

2. Menyajikan uraian menyeluruh mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Merupakan saran efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan 

responden. 

4. Memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak 

hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga 

keterpercayaan. 

5. Memberikan ―uraian tebal‖ yang diperlukan bagi penilaian dan tranferabilitas. 

6. Membuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas 

fenomena dalam konteks tersebut. (Mulyana, 2001: 203) 

4. Tipe-Tipe Penelitian Studi Kasus 
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Bogdan dan Bikken (1982) dan Yin menjelaskan beberapa tipe penelitian dalam 

studi kasus, sebagai berikut: 

1. Studi Kesejarahan sebuah Organisasi, yaitu pemusatan perhatian mengenai 

perjalanan dan perkembangan sejarah organisasi sosial tertentu dan dalam jangka 

waktu tertentu pula. Sehubungan dengan itu yang dibutuhkan adalah sumber-

sumber informasi dan bahan-bahan yang akurat juga terpercaya, selain itu 

kecermatan dalam merinci secara sistematis perkembangan dari tahap-tahap 

sebuah organisasi sosial. 

2. Studi Observasi terhadap Individu atau Kelompok, yaitu penekanannya pada 

penggunaan observasi dalam penelitian untuk menjaring informasi-informasi 

empiris yang detail dan aktual dari unit-unit analisis penelitian, apakah itu 

menyangkut kehidupan individu maupun unit-unit sosial tertentu dalam 

kehidupan masyarakat. 

3. Studi Life History (Kesejarahan Hidup Seseorang), yaitu penelitian ini 

berusaha menyingkap dengan lengkap dan rinci kisah perjalanan hidup seseorang 

sesuai dengan tahap-tahap, dinamika, dan liku-liku hidup yang paling 

mempengaruhi hidup seseorang. Seseorang ini harus memiliki persyaratan 

sebagai individu yang unik, menonjol, dan istimewa atau luar biasa dalam 

konteks kehidupan masyarakat. Pencarian data-data bisa diambil dari data 

sekunder atau dokumen-dokumen pribadi yang bersangkutan, selain itu 

melakukan wawancara mendalam dengan orang pertama sebagai sumber utama. 

4. Studi Komunitas Sosial atau Kemasyarakatan, yaitu penelitian yang 

memfokuskan pada segi kehidupan sosial yang unik, menarik, dan mengandung 

makna yang mendalam. Peneliti dapat menggali sumber-sumber peritiwa sosial 

ini dari pergaulan dan interaksinya sehari-hari dalam masyarakat. 

5. Studi Analisis Sosial, yaitu penelitian yang diarahkan pada kejadia-kejadian atau 

fenomena sosial tertentu, baik yang telah maupun sedang berlangsung. 
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6. Studi Kasus Mikroetnografi, yaitu penelitian yang dilakukan pada unit sosial 

terkecil, yaitu individu, atau komunitas tertentu. 

5. Desain Penelitian Studi Kasus 

Untuk studi kasus, ada lima komponen desain penelitian yang sangat penting 

untuk diimplementasikan oleh setiap peneliti studi kasus, yaitu: 

1. Pertanyaan-pertanyaan Penelitian; Desain penelitian untuk memperoleh 

jawaban ―Bagaimana?‖ dan ―Mengapa?‖ ―Apa atau Apakah?‖ atau dapat 

dikembangkan lebih lanjut dengan ―Siapa‖, ―Di mana‖, ―Kapa saja‖ dan 

sebagainya. Rumuskan dengan tegas, apa yang menjadi pokok penelitian ―kasus‖ 

itu sendiri dan unit analisisnya. Kalau lebih dari satu pertanyaan bagaimana 

proposisi (hubungan anta pertanyaan penelitian tersebut). Dalam penelitian studi 

kasus pertanyaan penelitian disesuaikan dengan  kategori atau jenis studi kasus 

yang dipakai peneliti, seperti:  

a. Desain Deskriptif (Penggambaran): Pada jenis atau kategori penelitian studi 

kasus deskriptif, pokok permasalahan biasanya menggunakan pertanyaan 

“bagaimana”, karena dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran bagaimana 

sesungguhnya permasalahn yang terjadi yang diangkata dalam penelitian. 

Pokok masalah penelitian: 

a) Bagaimana pembuat iklan dalam merancang iklan Tong Fang yang dianggap 

manipulatif di televisi; bagaimana reaksi konsumen, media, dan komunitas 

yang dirugikan karena iklan manipulatif atau bombastis tersebut. 

b) Bagaimana public relations officer BRI Syariah dalam menyelesaikan 

komplain nasabah; bagaimana komplain nasabah tersebut dapat terjadi; 

c) Bagaimana jurnalis Republika memberitakan kasus ‗daging sapi‘ di tubuh 

Partai Keadilan Sejahtera. 

b. Desain Eksploratif (Pengalian) 

Pokok masalah penelitian: 
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a) Pola komunikasi apakah yang dilakukan public relations officer Pertamina 

dalam menjalin hubungan dengan para stakeholder-nya 

b) Teknik reportase apakah yang digunakan jurnalis TV ―Seputar Indonesia‖ 

RCTI dalam melaporkan berita korupsi di kalangan DPR  

c) Strategi Periklanan apakah yang membuat produk kosmetik Ponds dapat 

dikenal secara luas di berbagai lapisan konsumen di masyarakat 

c. Desain Eksplanatif (Penjelasan) 

Pokok masalah penelitian:  

a) Mengapa kasus Bank Century menjadi acara prime time Metro TV  

b) Mengapa CEO PT. Anugrah tidak menggelar konferensi pers terkait dengan 

pemogokan karyawannya 

c) Mengapa penggunaan media online lebih diminati para usahawan dibanding 

media konvensional 

d) Mengapa hubungan masyarakat Kementerian Perdagangan RI perlu 

mengoptimalisasikan media televise digital dalam institusinya 

e) Mengapa undang-undang Kebebasan Informasi Publik di dunia bisnis belum 

diimplementasikan secara menyeluruh. 

d. Desain Komparatif 

Pokok Masalah Penelitian: 

a) Apakah ada perbedaan penyampaian informasi oleh PR Indosat di media 

televisi dan media cetak 

b) Apakah ada perbedaan reaksi konsumen pada produk Mie Kita, sesudah dan 

sebelum difatwakan halal oleh MUI di media 

c) Apakah ada perbedaan perilaku komunikasi pimpinan pada jajaran eksekutif 

dan karyawan biasa 

d) Apakah ada perbedaan promosi produk kosmetik Wardah antara di televisi 

2. Proposal bila ada; Proposisi ini mengisyaratkan peneliti mengenai sesuatu yang 

harus diteliti dalam lingkup studinya. 

3. Unit-unit Analisis; 
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Bebrapa Jenis Analisis Berdasarkan Jenis Kasus yang ditawarkan Robert K.Yin 

(2005:29), dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Kasus Tunggal Holistik: Penetuan kasus tunggal atau majemuk akan 

mengarahkan kita pada pertanyaan-pertanyaan penelitian. Studi kasus identik 

atau analog dengan eksperimen tunggal dengan kasus tunggal. Kasus tunggal 

tersebut didasarkan pada teori atau konsep-konsep yang proposisinya sudah jelas, 

suatu kasus yang unik atau ekstrem yang jarang terjadi, atau usaha penyingkapan 

suatu kasus dala, fenomena tertentu. Selain itu dikatakan kasus tunggal apabila 

hanya ada satu unit analisis. Dikatakan holistik apabila hanya satu variasi kondisi 

secara mendalam. 

b. Kasus Tunggal Terjalin (embeded): Dikatakan terjalin apabila pada berbagai 

variasi keadaan atau berbagai variasi subjek. 

c. Kasus Multikasus Holistik: Penelitian studi kasus yang menggunakan unit 

analisisnya lebih dari satu. 

d. Kasus Multikasus Terjalin: Penelitian studi kasus dengan menggunakan unit 

apabila analisis lebih dari satu dan saling terjalin. (Yin, 2005: 46-53) 

Contoh Penelitian Studi Kasus dengan mengaplikasikan berbagai jenis unit 

analisis, yang dapat dijelaskan melalui tema: ―PR dalam menjalin hubungan baik 

dengan eksternal publik dapat dilakukan, baik dengan menggunakan komunikasi 

tatap muka maupun media eksternal. 

a. Apabila yang dianalisis adalah ―kasus kegiatan komunikasi tatap muka saja” 

atau “kasus penggunaan media eksternal saja” maka disebut sebagai analisis 

kasus tunggal. 

b. Apabila yang dianalisis yaitu “kasus kegiatan tatap muka” pada satu eksternal 

publik misalnya konsumen , maka disebut sebagai analisis kasus tunggal 

holistik. Apabila “kasus tunggal dengan analisis pada kegiatan komunikasi 

tatap muka” yaitu pada konsumen, supplier, media massa, dan lainnya disebut 

sebagai kasus tunggal terjalin. 
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c. Apabila yang dianalisis adalah “kasus kegiatan komunikasi tatap muka” dan 

“kasus komunikasi dengan menggunakan media eskternal” maka disebut sebagai 

analisis multikasus.  

d. Apabila yang dianalisis adalah “kasus kegiatan komunikasi tatap muka” dan 

“kasus komunikasi dengan menggunakan media eksternal” pada konsumen saja, 

atau pada supplier saja, maka disebut sebagai analisis multikasus holistik.  

e. Apabila yang dianalisis adalah “kasus kegiatan komunikasi tatap muka” dan 

“kasus komunikasi dengan menggunakan media eksternal” pada konsumen, 

pada supplier, media massa, dan sebagainya disebut sebagai analisis multikasus 

terjalin. (http//:informationalert.blogspot.com/2012/05)  

Batasan jenis kasus ini sangat dipengaruhi kerangka teoretis berbagai variasi, 

kerangka pemahaman peneliti yang memungkinkan perbedaan. Seperti contoh di atas 

“konsumen” dianggap sebagai unit analisis, yang sebenarnya masih dapat diperjelas 

dalam wujud sub-sub unit analisis (berbagai variasi kategori dari konsumen; apakah 

berdasarkan usia, jenis kelamin, status soial ekonomi, dan lainnya). Di sinilah 

diperlukan pemikiran yang hati-hati, cermat, dan bijak, dari mana kita memulai 

analisis dan dalam rangkaian seperti apa. Hal ini mempermudah dalam menyusun 

kasus apa yang menjadi objek penelitian, bagaimana hubungan antar kasus, sehingga 

nantinya tidak terjebak pada usaha pengalian berbagai informasi yang tidak relevan 

dengan kasus yang diteliti maupun unit analisis. 

4. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tertentu: dalam hal ini Yin 

menyarankan agar gagasan tentang ―pola penjodohan‖ yang digunakan Donald 

Campbell dapat dijadikan acuan dalam kegiatan analisis data dalam penelitian 

studi kasus. Teknik pola penjodohan ini menggambarkan dua pola potensial yang 

menunjukkan bahwa data-data tersebut sesuai satu sama lain secara seimbang. 

Meminjam term pendekatan kuantitatif dalam ―pola penjodohan‖ ini, jika 

dipandang sebagai proposisi saingan yaitu menunjuk pada proposisi ―ada 

pengaruh‖ atau ―tidak ada pengaruh‖. (Bungin, 2007: 240) 
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5. Kriteria untuk menginterpretasi temuan. 

a. Pilot Studi  

Pilot studi digunakan untuk memperoleh cara dan prosedur pengalian data atau 

data dilapangan (prosedur lapangan). Yin (2003) mengemukakan pilot studi 

diperlukan jika objek yang diteliti merupakan kasus yang komplek terjalin 

(problematika banyak). Penentuan baha pilot studi adalah dari cara penyusunan 

prosedur yang digunakan dan instrumen bagi pengumpulan data (protokol). 

b. Tahap Pengumpula Data 

Data dalam penelitian studi kasus dapat diperoleh dari:  

a) Dokumen: surat, memo, agenda, catatan dahulu, kliping, data sensus, catatan 

pribadi, daftar telepon, jumlah klien, jenis aduan, dan sebagainya. 

b) Interview (wawancara): memperoleh data sebanyak-banyaknya berkaitan dengan 

subjek penelitian (open-ended or focused) 

c) Observasi atau Observasi Partisipan 

d) Perangkat fisik, perlatan atau teknologi yang dipakai, artifak, karya seni, pakaian, 

dan bukti material lainnya. 

c. Analisis Data 

Analisis data dalam studi kasus memiliki tiga teknik analisis, yaitu:  

a) Strategi Umum yaitu analisis proposisi teoretis dan analisis deskriptif. Strategi 

ini lazimnya dilakukan dengan mendeskripsikan masing-masing temuan 

penelitian berdasarkan masing-masing permasalahan. Jika masing-masing 

permasalahan diperkirakan dalam beberapa fokus, maka analisis data dilakukan 

dengan deskripsi masing-masing kasus. Tahap selanjutnya setelah masing-

masing kasus dapat dideskripsikan dapat dianalisis lintas kasus, sehingga 

diperoleh pemahaman yang mendalam pada kasus yang diteliti. 

b) Analisis Domain: Penelitian studi kasus dapat dilakukan mulai dari data terkecil 

seperti satu orang, satu keluarga, satu provinsi, satu negara, dan satu benua. 

c) Analisis Deret Waktu: analisis deret waktu sederhana, kompleks, dan deret 

waktu kronologis. (Yin, 2005, 133-158) 
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Analisis data kualitatif dapat juga dengan menggunakan pendapat dari Miles dan 

Huberman (1984) dengan melalui data reduction, data display, dan conclusion 

drawing atau verification. (Soegiyono, 2005). Sedangkan dalam penelitan studi kasus 

dengan analisis tema budaya dapat menggunakan teknik analisis domain, taksonomi, 

komponensial, tema penemuan budaya, komparatif konstan, grounded, dan etnologi. 

(Bungin, 2007: 162). Kesalahan peneliti pemula sebagai catatan, yang disebut 

―kasus‖ itu disamakan dengan pengertian dalam ―kasus dalam berita atau pengertian 

umum‖, seperti kasus penculikan, pembunuhan, suap, perselingkuhan, dan 

sebagainya. Padahal, sesungguhnya dalam penelitian studi kasus adalah suatu yang 

dianggap ―kasus‖ lebih merujuk pada ―problematikanya‖. Di sampan itu bahwa studi 

kasus di sini merupakan strategi penelitian, sedangkan metode yang digunakan adalah 

metode kualitatif.  

Sedangkan analisis struktur yang digunakan dalam penelitian studi kasus, seperti:  

a) Struktur Analisis-Linear, yaitu bentuk standar dalam laporan. Dimulai dengan 

subtopik yang mencakup isu atau persoalan yang akan diteliti, temuan data yang 

dikumpulkan dan dianalisis, dan konklusi-konklusi (simpulan-simpulan) serta 

implikasi-implikasi temuan tersebut.  

b) Struktur Komparatif, yaitu bentuk-bentuk pengulangan studi kasus dan 

membandingkan alternative deskripsi atau ekplanasi kasus yang sama. Tujuan 

pengulangan tersebut untuk menunjukkan tingkat di mana fakta-fakta 

berkesesuaian dengan masing-masing model dan pengulangan tersebut benar-

benar mengilustrasikan teknik penjodohan data. 

c) Struktur Kronologis, yaitu berupa peristiwa-peristiwa yang disampaikan dalam 

urutan kronologis. 

d) Struktur Pengembangan Teori, yaitu disajikan berdasarkan urutan-urutan 

logika pengembangan teori. Logika tersebut nantinya akan bergantung pada topic 

dan teori spesifik. 
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e) Struktur Ketegangan, yaitu sedikit berlawanan dengan pendekatan analitis. 

Peneliti akan mengemukakan hasil penelitiannya di awal, bagian-bagian lain 

yang tersisa dan menegangkan akan dijelaskan secara menyebar selanjutnya. 

Sangat cocok untuk studi kasus eksplanatif. 

f) Struktur Tak Beraturan: struktur ini dapat digunakan pada studi kasus 

deskriptif, yang mana tidak ada hal-hal khusus yang perlu ditekankan. 

 

6. Aplikasi dan Contoh Penelitian Studi Kasus 

a. Dalam Disiplin Public Relations 

Pada bulan Januari 1993 tragedi pemerkosaan yang disertai pembunuhan 

terhadap para mahasiswi kelas malam di dalam kelas di The University of West 

Florida (UWF). Setelah itu, Presiden Morris Marx dan UWF‘s Safety Task Force 

dengan segera merespon tragedy tersebut dengan meningkatkan pencahayaan, 

keamanan, dan sistem darurat. Tindakan tersebut dilakukan agar terjadi peningkatan 

kesadaran pada keamanan di antara anggota komunitas kampus. Sedangkan dari 

Communication Arts, professor Martha Saunders sebagai Public Relations UWF dan 

Tom Gorth yang membidangi periklanan sepakat untuk mengembangkan suatu 

kampanye komunikasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran dan 

mendorong perilaku aman di kampus UWF. Setelah itu UWF pun melakukan 

penelitian studi kasus yang di arahkan pada kampanye komunikasinya. Penelitian ini 

menggunakan penelitian sekunder; media analisis; juga penelitian dengan sumber 

primer yaitu wawancara dengan keys informan seperti dengan para pegawai 

administrative kampus, alumni, dan divisi kemahasiswaan yang lebih rendah; dan 

penelitian yang tidak menonjolkan pengukuran, seperti observasi firsthand pada 

perilaku mahasiswa. Kajian ini mengungkapkan tiga fakta penting, yaitu: Pertama, 

kejahatan dan ketakutan pada kejahatan secara serius mengancam kualitas kehidupan 

di wilayah kampus universitas. Kedua, para mahasiswa UWF merasa puas dengan 

sikap mereka yang mengarah pada merasa nyaman secara pribadi. Ketiga, beberapa 
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mahasiswa mengungkapkan bahwa bagian administrasi kurang peduli dan tidak 

respon pada kebutuhan keamanan mahasiswa.  

Peneliti memilih sumber primer yang cenderung beresiko seperti para mahasiswi 

dan pegawai perempuan yang menggunakan fasilitas pada malam hari. Peneliti 

mengembangkan rancangan penelitian tersebut dengan dua tantangan, yaitu: 

a. Menemukan suatu cara untuk mengatasi rasa puas (musuh terbesar kita) 

b. Menemukan suatu cara untuk membuat para mahasiswa peduli pada 

kemungkinan bahaya, meskipun bahaya tersebut tidak tampak bahwa kampus 

kami beroperasi dalam berbagai cara pada wilayah ―perang‖. Selain itu, 

penelitian tersebut bertujuan mengembangkan dan memelihara keberlangsungan 

pesan melalui semua aspek kampanye dan untuk mengangkat suatu kepedulian 

hubungan di antara komunitas universitas melalui komunikasi yang berkualitas 

dan mengoreinatsikan keamanan organisasi. Sedangkan, pesan yang tidak 

terkatakannya adalah ―Kamu tidak sendirian di UWF‖ dengan slogan Just 2 It! 

(Hendrix, 2001: 115-117) 

2. Pada Disiplin Integrated Marketing Communication 

Disebabkan adanya penurunan pada market share-nya, Volvo Trucks Notrh 

America mengembangkan suatu kampanye integrated marketing communication 

(komunikasi pemasaran terpadu) meliputi penyiaran Super Bowl di tahun 1998 dan 

promosi kupon-kupon berhadiah. Awalnya, di tahun 1996 Volvo Trucks Notrh 

America tercatat sebagai performa terburuknya dalam sejarah perusahaan selama 17 

tahun. Sementara itu, manufaktur truk sedang berkembang dengan pesat. Volvo 

Trucks pun harus berjuang. Market share jatuh dari 11.1 persen di tahun 1995 

menjadi 9.1 persen di tahun 1996, dan di akhir tahun Volvo Trucks menduduki 

peringkat ke enam saja dari delapan manufaktur utama yang disebut Class 8. 

Penjualan Volvo baru, truk VN Series sebagai barisan produk premir perusahaan 

diperkenalkan pada Agustus 1996, berjalan lambat. Perusahaan juga terhambat oleh 
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reputasi ―sebagai pemilik produk yang berharga mahal‖, lesunya minat pada 

kendaraan yang butuh pemeliharaan yang tinggi, dan kesulitan perusahaan dalam 

mengakses jaringan-jaringan dealer. Untuk mendemonstrasikan bahwa truknya 

adalah pilihan cerdas Volvo Trucks membuat keputusan yang berani secara strategis 

untuk meraih minat konsumen mobil utama secara tinggi. Keputusan untuk 

menggunakan pendekatan para supir truk sehari-hari yang berpedoman pada strategi 

Super Bowl XXXII. Selain itu, sebagai manufaktur truk pertama perusahaan 

mengiklankan program Super Bowl , Volvo Trucks juga menyewa Carmichael Lynch 

Spong Public Relations (CLS) dan Carmicahel Lynch Advertising untuk 

meningkatkan suatu serangan besar dan membantu mendorong Volvo Trucks kembali 

pada permainan besarnya. 

Penelitian studi kasus Volvo Trucks ini menggunakan tipe penelitian gabungan, 

yaitu deskriptif dan eksplanatif. Secara eksplanatif, fokusnya dapat diarahkan pada 

program Super Bowl sebagai program olah raga yang ditonton kebanyakan oleh para 

profesional bidang kendaraan truk mengapa lebih dari 60 persennya berhenti 

menonton dan bermain game sehingga menyebabkan turunya market share Volvo 

Trucks. Secara deskriptif, menggambarkan bagaimana cara kerja CLS, public 

relations dan periklanan dalam mengembangkan program dan strategi Volvo Trucks 

sebagai “smart business” sehingga Volvo Truck dapat membangun kembali 

mereknya. Informan dapat diambil dari para supir truk di jalan di Amerika Utara, 

mengelola dealer Volvo Trucks, para pegawai Volvo Trucks, dan konsumen atau 

public secara umum. Bagaimana bagian promosi menciptakan program kupon 

berhadiah bagi para supir truk sehingga mereka menonton acara TV Super Bowl 

Volvo Trucks (dalam kasus permainannya) dan bagaimana Volvo Trucks melibatkan 

public relations dan periklanan dalam meraih kesadaran para konsumen pada merek. 

(Hendrix, 2001: 453-454) 

3. Dalam Disiplin Marketing Public Relations 
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Sejak mulai dijalan sepuluh tahun yang lalu, NutraSweet Company, seluruh 

cabangnya dimiliki Mosanton Company, mengakui perlu adanya informasi dan 

pendidikan bagi konsumen tentang rasa dan manfaat baha pemanis dari produk 

NutraSweet‘s. Sebuah program PR yang komprehensif digunakan untuk mendukung 

misi perusahaan untuk member konsumen dengan pilihan makanan yang sehat dan 

aman. 

Hari ini lebih dariu 3.000 makanan dan minuman di seluruh dunia, yang 

mengandung karbonat seperti soft drink, tepung, pudding, yoghurt, dan makanan baru 

yang dibekukan memakai pemanis dari merek NutraSweet. Perusahaan bertanggung 

jawab untuk mendidik publik untuk berpikir ke depan dengan cara mengurangi 

kebutuhan akan makanan dan minuman buatan pabrik untuk menjelaskan keuntungan 

dari aspartam dari merek Nutra sweet‘s untuk konsumen mereka. 

NutraSweet pernah mengalami kendala komunikasi kritis yaitu sesaat sebelum 

NutraSweet menghadapi tuduhan dari para ilmuwan yang mengumumkan bahwa 

produknya tidak aman. Upaya untuk mempertahankan diri dari tuduhan ini telah 

tersiar di media, utamnya di acara segi tiga bagian media paling berpengaruh seperti 

di acara ―CBS Evening News‖ dengan reporter Dan Rather dan di acara ―Nightline‖ 

di stasiun ABC. Sementara, TV lokal memperoleh bagian 20 detik  kepingan suara 

NutraSweet di mana di stasiun ini NutraSweet menyebutkan tuduhan tersebut sebagai 

anekdot kritis. Para aktivis konsumen juga mengangkat isu ini dengan membentuk 

sebuah kelompok yang dinamai ―Aspartame Victims and Their Friends‖. Kelompok 

ini dibentuk karena menghendaki produk tersebut agar dilarang berdar dan 

Congressional mendengar masalah ini. 

NutraSweet menyerang balik dengan mempublikasikan kajian keamanan 

produknya yang dilakukan beberapa universitas terkemuka yang menyangkal setiap 

tuduhan tersebut. Perusahaan meresmikan Scientific Good News Program milik 

sendiri dan bekerja sama dengan universitas-universitas tersebut untuk menyebarkan 
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informasi pada para penerbit, para editor, dan para reporter. Pesan utamanya adalah: 

Aspartam telah terbukti  aman yang dihasilkan lebih dari seratus kajian ilmiah selama 

lebih dari dua puluh tahun. 

Pada bulan Agustus 1987, The University of Illinois College of Medicine 

mengumumkan bahwa tidak adanya korelasi antara pengonsumsian aspartam dalam 

dosis tinggi dengan serangan-serangan orang-orang tersebut. Media-berita nasional 

yang memuat laporan Reuters melaporkan bahwa hasil kajian yang menggunakan 

tikus-tikus berpenyakit epilepsy yang disuntikan dengan berbagai dosis aspartam, 

menunjukkan tidak adanya efek penyakit apapun bahkan pada tingkat paling tinggi. 

Media cetak ―The New York Times menempatkan berita Reuters tersebut sebagai 

headline ―New Finding Back Use of Sweetener‖ 

Beberapa bulan kemudian, Harvard Medical School mengeluarkan hasil kajian 

dari sebuah tim peneliti yang dipimpin para ahli terkenal dunia dalam bidang 

obesitas. Media AP memberitakan ―Produk pengganti gula terkenal NutraSweet tidak 

merusak diet meskipun orang-orang memakannya secara berlebihan, bahkan produk 

tersebut dapat membantu wanita mengurangi berat badannya‖. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa wanita ternyata lebih mampu menjalankan diet rendh kalori 

ketika mereka terpuaskan oleh minuman soda manis yang mereka butuhkan dan 

makanan kecil yang mengandung NutraSweet. 

Selanjutnya, Duke Universitas Medical Center mengumumkan hasil kajian 

bantahan lainnya pada tuduhan yang menyerang NutraSweet sebelumnya. Kajian the 

Duke tersebut menemukan bahwa NutraSweet tidak mungkin menyebabkan sakit 

kepala, itu hanya placebo (pura-pura). Sementara, surat kabar USA Today 

menurunkan cerita headline-nya ―Headache? Not from NutraSweet‖. Pada tahun 

1988 Universitas of Minesota menyelenggarakan penelitian, dan menemukan bahwa 

sesungguhnya sejumlah besar aspartam aman dikonsumsi setiap hari oleh orang-

orang yang sehat. 
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Penelitian studi kasus secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan bagaimana 

NutraSweet menghadapi setiap kritik yang menyerang produk mereka di mana-mana. 

Ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada sumber utama yaitu Dr.Robert 

Moser seorang Wakil President Health Communication-nya dan mantan wakil 

presiden eksekutif the American College of Physicians untuk merespon, memberikan 

pernyataan, dan memberikan laporan lainnya dalam wawancara tersebut bahwa 

NutraSweet telah teruji aman. Selain itu, mendeskripsikan bagaimana upaya 

Dr.Moser yang telah menyelenggarakan berates-ratus wawancara melalui surat kabar, 

TV, dan radio lokal, mempresentasikan tentang asal-usul NutraSweet dan 

menawarkan literature NutraSweet pada konsumen. Begitu pula, menjelaskan 

bagaimana hasil riset yang dilakukan secara terus menerus dan upaya media relations 

dalam upaya menghentikan kritikan-kritikan yang telah menyerang NutraSweet, 

bagaimana proses menghilangnya suara para pengkritik itu dan berganti 

menghembuskan isu-isu untuk meyakinkan kembali para konsumen agar terus 

membeli produk baha pemanis NutraSweet dan Equal, bahan pemanis palin top yang 

dimiliki perusahaan. 

6. Pada Disiplin Advertising 

Di dunia periklanan dikenal istilah brand ambassador yang berasal dari para 

selebritis atau para tokoh-tokoh/figure-figur yang sangat terkenal karena prestasi, 

karya, atau penampilannya yang dipakai oleh sebuah agensi untuk mendongkrak 

produk atau merek tertentu. Tapi, benarkah para selebriti atau figure tersebut dapat 

dipercaya mampu melambungkan sebuah produk atau merek? Pernah terjadi 

malapetaka terhadap suatu merek  saat sang selebritas terlibat dalam skandal yang 

mengguncang seperti terjadi pada bintang golf Fuzzy Zoeller yang diterminasikan 

oleh sponsor utamanya K-Mart, karena ucapannya yang berbau rasisme terhadap 

Tiger Woods yang membuat masyarakat kulit hitam di Amerika sangat marah. Lalu 

kenapa sampai hari ini masih banyak iklan yang menampilkan superstar atau selebriti 
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dengan nilai kontrak yang bernilai selangit? (Richard Oh,2001 dalam Laksana, 2007: 

84-87) 

Kasus-kasus tragis yang menimpa selebritas yang menjadi brand ambassador, 

aikon produk, ataunapapun istilahnya yang mengatasnamakan produk dan merek 

belakangan ini pun marak terjadi di Indonesia, seperti  kasus yang terjadi pada Ariel-

Luna pada produk sabun Lux, Cut Tary pada suatu produk kipas angin, Tamara 

Blezinski, Ayu Azhari, Krisdayanti, dan sebagainya, di mana kasus pribadi mereka 

dampaknya sangat signifikan terhadap produk atau merek yang mereka wakili. 

Dampaknya, selain putus kontrak antara selebriti dengan pihak agensi juga iklan pun 

harus ditarik dari peredaran media. Penelitian studi kasus fokusnya dapat diarahkan 

pada mengapa selebriti dianggap dapat mendongkrak suatu produk atau merek. Lalu 

bagaimana selebriti itu memandang dirinya sebaga brand ambassador yang dapat 

melambungkan suatu produk atau merek. Secara deskriptif, penelitian 

menggambarkan bagaimana public menilai peran dan fungsi para brand ambassador 

tersebut, dan bila kasus terjadi pada selebritas bagaimana langkah-langkah agensi 

atau sponsor dalam mengatasi dan memulihkan citra merek dan produk. Secara 

eksplanatif, penelitian berusaha mengungkapkan mengapa sponsor memiliki 

kepercayaan pada selebriti atau para figur public sebagai aikon produk atau merek 

mereka. Jadi, unit analisisatau sumber data bisa didapatkan dari para selebritas, 

sponsor, agensi iklan, dan publik, bahkan dari ahli periklanan. 

F. Dasar Metode Grounded Theory 

1. Dasar Pemikiran Grounded Theory 

Para ahli ilmu sosial, khususnya sosiolog, berupaya menemukan teori berdasar 

data empiris, bukan membangun teori secara deduktif logis. Itulah yang disebut 

grounded theory dan model penelitiannya disebut grounded research, karena temuan 

penelitiannya merupakan rumusan teori tentang realitas yang diteleti, bukan hanya 

sejumlah tema yang tidak berkaitan. Ada berbagai perbedaan redaksional dalam 



184 
 

menterjemahkan arti dari Grounded Theory. Lexy Moleong (2005) mengartikannya 

dengan istilah Teori Dari Bawah, Salim Agus (2006) menyebutnya Teori Beralas, 

Noeng Muhadjir (2002) menterjemahkan dengan nama Teori Berdasar Data, dan 

hampir serupa, Burhan Bungin (2007) mengistilahkannya Teori Berdasarkan Dara. 

Namun, karena substansinya sama, banyak peneliti dan penulis merujuk sesuai 

dengan nama aslinya dalam bahasa Inggris. 

Penemuan teori dari data empirik yang diperoleh secara sistematis dalam 

penelitian sosial, merupakan tema utama dari metodologi penelitian kualitatif model 

grounded research. (Muhajir, 2000:120) Grounded theory ditemukan pada tahun 

1967 oleh Barney G. Dlaser dan Anselm L. Strauss dengan diterbitkannya buku 

berjudul The Discovery of Grounded Theory. Dalam bukunya tersebut, Glaser dan 

Strauss menyatakan bahwa metode grounded theory di bawah payung paradigma 

pospositivistik-naturalistik adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan 

sejumlah prosedur sistematis guna membangun teori substantif tentang suatu 

fenomena yang disusun secara induktif. Teoresasi data berdasar pada fenomena 

empiris dalam setting alamiah seperti dalam dunia nyata merupakan kekhasan model 

grounded theory. 

Pertama kali grounded theory diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970-an 

dengan diselenggarakannya pelatihan penelitian ilmu sosial bagi ilmuan Indonesia di 

Surabaya, Ujung Pandang, dan Banda Aceh. Pelatihan ini berlangsung selama dua 

semester, dengan beberapa narasumber asing, seperti Lance Castle dan Stuart A. 

Schegel. Awal tahun 1980-an, Lembaga Ilmu-Ilmu Sosial bekerjasam dengan FISIP 

UI, dan beberapa perguruan tinggi di luar Jawa melakukan hal yang sama. 

Perkembangan tersebut terus berlangsung hingga kini, dan bukan hanya dalam kajian 

sosiologi, tetapi juga sudah banyak meluas dalam penelian bidang komunikasi, 

kesehatan, psikologi, dan pendidikan. 

2. Tujuan Penelitian Grounded Theory 



185 
 

Grounded Theory bertujuan untuk menemukan data dan atau tepatnya 

mengembangkan rumusan teori atau mengembangkan rumusan konseptualisasi 

teoretik berdasarkan data-data. Berdasarkan data empiric. Dasar pemikiran model 

ini adalah simpulan secara induktif. 

Tujuan khusus penelitian grounded theory yaitu: a. Mengembangkan kategori-

kategori yang menjelaskan data, b. Menjenuhkan kategori dengan banyak kasus yang 

menunjukkan relevansinya, dan c. Mengembangkan kategori-kategori ke dalam 

kerangka analitik yang jauh lebih umum. Jadi, grounded theory merupakan 

pengembangan etnografi yang tidak jauh berbeda dengan penelitian budaya kognitif. 

Misalnya dalam penelitian budaya,  grounded theory justru memungkinkan 

lahirnya sebuah teori yang handal. Kehadiran teori-teori baru  berarti akan 

mengurangi pemiskinan teori budaya yang selama ini diagung-agungkan oleh 

pengikutnya. Melalui grounded theory, berarti budaya dibiarkan berkembang sejalan 

dengan zamannya. Perkembangan justru akan menantang lahirnya teori baru. Dengan 

kata lain, penelitian budaya melalui grounded theory bukan mengejar pembuktian 

teori yang telah ada, melainkan data untuk diciptakannya suatu teori. 
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Adapun pandangan positivisme melihat sebuah ilmu sebagai sesuatu yang mutlak, 

Gambar 2: Lima Tradisi Dalam Penelitian Kualitatif 

Sumber: Dikembangkan dari Creswell, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Tahapan Penelitian Grounded Theory 

Pelaksanaan dalam grounded research bertolak belakang dengan 

penelitiankuantitatif pada umunya, yang bergerak dari level konseptual teoretik ke 

level empirical. Grounded research bergerak dari level empirical menuju level 

konseptual teoretikal. Dalam penelitian ini, peneliti langsung terjun ke lapangan tanpa 

membawa rancangan konseptual, proposisi, dan teori tertentu. (Salim, 2006: 184) 

Secara provokatif, sering dikatakan agar peneliti masuk ke lapangan dengan ―kepala 

kosong‖, tanpa membawa apapun yang sifatnya apriori, teori atau mazhab ilmu 

tertentu, yang dikawatirkan menjadi bahaya besar bagi penyusunan teori, dan 
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sepenuhnya berpedoman kepada apa yang ditemukannya di lapangan konsep, 

proposisi, ataupun teori.  

Ada lima tahap dalam menghasilkan teori pada grounded research, yaitu: a. 

desain penelitian, b. pengumpulan data, c. display data, d. analisis data, e. 

membandingkan dengan literatur. Dari lima tahap ini, Naresh R. Pandit (1996) 

menambkannya menjadi sembilan langkah yang perlu dilakukan peneliti, yakni: a. 

peninjauan ulan literatur teknis, b. pemelihan kasus, c. pembuatan panduan 

pengumpulan data yang akurat, d. terjun ke lapangan, e. penyusunan data, f. analisis 

data yang berhubungan dengan kasus awal, g. percontohan teoretik, h. penyelesaian 

penelitian, i. perbandingan teori yang muncul dengan literatur yang sudah ada. 

(Salim, 2006: 185-186) 

4. Membangun Teori Melalui Proses Induksi 

Pada proses induksi memiliki empat tahapan utama dalam membangun 

pengetahuan lokal dari lapagan, yaitu: 

1. Koding, adalah proses menemukan, menamai, dan menyusun sampel teoretik 

brupa situasi sosial di lokus penelitian, berdasar pada sifat dan ukuran dalam 

rentang dimensionalnya. Tahapan koding merupakan tahapan yang paling 

membosankan, karena menyangkut semakin banyak fenomena diskrit yang 

ditemui di lapangan, dikatikan dan dibandingkan satu dengan yang lain secara 

terus menerus untuk kemudian diabstrasikan dalam bentuk konsep yang padat 

makna. Prosedur ini sangan membantu memberikan ketepatan dan kekhasan 

sebuah konsep dalam teoritisasi data. Abstraksi aras pertama ini menghasilkan 

konsep yang merupakan komponen utama pembentuk sebuah teori. Sebuah 

konsep yang merupakan komponen utama pembentuk sebuah teori. Sebuah 

konsep muncul karena dibangun bukan muncul dengan sendirinya. 

2. Konsep, adalah membangun beberapa kategori pada aras abstraksi lebih tinggi, 

dari sejumlah konsep yang saling bertautan. 
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3. Kategori, dari beberapa kategori-kategori tentative yang terbangun akan dipilih 

satu untuk dikerucutkan menjadi sebuah teori substantive 
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5. Tahap Pengumpulan Data 

Seperti telah dijelaskan di atas bahwa proses induktif diawali dengan 

pengumpulan data dan informasi dari lapangan, dilanjutkan dengan proses 

penyusunan konsep dan berakhir dengan terbangunnya beberapa kategori konseptual. 

Dari beberapa kategori konseptual tentatif terbangun hanya akan dipilih satu kategori 

saja, untuk kemudian ditetapkan sebagai kategori inti. Fenomena yang menjadi fokus 

penelitian dapat dianggap sebagai kategori inti. Syarat sebuah kategori inti adalah 

label konseptualnya cocok dengan alur cerita yang diwakilinya dan cukup luas untuk 

mencakup berbagai hal terkait dengannya. Selain itu, kategori inti juga harus mampu 

menggabungkan kategori-kategori konseptual lain, yang pembentukan teorinya 

memang sedang dibtuhkan dalam rumpun ilmu perencanaan dan perancangan 

komunikasi. Kategori tentative lain ditetapkan sebagai kategori konseptual subside 

(pendukung). Dengan telah ditetapkannya kategori inti; kategori yang akan menjadi 

sentral dalam studi ini; tahap teoresasi data yang paling krusial telah dilampaui. 

Supaya proses membangun teori lebih efisien, koding pada pernyataan-pernyataan 

yang tidak terkait dengan kategori inti harus diakhiri. 

Proses koding dilakukan hanya pada pernyataan-pernyataan yang terkait 

langsung dengan kategorii inti saja. Langkah selanjutnya adalah mengaitkan beberapa 

kategori lain terhadap kategori inti dalam sejumlah hubungan dengan menggunakan 

model paradigma.  

Teori baru dapat dibangun bila tiga unsure utamanya  telah terbentuk, yaitu: 

a. Konsep, yang dibentuk dari konsepsualisasi data; 

b. Kategori, berup kumpulan yang lebih tinggi dan lebih abstrak dari konsep yang 

mereka wakili; 

c. Proposisi, yang menunjukkan hubungan-hubungan yang berciri konsepsual. 

(Moleong, 2007) Proposisi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan berdasarkan 

hubungan berbagai konsep yang mengandung deskripsi sistem pemahaman 
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tertentu. Proposisi merupakan bahan untuk membentuk teori dan membutuhkan 

konsep sebagai bahan bakunya. Suatu proposisi mempunyai makna teoretis jika 

ia dibentuk dari konsep-konsep kunci suatu disiplin ilmu pengetahuan. 

Rangkaian konsep, kategori dan proposisi dihasilkan melalui proses interaktif 

yang bersifat respirokal, tidak salah satu lebih dahulu dihasilkan dan kemudian 

diuji. Pembentukan dan pengembangan fenomena diskrit yang berada dalam 

wilayah empiris menjadi konsep, berlanjut menjadi kategori dan proposisi yang 

wilayah abstraksinya semakin tinggi merupakan proses yang harus dilakukan 

dalam penyusunan teori substantif. Teori substantif merupakan hasil dari 

teoretisasi data melalui proses induktif yang berasal dari lapangan seharusnyalah 

sesuai dengan fenomena impiris, karena komponen-komponen pembentukannya 

sepenuhnya mewakili fenomena sebagai sumbernya. (Salim, 2008) 

6. Sampel Penelitian  

Sampel pada penelitian grounded berbeda dengan sampel postivistik-statistik. 

Jika positiviatik ingin menguji atau verifikasi teroi, sehingga sampel dipilih 

berdasarkan struktur populasi, grounded tidak demikian. Karena itu, pemilihan 

sampel pada grounded kea rah pada kelompok atau subkelpompok yang akan 

memperkaya penemuan ciri-ciri utama. 

Data yang digunakan, memang tidak terbatas pada wawancara dan pengamatan, 

melainkan bisa menggunakan bahan dokumen atau referensi yang relevan. Hal ini 

dilakukan agar ada efisiensi kerja penelitian. Dari data tersebut akan mengahsilkan 

sebuah teori substantive dan bukan teori formal dalam kaitannya dengan budaya, 

grounded akan menemukan teori substansi budaya tertentu. Teori substansi adalah 

teori yang dibangun dari data berdasarkan wilayah substansi penelitian. Sedangkan, 

teori formal jangkauannya boleh dikatakan lebih luas, meliputi sekian substansi 

penelitian. Kendali demikian, grounded bukan tidak mungkin mengahasilkan teori 

formal, namun proses menuju ke situ cukup pelan-pelan dan cermat. Artinya, ketika 

teori budaya tadi telah sahih berlaku pada salah satu substansi, kelask akan 
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dikembangkan pada substansi yang lebih luas atau substansi lain, sampai 

menghasilkan teori formasl. (Muhadjir, 200:125) 

Penelitian grounded terhadap budaya (budaya tekonolgi, budaya massa, budaya 

popular, budaya komunitas, budaya organisasi, budaya politik, dan sebagainya) tidak 

jauh berbeda dengan penelitian kualitatif yang lain. Data dapat diperoleh dengan 

berbagai cara dan bentuk apapun, seperti dokumen, hasil wawancara, pengamatan, 

otobiografi, videotip, dan sebagainya. Yang paling harus ditekankan, grounded 

memang model penelitian untuk pengembangan teori. Teori budaya yang selama ini 

berkisar pada analisis itu-itu saja, kemungkinan besar bisa dikembangkan melalui 

model ini. Bangunan teori budaya akan semakin handal apabila didukung oleh data 

empiris. 

Teori dalam pandangan grounded adalah rangkaian konsep yang jelas. Konsep 

budaya seharusnya ditemukan pada realita. Konsep tersebut dilukiskan secara 

deskriptif argumentatif. Konsep dibangun dan dikembangkan lebih analitis, hubungan 

konsep jelas, dan meyakinkan. Namun, teori yang dihasilkan pun juga tidak kekal, 

tetapi masih boleh diperdebatkan. Untuk itu, peneliti grounded dituntut kecermatan 

luar biasa. 

7. Analisis Data 

Dasar penelitian grounded theory analisis kualitatif data lapangan. Grounded 

theory merupakan usaha penggalian yang mendalam dengan menganalisis data secara 

sistematis dan intensif terhadap catatan lapangan, hasil wawancara, atau dokumen. 

Dengan perbandingan yang konstan, data yang terkumpul, diberi kode (coding), lalu 

dianalisis sehingga mengahsilkan teori yang baik. 

Dalam grounded theory analisis data yang biasa disebut dengan istilah ―koding‖ 

tersebut dilakukan dengan membuat deskripsi dan interpretasi-interpretasi data. 

Dalam koding terdapat empat kegiatan, yaitu: 
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1. Pelabelan, secara garis besar proses koding diawali dengan pelabelan fenomenna 

diskrit sesuai dengan ―isi dan makna‖nya atau member ―notasi‖ sesuai dengan 

―konotasi‖nya (Sudaryono, 2009) 

2. Pemilahan, mengacu pada perbandingan cirri pemilahan label dengan label yang 

lain untuk menetukan pengelompokan berdasar pada cirri kombinasi dan 

urutannya.  

3. Pencatatan, kegiatan pencatatan merupakan produk penulisan pencatatan koding 

yang masih bersifat sebagai bahan refleksi dan abstraksi 

4. Pematraan, mengacu pada abstarksi cirri pematraan hubungan dalam satuan label 

guna memahami dimensi sistemiknya. Pematraan memiliki tiga tahapan, sebagai 

berikut: 

a. Open Coding (pengkodean berbuka). Tahap pengkodean ini adalah proses 

menguraikan, memeriksa, membandingkan, mengkonsepkan, dan 

mengkategorikan data. Analisis inilah yang secara khusus melakukan penamaan 

dan pengkatgorian fenomena melalui pengkajian secara teliti terhadap data. 

b. Axial Coding (pengkodean berporos). Berdasarkan hasil pengkodean berbuka, 

pengkodean berpros melakukan kegiatan mendudukan dan memetakan data, yang 

akhirnya membuat kaitan antar kategori. Pengkodean ini berupa analisis 

mendalam salah satu kategori. 

c. Selective Coding (pengkodean berpilih). Berdasarkan pada hasil pengkodean 

berporos, terhadap selanjutnya adalah melakukan proses pemilihan kategori inti, 

mengaitkannya terhadap kategori lainnya secara sitemik. 

Menurut Glaser dan Strauss (Mulyana, 2002:174) ada tiga tahap yang perlu 

dilalui penelitian grounded, yaitu: a). awalnya adalah mengembangkan kategori-

kategori untuk menjelaskan data, b). berusaha menjenuhkan kategori tersebut 

dengan banyak kasus yang relevan, dan c). mengembangkan kategori ke dalam 

kerangka analitik yang lebih umum dengan relevansi di luar lingkungan yang 

bersangkutan. 
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Namun, sesungguhnya peneliti tidak harus tergesa-gesa membatasi perhatiannya 

pada masalah kategori. Mungkin setelah beberapa bulan di lapangan baru 

menemukan sejumlah kategori yang tepat. Dalam proses pengkategorian, 

kemungkinan besar lalu muncul kategori baru. Pada pertengahan penelitian, baru 

dilakukan pemilihan memo dank ode. Kemudian memo-memo yang terpilih 

diperluas, diringkas, dan difokuskan untuk menutup kesenjangan teori yang telah 

muncul. 

Jika data kualitatif telah terkumpul seluruhnya, peneliti perlu mencurahkan 

perhatiannya pada pengkodean. Pengkodeaan merupakan proses progresif pemilihan 

dan pendeginisian bagian-bagian data yang terkumpul yang sejalan dengan tujuan 

penelitian. Analisis data dilakukan pada setiap kode (kategori). Karena itu, seorang 

peneliti grounded theory harus memiliki keseriusan, ketangguhan, kesabaran, 

kercermatan, dan kepekaan dalam menemukan teori. 

8. Uji Validitas, Realibilitas, dan Kredibilitas 

Kualitas grounded theory sangat ditentukan oleh langkah-langkah yang 

dilakuakn secara baik, benar, dan disiplin. Proses yang benar akan menjamin 

ditemukannya teori yang benar pula. Dengan demikian, ada semacam koherensi 

antara input, proses, dan output. Disamping itu, seperti pada penelitian lainnya, 

pengujian ditentukan oleh validitas, realibilitas, dan kredibilitas dari data, juga 

ditentukan oleh proses penelitian dimana teori dihasilkan, serta data empirisnya 

sebagai bagian integral dari penemuan atau teori yang dihasilkan. 

9. Simpulan Induksi Analitik 

Proses akhir dari analisis data grounded adalah menghasilkan simpulan induksi 

analitik. Induksi analitik memungkinkan seseorang peneliti mencocokkan antara data 

dengan fenomena budaya. Adapun langkah-langkah yang harus ditempuh adalah 

sebagai berikut: 
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1. Membuat batasan secara kasar tentang fenomena, yang dijelaskan 

2. Memformulasikan hipotesis untuk menjelaskan fenomena budaya tersebut 

berdasarkan data, penelitian lain, dan institusi peneliti 

3. Melihat satu kasus untuk mencocokkan kasus dengan hipotesis 

4. Jika hipotesis tidak mampu menjelaskan kasus, sebaiknya formulasikan 

kembali hipotesis atau definisikan kembali fenomena 

5. Mencari secara aktif kasus-kasus negative untuk menunjuk bahwa hipotesis 

tidak terbukti 

6. Jika kasus negative ditemukan, formulasikan kembali hipotesis atau 

definisikan kembali fenomena 

7. Lanjutkan sampai hipotesis dapat dibuktikan secara meyakinkan dengan 

menyelidiki sejumlah kasus yang berbeda (Bogdan dan Taylor, 1984:128) 

Jadi hasil analisis grounded terhadap fenomena budaya bukan semata-mata pada 

keakuratan deskripsi, melainkan pada pengkonsepan. Tidak seperti pada penelitian 

Geertz (1989) yang memiliki kekuatan deskripsi mendalam, grounded justru harus ke 

arah penyusunan konsep budaya. Dalam kaitan ini kepekaan dan sikap professional 

peneliti amat menentukan pembentukan konsep atau teori budaya.  

G. Metode Penelitian Biografis 

1. Dasar Pemikiran  

Pada awalnya, penelitian biografis merupakan pendekatan sejarah dalam aliran 

sosiologi Chicagon selama 1920-an dan 1930-an yang diterapkan untuk memahami 

proses imigrasi dan sifat masalah sosial. Penggunaan ‗dokumen pribadi‘ dalam 

sosiologi dan dispilin lainnya mengalami penilaian ualng secara intensif di tahun 

1930 dan 1940, sementara kebangkitan penggunaan pendekatan ini terjadi pada tahun 

1960. Belakangan ini, pendekatan ‗sejarah hidup‘ (life story) juga telah mengalami 

pemeriksaan ulang setelah dipengaruhi posmodernisme dan pandangan lainnya. 

(Roberts,2002) 
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Becker juga menawarkan alasan pentingnya ‗cerita kehidupan‘ untuk melengkapi 

penelitian kualitatif, karena memang dirasakan kurangnya penggunaan cerita 

kehidupan tradisional dalam sosiologi dan bidang lain, karena dominasi metode 

hipotesis deduktif yang cenderung bersifat ‗ilmiah‘ dengan gagasan hipotesisnya 

yang harus dibangun melalui pengujian dan cerita kehidupan selam ini dianggap tidak 

memberikan ―temuan yang mereka perlukan bagi para peneliti sosiologis. (Becker, 

1970) Sesungguhnya, penelitian biografis bisa sesuai bila diukur berdasarkan  criteria 

realibilitas dan validitas, di mana cerita kehidupan dianggap dapat memberikan 

wawasan, sumber untuk kemungkinan hipotesis sebelum perumusan ‗nyata‘ tujuan 

penelitian, atau lebih menempatkan validitas dari pada tealibilitas. (Perlu dicatat di 

sini bahwa penulis telah mengamati metode kualitatif secara berbeda dalam masalah 

keseimbangan antara realibilitas dan validitas, lihat Kirk dan Miller 1986; Perakyla 

1997). 

Sekarang ini studi tentang ―kehidupan‖ telah jauh lebih diterima dan dianggap 

biasa. Namun, pertanyaan yang masih muncul adalah mengenai ―kecukupan‖ atau 

―kualitas‖ dari akun atau penempatannya yang agak berbeda, yaitu seberapa jauh 

penelitian ‗kisah hidup‘ harus mengikiti standar metodologi penelitian kuantitatif atau 

denga menerapkan sendiri prinsip-prinsip kualitatif. Meskipun, studi tentang kisah 

kehidupan tradisonal telah sering diambil sebagai kriteria atau sebagai titi acuan awal. 

Namun, banyak ahli yang berpendapat bahwa upaya untuk mengenali makna yang 

diberikan kepada dunia sosial oleh individu mensyaratkan beberapa kriteria yang 

agak berbeda. Misalnya, Hatch dan Wisniewski (1995a: 128-9) berpendapat bahwa 

cara melihat unsure ‗kebenaran‘ dan masalah epistemologis dalam penelitian 

biografis bisa melampaui pengertian standar reliabilitas, validitas, dan penelitian. 

Karena itu, mereka memberikan berbagi alternatif yang dapat digunakan dalam 

penelitian biografis, seperti kecukupan, finalitas, estetika, aksesbilitas, keaslian, 

validitas epistemologis, verisimilitude dan sebagainya (Riessman 1993; Denzin dan 

Lincoln 1994a, Blumenfeld-Jones, 1995). Di sini, Silverman menegaskan bahwa 
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telah terjadi ‗romantisme‘ pengaruh sosiologi kontemporer, yang memberikan 

‗pengalaman sebagai suatu yang otentik‘, dan wawancara adalah saran kolaborasi 

dalam konstruksi diri. Selain itu, wawancara dan daya tarik otentik memiliki nilai 

kehadiran yang lebih luas dalam masyarakat dan harus menjadi bagian dari penjelasn 

‗daripada yang dapat diandalkan‘ (Silverman 1997: 248). Jadi, penelitian biografi 

bersandar pada pandangan individu sebagai pencipta makna yang membentuk dasar 

dari kehidupan sehari-hari mereka. Individu bertindak sesuai dengan makna di mana 

mereka memahami eksistensi sosial. 

Penelitian biografis melalui pendektan interprtatif, subjektif atau kualitatif dalam 

mempelajari kehidupan telah terinspirasi oleh konsep verstehen nya Weber, 

perspektif fenomenologis Schutz, interaksionisme Chicagon, metode progresif-

regresif Sartre, naratologi, kritik sastra, dan analisis etnografi di lapngan, dalam 

upaya menguraikan makna subjektif dari akun kehidupan. Meskipun keterangan 

pendekatan mereka ini memiliki beberapa masalah analisis umum, seperti ‗realitas‘ 

peristiwa dan makna yang diberikan kepada mereka melalui cerita kehidupan, alat-

alat tertentu atau konvensi bahasa yang digunakan untuk merepresentasikan 

pengalaman hidup , dan masalah dalam cara penafsiran (Denzin 1989: 13-14). 

Sementara itu, bila diperhatikan kehadiran makna subjektif dalam penelitian biografi 

secara tegas menempatkannya dalam orbit metode kualitatif, yang bisa dilakukan 

melalui penelitian lapangan etnografi atau dengan memadukan wawancara informal. 

2. Pengertian 

Penelitian biografis merupakan penelitian yang mempelajari seluk beluk 

pengalaman hidup seperti yang diceritakan individu tersebut (biographer) kepada 

peneliti, dan dihasilkan dari sumber-sumber lain yang relevan, seperti arsip dan 

dokumen, anggota keluarganya, koleganya, dan lainnya. Isu yang dikaji menyangkut 

informasi tentang dirinya dan tersedianya bahan berupa dokumen dan sebagainya 
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yang menyangkut tentang biographer. Penelitian yang termasuk kajian biografis 

adalah sejarah lisan, sosiologi, dan biodata (teks, visual, multimedia). (Roberts, 2002) 

Denzin (1989a) mendefinisikan studi biografis sebagai studi dan koleksi 

dokumen hidup yang menjelaskan sebuah momen atau segmen titik balik (turning 

point) dalam kehidupan seseorang. Studi biografis digunakan untuk penelitian 

pemaparan secara interpretif, naratif dan kronologis. Pada beberapa penelitian tentang 

metode kualitatif, penelitian biografis didefinisikan sebagai penelitian naratif. 

Artinya, dalam kajian biografi ini, individu dan pengalamannya dideskripsikan secara 

rinci. 

3. Tujuan Penelitian Biografis 

Tujuan dari penelitian biografis dalam berbagai  ragamnya adalah untuk 

mengumpulkan dan menafsirkan kehidupan orang lain sebagai bagian dari 

pemahaman manusia.selain itu, untuk menunjukkan munculnya bidang-bidang yang 

secara luas mulai dilakukan dan berkembang sekarang ini, di mana kajian biografis 

berguna untuk mendapatkan informasi dan pandangan yang sulit diperoleh yang 

belum tentu dapat dengan metode lain. Penelitian biografis dalam jenis sejarah lisan 

(oral history) juga ditujukan sebagai resistensi terhadap sejarah ‗tradisional‘ dengan 

menguak pengalaman hidup dari orang-orang yang biasanya tidak didengar. (Roberts, 

2002) Sedangkan bagi peneliti, studi ini bergun untuk mencari tahu, memaparkan, 

dan belajar tentang pengalaman hidup seseorang. 

4. Pendekatan atau Dasar Teoretis 

Dalam studi penelitian kualitatif, termasuk penelitian biografi, melibatkan 

berbagai pendekatan atau teori seperti: etnometodologi, fenomenologi, analisis 

naratif, interaksionisme simbolik, teori wacana, percakapan analisis, dan lain-lain 

(Silverman 1993; Atkinson dan Hammersley 1994: 257-8, Bryman dan Burgess 

1994a. 1999; Denzin dan Lincoln 1994c, Feldman 1995). Bryman dan Burgess 
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(1994b) melaporkan bahwa beberapa analisis biografis didasarkan pada bagaimana 

bahasa digunakan, misalnya pada etnometodologi, interaksionisme simbolik atau 

wacana. Penelitian lain, termasuk etnografi ‗klasik‘ dan kisah kehidupan yang 

mengikuti pendekatan deskriptif atau interpretif. Teori lainnya prioritas diberikan 

kepada generasi ketiga teori, seperti grounded theory. (Bryman dan Burgess 1994b: 

6). Dalam penelitian biografis, penelitian justru cenderung untuk melewati batas ini, 

bahkan jika dilihat secara rinci bagaimana peneliti biografis menggunakan grounded 

theory atau interaksionisme simbolik, perbedaannya akan terlihat agak tipis. 

Penggunaan pendekatan lainnya yang berbeda menurut Denzin dan Lincoln (1994c) 

seperti: paradigm interpretif-positif, pospositivis, konstruktivis, feminis, etnis, 

Marxis, cultural studies sebagaimana penelitian kualitatif pada umumnya. 

 Khususnya dalam penelitian biografi, Miller (2000: 10-14) menguraikan tiga 

pendekatan dalam penelitian kisah hidup dan sejarah keluarga. Pertama, pendekatan 

realis yang menggunakan induksi, prosedur-prosedur lainnya, memberlakukan 

‗saturasi‘ (misalnya grounded theory), wawancara terfokus, dan mementingkan 

validitas. Kedua, pendekatan neo-positivis yang bersifat deduktif, melakukan 

pengujian teori, menggunakan wawancara terfokus dan menempatkan pentingnya 

validitas. Ketiga, pendekatan narasi yang dianggap sebagai sumber sekunder untuk 

melihat ‗kenyataan‘ dan sebagai cara mengeksplorasi proyek pengembangan sudut 

pandang individu yang unik, menggunakan kehidupan atau cerita keluarga, dan 

menekankan interaksi antara pewawancara dan orang yang diwawancara dalam 

pendekatan kisah hidup, baik secara ‗lintas‘ disiplin maupun ‗dalam‘ disiplin ilmu-

ilmu sosial. Perbedaan teoretis dan pendekatan metodologis dapat diangkat secara 

bersamaan dalam suatu penelitian atau studi tunggal. Tapi dalam penelitian biografis 

pun memiliki kesamaan: misalnya, dalam wawancara yang digunakan di mana terjadi 

hubungan interaktif antara peneliti dan yang sedang diteliti. Secara umum, terdapat 

kesepakatan lintas-disiplin untuk menunjukkan makna responden (Yow, 1994: 10). 

Miller (2000: 14-17 dalam Roberts, 2002) melihat  adanya sifat yang tumpang tindih 
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dan ketegangan antara kedua pendekatan (realis dan neo-positivis). Dalam hal 

teoresasi, realism yang lebih menekankan pada induksi dan neo-positivisme pada 

deduksi, dalam prakteknya proses penelitian keduanya lebih merupakan gerakan 

melingkar, meski tetap secara jelas keduanya berbagi gagasan antara ‗kebenaran 

objektif‘ dan ‗faktual realitas‘. Sebaliknya, pendekatan narasi mempertanyakan 

gagasan tunggal realitas objektif, dan fokus pada konstruktif, relasional, ‗proses 

produksi-realitas‘ sifat situasi wawancara. Namun demikian, ketiganya melihat 

adanya semacam ‗ketegangan‘ antara pandangan subjektif individu dan persepsi 

mereka tentang struktur sosial. 

5. Jenis Studi Biografis 

 Jenis-jenis studi biografi dapat dijelaskan sebagai berikut:  

a. Studi biografis, yaitu penceritaan tentang kehiupan seseorang yang ditulis oleh 

orang lain dengan menggunakan arsip, dokumentasi atau rekaman. (Denzin, 

1989a dalam Creswell, 1998) 

b. Autobiografi, yaitu seseorang yang menuliskan tentang biografinya sendiri. 

Perbedaan autobiografi/biografi dan sosiologi ini mencuat karena pengaruh 

feminis, postmondernis, dan tulisan lainnya. 

c. Sejarah hidup (Life History), yaitu pendekatan pada ilmu sosial dan antropologi 

di mana peneliti menganalisis tentang kehidupan individu dan bagaimana 

hubungan dengan masyarakat, hubungannya secara personal, hubungannya 

secara instituasional, dan sejarah sosialnya. 

d. Sejarah lisan (Oral History) adalah perjalanan kehidupan individual yang 

terekam secara audial, visual, audiovisual maupun telah tertulis (teks) atau 

terarsipkan/terdokumentasi. Studi ini berusaha menguraikan perkembangan 

sejarah lisan untuk melaporkan pengalaman masa lalu individu (dan komunitas 

atau organisasi). Sejarah lisan telah semakin dipengaruhi oleh metodologis dan 

teoretis dari berbagai disiplin lain pada kompleksitas ikatan cerita pemahaman 
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kehidupan, misalnya absennya ingatan seseorang dan berusaha untuk diingatkan 

kembali ‗masa lalu‘ nya. Sejarah lisan merupakan resistensi pada sejarah 

‗tradisional‘ dengan memberikan kesempatan pada seseorang untuk 

mengungkapkan pengalaman hidupnya yang selama ini tidak didengar (Roberts, 

2002) 

 Pendapat lain tentang jenis studi biografi dikemukakan Clifford dalam Denzin 

(1994), yaitu: 

1. Biogarfi objektif, yaitu kronologi tentang biografi seseorang dipaparkan secara 

runut dengan melibatkan sekecil mungkin interpretasi dari peneliti. 

2.  Ilmiah – historis, yaitu pengembangan biografi objektif, dengan menggunakan 

sebaganyak mungkin fakta-fakta mengenai latar belakang sejarah sebagai 

triangulasi untuk mendukung objektivitas peneliti. 

3.  Artistik ilmiah, yaitu bentuk biographer memaparkan detail biografi dengan cara 

yang kreatif dan imajinatif berdasarkan interpretasi pribadi peneliti atau 

biographer. 

4.  Biogrfer naratif, yaitu biographer memfiksikan adegan dan percakapan dari objek 

studi berdasarkan data teks atau dokumen sehingga bentuk ini menggambarkan 

hal imajinatif dan fakta secara bersamaan. Kajian ini melakukan pengembangan 

ide cerita yang diambil dari bagaimana individu membangun kehidupannya. 

5.  Fiksi otobiografi/biografi, yaitu biografi atau otobiografi dalam bentuk cerita 

yang penuh fiksi dan sedikit perhatian terhadap penelitian yang orisinil dan 

sumber-sumber utamanya. Jelasnya, studi ini membahas bentuk secara 

‗otobiografi‘ dan ‗biografi‘, misalnya dengan mengacu pertanyaan tentang genre 

dan interaksi antara mode penulisan. Pertanyaan berasal dari ‗rujukan‘, penulis, 

perbedaan fiksi/non-fiksi, dan luasnya ekspresi otobiografi dan biografi. 

(Roberts, 2002) Misalnya, menulis tentang kehidupan tokoh Isa dalam nove; 
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Ateis, Siti Nurbaya, dan sebagainya dibahas dalam kaitannya dengan bagaimana 

fiksi mengandung ‗pernyataan‘ tertenu dalam hubungan otobiografi dan biografi. 

6.  Bryan Roberts (2002) menambahkan jenis memori dan biografi etnografi dalam 

penelitian biografi. Pertama, memori adalah kumpulan cerita kehdiupan. 

Sejarawan lisan (oral historian), misalnya melakukan kajian ini dengan 

melibatkan disiplin lain, termasuk psikologi, yang ditujukan bagi pemahaman 

yang lebih luas dari pelaksaan dan bentuk memori. Dalam disiplin psikologi 

penulisan memori terlihat lebih canggih karena menghubungkan otobiografi 

individu dan konteks sosial. Kedua, etnografi dan penelitian biografi (biografi 

etnografi) mendasarkan penelitiannya pada catatan di lapangan secara tradisional 

tentang tabungan kehidupan individu, biasanya dilakukan dengan penyamaran 

atau sebagai ‗informan etnografi‘. Ini dilakukan bila ditemukan tabungan 

kehidupan individu ‗penuh‘, tetapi relative sedikit usaha untuk menganalisis 

‗cerita kehidupan‘ secara rinci. Namun, situasi ini mengalami perubahan dalam 

hal hubungan wawancaranya, di mana kehidupan peneliti sendiri dan penelitian 

diteliti sebagai ‗subjek‘ yang pemeriksaannya dilakukan secara berulang. 

6. Peran Peneliti 

Pada penelitian kualitatif, secara tradisional para ahli metodologi teks 

menegaskan untuk lebih berorientasi pada masalah empati kepada ‗subjek‘ penelitian 

atas nama peneliti, yang tetap memiliki ‗tujuan‘ untuk berperan sebagai 

pewawancara, penafsir, dan presenter dari teks penelitian sampai selesai. Namun, 

perkembangan terbaru dari penelitian telah menggeser pemikiran tersebut, di mana 

peran kolaboratif dan refleksif peneliti dalam penelitian juga ternyata terlibat. Para 

peneliti sekarang cenderung lebih menunjukkan hubungan dan kehadiran mereka 

sendiri dalam penelitian didasarkan latar belakang pengaruh sosial, misalnya jenis 

kelamin, ras, kelas sosial, atau agama. Namun, ada kesulitan dalam menilai berapa 

banyak kehidupan pribadi peneliti harus dipertimbangkan dan dimasukkan dalam 
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teks. Namun, Sparkes mengungkapkan bahwa ‗ penyerapan diri‘ atau ‗narsisme‘  

dapat mengganggu proses penelitan (Sparkes 1994a: 166 dalam Roberts, 2002) 

Atkinson (1998: 64-66 dalam Robert, 2002) berpendapat bahwa tidak masalah 

melibatkan psikologis, ilmu sosial atau lainnya dalam suatu penelitian dan 

menggunakan materi-materi yang diambil dari (misalnya informasi, komunitas, 

keluarga atau disiplin yang terkait lainnya), karena interpretasi kisah hidup yang baik 

harus didasarkan pada teori, pribadi, atau subjektif. Meski begitu, tampaknya sering 

kali terjadi tumpang tindih atau homologi antara pengaruh teoretis dan ‗subjektif‘. 

Meskipun pertanyaan-pertanyaan dan kecenderungan dalam penelitian biografis 

keadaanya seperti demikian, namun tujuan dalam studi cerita kehidupan adalah untuk 

mendapatkan pemahaman ttentang pengalaman kehidupan individu dalam konteks 

sosio-historis. Tujuan menempatkan peneliti sepenuhnya dalam penelitian biografis 

adalah untuk menegaskan bahwa kita semua memiliki cerita dan tampaknya menjadi 

bagian fundamental cerita (melalui wawancara), interaksi tidak hanya membantu 

individu untuk menggambarkan dan memberikan bentuk dan struktur kehidupan 

mereka (dalam situasi wawancara), tetapi juga membantu peneliti untuk mulai 

menarik pengalaman mereka sendiri. Bagaimanapun ‗kolaboratif‘ relasi ini terjadi 

saat wawancara, interpretasi, dan presentasi, dan ini terbuka bagi mereka untuk 

banyak melakukan diskusi. Meskipun terjadi suatu ketimpangan relasi kekuasaan 

yang mendasar dan tidak dapat diatasi, namun hal itu daoat diubah selama proses 

penelitian penuh. Karena itu, penerapan istilah-istilah seperti ‗kekuatan‘ , ‗otritas‘, 

‗pemberdayaan‘, ‗suara‘ dan ‗timbal balik‘ dalam hubungan antara peneliti dan 

pewawancara harus digunakan secara hati-hati untuk menggambarkan apakah 

hubungan tersebut adalah proses yang sulit dan problematis. 

Pendapat lain mengatakan bahwa penelitian kualitatif biografis merupakan 

sarana intervensi sosial, artinya selain penelitian tersebut harus terlibat dalam 

membantu pribadi atau realisasi kolektif untuk meningkatkan kesadaran, melahirkan 

soldaritas, atau memberikan kesempatan pada mereka yang suaranya tidak didengar, 
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juga peran penelitian yang bisa memengaruhi konteks. Meskipun tetap ada kesulitan, 

namun komitmen untuk memberikan kesempatan ‗berusara‘ pada peneliti biografis 

tampaknya tidak memadai sejak adanya pembatasan pada persepsi mereka pada 

dunia, yang pada gilirannya ini memncerminkan adanya wacana dominan (Sparkes 

1994b: 108). Singkatnya, diskusi tentang peran peneliti (sebagai peserta biografi) 

menimbulkan pertanyaan tidak hanya sejauh mana peneliti harus menempatkan 

dirinya/‘suara‘ nya dalam konteks sosio-politik, tetapi ppertanyaan metodologis dan 

etnis mengenai peran peneliti itu sendiri. Bagi peneliti, pertanyaan mucul dalam 

penelitian dari kumpulan presentasi mengenai interprestasi dan penilaian subjektif 

sebagai isu baru atau pandangan yang baru muncul. Lebih dari itu, tingkat dan tipe-

tipe ‗penanaman‘ pribadi yang berada dalam pertanyaan, misalnya berapa banyak 

pengungkapan diri saat ‗berbagi cerita‘, dalam rangka untuk membangun 

kepercayaan, membangun kredibilitas atau soliadritas di lapangan dan di dalam kajian 

tertulis (Sparkes 1994a: 167 dalam Roberts, 2002) 

PEBANDINGAN DIMENSI LIMA TRADISI PENELITIAN KUALITATIF 

Dimensi Biografi Fenomenologi Grounded 

Theory 

Etnografi Studi 
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Fokus Pengeksplorasi

an kehidupan 

seorang 
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Pengembangan 

suatu teori dari 
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penafsiran 
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sosial dan 
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Dimensi Biografi Fenomenologi Grounded 

Theory 

Etnografi Studi 

Kasus 

Bentuk 

Normatif 

Deskripsi 

detail 

tergantung 

individu 

Deskripsi 

esensi 

pengalaman 

Teori atau 

model Teoretis 

Deskripsi 

perilaku 

budaya 

 

 

7. Prosedur Penelitian 

Creswell memberikan penjelasan mengani „Sistematika Penyajian dalam 

Penelitian Biografis‟: definis,asal-usul, varian atau jenis, prosedur, dan tantangan-

tantangan (hlm. 47-51) 

a. Penggunaan teori (hlm. 85) 

b. Pertanyaan-petanyaan penelitian (hlm. 101) 

c. Individu untuk dikaji (hlm. 111) 

d. Akses dan masalah laporan (hlm. 117) 

e. Strategi sampling (hlm. 118) 

f. Bentuk-bentuk data (hlm. 121) 

g. Pencatatan data, masalah-masalah lapangan, dan penyimpanan (hlm. 126-134) 

h. Analisis data (hlm. 146-147) 

i. Penulisan biografi (hlm. 172-175) 

j. Standar mutu (kualitas) dan verifikasi (hlm. 204-207) 

Secara metodologis, penelitian biografis menggunakan wawancara mendalam 

atau menggali kisah hdiup dengan yang diteliti  (story-teller, responden, atau 

informan/biographer), kemudian kisah hidup, sejarah hidup, dan siklus hidup 

biographer tersebut dikumpulkan dan ditafsirkan dan sebagainya, dengan tujuan 

untuk menumbuhkan fasa kebersamaan. 
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8. Tahap-tahap Prosedural Penulisan Biografi: 

a. Peneliti memulai dengan seperangkat pengalaman objektif dalam pencatatan 

tahap-tahap jalan kehidupan (masa kanak-kanak, remaja, awal dewasa, atau usia 

tua sebagai sebuah kronologi) dan pengalaman-pengalaman (seperti pendidikan, 

perkawinan, dan pekerjaan) dari subjek. 

b. Peneliti mengumpulkan bahan-bahan biografis kontekstual yang kpngjret (subjek 

melaporkan kembali pengalaman-pengalaman hidup dalam bentuk cerita atau 

baratif). Fokusnya ialah pengumpulan cerita-cerita. 

c. Cerita-cerita disusun sekitar tema-tema yang menunjukkan peristiwa-peristiwa 

paling penting (atau epifani-epifani) dalam suatu kehidupan individual. 

d. Peneliti mengeksplorasi pemaknaan cerita-cerita ini, 

mengandalkan/mempercayai individu untuk memberikan penjelasn-penjelasan 

dan pencarian untuk pemaknaan-pemaknaan ganda. 

e. Peneliti juga mencari struktur-struktur yang lebih besar untuk menjelaskan 

pemaknaan-pemaknaan, seperti interaksi-interaksi sosial dalam kelompok, 

masalah-masalah cultural, ideologi-ideologi, dan konteks historis, dan 

memberikan sebuah penafsiran untuk pengalaman hidup individu (atau lintas 

penafsiran-penafsiran jika beberapa individu dikaji). (Creswell, 1998: 50-51) 

9. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian biografi biasanya dipilih karena memiliki pencapaian standar 

yang timggi atau luar biasa dalam suatu bidang, memiliki karakteristik yang unik atau 

kekhasan, atau memiliki peritiswa atau pengalaman yang unik. Kisah biasanya 

dituturkan secara verbal pada peneliti atau juga dibangun melalui penelusuran 

dokumen dan arsip-arsip yang tersedia. (Denzin, 2000). Arinya, subjek penelitian 

atau partisipan tidak selalu harus nama-nama besar atau tokoh-tokoh yang terkenal 

seperti artis, musisi, politisi, budayawan, agamawan, dan olahragawan. Tapi bisa juga 

orang-orang biasa atau awam yang memiliki kelebihan dan keunikan dalam bidang 

pekerjaan, hobi, pemberdayaan masyarakat, bahkan keunikan dan kekhasan secara 
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psikologis dan fisik. Misalnya, seorang wartawan yang indigo atau autis, pegawai 

humas yang senang mengumpulkan benda-benda kuno, penyiar yang sudah 30 tahun 

memandu acara memasak, seorang karywan yang tidak pernah telat masuk kerja, 

bahkan seorang tukang gado-gado yang memiliki anak asuh 10 orang, dan 

sebagainya. 

10. Analisis dan Penyajian Dara Penelitian Biografi 

 Denzin (1989b) menyarankan bahwa seorang peneliti memulai analisis dengan 

mengidentifikasi seperangkat objektif pengalaman dalam kehidupan subjek. Catatan 

harian (jurnal) individu satu sketsa kehidupannya dapat menjadi titik permulaan 

untuk analisis. Dalam sketsa ini, peneliti mencari tahap-tahap atau pengalaman hidup 

individu. Cerita-cerita dan epifani-epifani akan muncul dari catatan harian (jurnal) 

individu atau dari wawancara-wawancara. Peneliti melihat pangkalan data (database) 

(secara tipikal wawancara-wawancara atau dokumen-dokumen) kongkret, bahan-

bahan biogrfis kontekstual. Seorang pewawancara mendorong seorang subjek untuk 

memperluas berbagai bagian cerita-cerita dan menanyai yang diwawancarai untuk 

berteori tentang kehidupannya. Teori-teori ini dapat menghubungkan model-model 

karir, proses-proses dalam jalan hidupnya, model-model dunia sosial, model-model 

relasional biografi, dan model-model sejarah alami dari jalan kehidupan. Kemudian, 

bagian-bagian (segmen) naratif dan kategori-kategori dalam cerita-wawancara 

diisolasi oleh peneliti, dan pola-pola dan makna-makna lebih luas ditentukan. 

Akhirnya, biografi individu direkonstruksi, dan peneliti mengidentifikasi faktor-

faktor yang membentuk kehidupannya. Ini mengarah kepada penulisan sebuah 

abstraksi analitik dari kasus yang menonjolkan: 

a. Proses-proses dalam kehidupan individual. 

b. Perbedaan teori-teori yang berkaitan dengan pengalaman-pengalaman kehidupan. 

c. Ciri-ciri unik dan umum kehidupan. (Creswell, 1998:146-147). 
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Penyajian Data 

Peneliti biografis juga dapat menganalisis dan menyajikan data melalui tahapan-

tahapan berikut ini: 

a. Keadaan Teks :Penggunaan konteks seputar sebuah teks (cerita atau   kisah          

hidup yang ditulis peneliti) untuk membuat ―lensa‖ yang dapat 

menginterpretasikan teks. 

b. Konteks  :Peristiwa dalam kehidupan biographer yang terjadi seputar 

teks tersebut berlangsung 

c. Konteks  :Bukan berupa informasi yang sudah tersedia dalam teks itu 

sendiri (meskipun informasi tersebut hanya agak menyinggung teks) 

d. Penggunaan konteks untuk menginformasikan bacaan pada suatu teks (tulisan 

biografi/kisah kehidupan) 

Proses Analisis Biografi:  

Konteks          Lensa         Teks        Interpretasi 

1. Menarik konteks tersebut untuk menjelaskan bacaan 

2. Pelengkap konteks untuk memahami teks (kisah kehidupan) 

3. Menjelaskan teks sebagaimana penulis mencoba berhubungan dengan isu0isu 

personal 

4. Lakukan pendahuluan dengan tegangan yang umum dan menyajikan suatu tesis 

(kisah kehidupan yang ditunjang dengan teori dan pendekatan) 

Badan Analisis: 

a. Latar Belakang: harus membuktikan suatu isu yang secara signifikan menggangu 

penulis biografi pada saat dia menulis teks. Penulis dapat menggunakan 
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otobiografi, biografi, surat kabar, surat-surat/arsip atau dokumen, korespondensi, 

dan sebagainya. 

b. Teks (kisah kehidupan yang ditulis): usahakan menggunakan perangkat yang 

dapat mendukung tesis, selain itu menerapkannya dengan mengintegrasikan 

konteks. 

 

Prinsip-prinsip Penggunaan Teisi: 

1. Interpretif/argumentatif 

2. Spesifik/seksama atau detil 

3. Akurat 

4. Kedalaman 

Tesis tersebut mencakup bagaimana si penulis melengkapinya dengan unsur-

unsur yang berhubungan dengan konteks (A), melalui penggunaan perangkat teratur 

(B), untuk menjelaskan pesan-pesan pada teks (C). 

Tahap Pelaporan Penulisan Biografis adalah: 

1. Dalam penelitian biografi meupakan penulisan kritis lebih dari upaya 

kritismeainnya. Kritisme harus berbeda tapi mempertahankan hubungan antar 

konteks dan teks. 

2. Gaya penulisan dan tata bahasa harus sangat diperhatikan 

3. Tulis outline dan postoutline 

4. Tulis draf kasar dahulu, kemudian dirapikan secara bertahap 

5. Tulisan harus jelas dan lancar 

6. Gunakan kata-kata yang kuat,akurat,dan seksama pada penyertaan-penyertaan 

aktif dan sumber 

7. Buat se-spesifik mungkin untuk didiskusikan dalam/sesuai konteks sejarah 
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8. Buat laporan se-spesifik mungkin antara konteks sejarah hidup sumber pada teks 

(ceita kehidupan) nya. 

 

H. Metode Penelitian Aksi Partisipatori 

1. Asumsi Dasar 

Selama ini banyak sekali hasil penelitian yang tidak berpihak pada masyarakat 

yang diteliti. Misalnya kasus, pendekatan pembangunan pertanian melalui Green 

Revolution. Hasil penelitian tersebut lebih berpihak pada kepentingan peneliti atau 

funding (pemberi dana) dibandingkan dengan masyarakat yang diteliti. Selain itu, 

hasil-hasil penelitian selama ini lebih pada upaya melegitimasi dan mereproduksi 

pengetahuan tentang kekuasaan yang dapat mengkonstruksi pikiran, perilaku 

individu, dan komunitas di dalam masyarakat. Realoitas ini sejalan dengan pemikiran 

Filsuf Francois Bacon dengan pernyataannya tentang, “knowledge is power”. 

Sedanglan Habermas mengatakan, ―Ilmu pengetahuan tidak bebas nilai, di dalamnya 

terselubung kepentingan atau ideologi‖ 

Semestinya, suatu proses penelitian dapat mengarahkan pada upaya penyadaran, 

baik bagi mereka yang disebut sebagai ‗subjek‘ penelitian (pakar sosial) maupun 

‗objek‘ penelitian (masyarakat sebagai kelompok sasaran), karena itu, keberanian 

dalam membongkar ideologi atau selubung kepentingan di balik kinerja ilmu 

pengetahuan sangat penting dilakukan untuk melahirkan pikiran kritis dan tindakan 

pembebasan bagi para kaum yang lemah (mustaddafin). Untuk merealisasikan ini, 

sangat perlu kiranya semua penelitian diarahkan untuk menjadikan masyarakat 

sebagai subjek penelitian bukannya objek penelitian, sehingga mereka memiliki 

pengetahuan kritis. Karena, pengetahuan kritislah yang hanya akan melahir tindakan 

kritis, selain itu, gerakan sosial dapat terwujud dengan kuat hanya dengan proses 

perlibatan secara langsung para actor di dalam masyarakatnya sendiri untuk 

membantu mengurai permasalahan dan solusi yang terjadi. Vandana Siva 

mengatakan, ―Jika anda ingin mengetahui sesuatu, maka rasakanlah‖. (Rozaki, t.thn) 
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Penelitian yang bisa mengakomodasi dan memberikan kontribusi nyata terhadap 

trnsformasi sosial, emansipasi, dan penyadaran kritis pada masyarakat secara 

langsung adalah Penelitian Aksi Partisipatori (Participation Action Research/PAR). 

Salah satu tokoh intelektual organic, yakni intelektual yang berpihak pada rakyat. 

Nama-nama lain yang popular di publik pada generasi ini seperti Vandana Siva, 

Maria Mies, Linda Tuhiwai Smith, Rajes Tandon, Mansour Faqih, dan lain-lain. Pada 

dasarnya PAR memang banyak dipopulerkan oleh pemikiran-pemikiran kritis seperti 

halnya Paulo Freire, Antonio Gramsci dan para pemikir mazhab kritis Frankfurt 

sebagai upaya keluar dari kebutuhan mainstream analisis sosial dan riset yang 

mekanis dan positivistic. Prinsip pokok yang ingin diangkat dalam riset ini adalah 

memusatkan keterlibatan subjek (masyarakat) sebagai bagian penting dalam analisis 

sosial. Orientasi riset diarahkan bagi terciptanya usulan-usulan perubahan secara 

dialektis melalui spirit “participation – action – research”. 

Jadi pada dasarnya PAR adalah penelitian yang melibatkan semua pihak yang 

relevan untuk aktif bersama-sama dalam meneliti suatu situasi sosial tertentu (pada 

orang-orang yang mengalami masalah) dengan tujuan terciptanya perubahan sosial 

dan upaya perbaikan selanjutnya. Upaya ini dilakukan mereka melalui proses 

perenungan kritis historis, politik, budaya, ekonomi, geografis dan konteks lainnya 

sesuai yang mereka pahami. PAR tidak hanya meneliti apa yang dapat direalisasikan 

melalui suatu tindakan, sebaliknya tindakan tersebut harus diteliti, diubah, dan diteliti 

kembali, yang tentunya proses ini dilakukan oleh para peserta itu sendiri. 

Wadswoth (1998) menyatakan bahwa PAR bukan hanya sekedar varian dari 

konsultasi eksotis. Sebaliknya, PAR bertujuan untuk menjadikan orang-orang aktif 

dalam penelitian ‗oleh dan untuk orang-orang yang akan membantu‖. PAR juga tidak 

dapat digunakan oleh sekelopmpok orang untuk memperalat kelompok lainnya demi 

kepentingan khusus mereka sperti untuk penerapan kebijakan pusat, pengembangan 

organisasi atau perubahan layanan. PAR diterapkan justru untuk membuat orang-

orang menjadi lebih demokratis atau non-koersif (persuasive), artinya orang-orang 
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dapat lebih terlibat atau memiliki kesadaran dalam memberikan bantuan, menentukan 

tujuan, dan menghasilkan penyelidikan bagi mereka sendiri. 

2. Pengertian Participation Action Research (PAR) 

Pengertian awal action research masih dianggap belum jelas dalam suatu 

literatur. Para penulis seperti Kemmis dan Mc.Taggert (1988), Zuber-Skerrit (1992), 

Holer dan Schwartz-Barcott (1993) menyatakan bahwa action research awalnya 

diangkat oleh Kurt Lewin, seorang psikolog Amerika. Mckernan (1991:8) pun 

memberikan kontribusi pengertian bahwa action research adalah sebuah method of 

inquiry yang berkembang pada abad lalu dan secara studi literatur membuktikan 

bahwa action research berakar dari ―metode ilmiah yang berhulu pada gerakan ilmu 

pendidikan pada akhir abad 19‖. Bukti lainnya adalah dimana action research pernah 

digunakan oleh sejumlah reformis sosial sebelum Kurt Lewin, seperti Collier (1945), 

Lippitt and Radke (1946) dan Corey (1953). Sedangkan, Mc Taggert (1992) 

mensitasi karya Gstettner and Alltricher yang menggunakan isitlah group 

participation tahun 1913 bagi sebuah usulan pengembangan komunitas prostitusi di 

Vienna. Freideres (1992) juga meamsukkan konsep participation research di tahun 

1970 bagi program pengembangan lanjutannya tentang pengalaman negara 

berpenghasilan rendah.  

Meskipun pengertian action research masih kabur, namun Kurt Lewin pada 

tahun 1940-an berusaha membuat teori action research, yang menjeaskan bahwa 

action research adalah suatu proceeding in a spiral steps, each of which is composed 

of planning, actions, and the evaluation of the result of action (Kemmis and Mc 

Taggert 1990). Lewin berargumentasi bahwa dalam rangka memahami dan 

mengubah praktis-praktis sosial tertentu, ilmuwan sosial harus meilbatkan para 

praktisioner dari dunia sosial nyata pada semua tahap penelitian. Konstruksi teori 

action research dari Lewin ini menjadikan action research sebagai sebuah metode 

penelitian yang dapat diterima para peneliti (McKernan, 1991). 
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Dalam PAR terdapat tiga pengertian (features), yakni participation, action, 

research. 

1. Participation, istilah inidiambil dari pengertian „inquirer decision-making‟ 

yang menggunakan „the principle of equity‟ (dipahami sebagai co-existence and 

self determination) untuk membawa divergent contextual factors dan divergent 

interpretations dari metodologi ke dalam kerja generalisasi data (subscribing to 

the „reletivist‟ characteristic of the paradigm) 

2. Action, istilah yang berarti direct experience dari isu-isu partisipan yang 

dipresentasikan dalam setiap kehidupan sehari-hari , dan bagaimana 

participatory action research methods dapat melibatkan dunia partisipan secara 

langsung. 

3. Research adalah process and form yang dapat menghasilkan pengetahuan, 

experiental, presentational, propositional, practical (John Heron, 1996), dan 

sebagai proses yang dilakukan partisipan bagi kepentingan masyarakat. 

Pengetahuan ini dikembangkan melalui dialog reflektif dan analisis kritis yang 

dilakukan oleh partisipan yang terlibat dalam suatu aksi tertentu (subscribing to 

the hetrmeneutic and dialog characteristic of the paradigm) 

3. Beberapa Definisi PAR dari Para Ahli 

Definis-definisi Penelitian Aksi Partisipatori (Participation Action 

Research/PAR) yang pernah dirumuskan para ahli adalah sebagai berikut: 

a. Kurt Lewin (1947) adalah pencetus terminologi “Action Research‖ (AR) yang 

menjelaskan AR sebagai proses spiral yang meliputi: 

a) Perencanaan tindakan yang melibatkan investigasi yan cermat 

b) Pelaksanaan tindakan 

c) Penemuan fakta-fakta tentang hasil dari tindakan, dan 

d) Penemuan makna baru dari pengalaman sosial 
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b. Corey (1953) mengatakan AR adalah proses di mana kelompok sosial berusaha 

melakukan studi masalah mereka secara ilmiah dalam rangka mengarahkan, 

memperbaiki , dan mengevaluasi keputusan dan tindakan mereka. 

c. Hopkins (1985): AR ditujukan untuk mengkontribusikan baik pada masalah 

praktis pemecahan masalahmaupun pada tujuan ilmu sosial itu sendiri dengan 

mengkolaborasikan unsure-unsur di dalamnya sehingga dapat diterima oleh 

kerangka kerja etik. 

d. Peter Park (1993): AR adalah penguatan rakyat melalui penyadaran diri untuk 

melakukan tindakan yang efektif menuju perbaikan kondisi kehidupan mereka. 

(Mc Kernan, 1991) 

Dengan demikian, pengertian PAR memiliki banyak nama, seperti participation 

research, action research, collaborative inquiry, collaborative action research, 

emancipatory research, action learning, contextual action research; namun semua 

variasi ini memiliki tema yang sama. 

4. Karakteristik Participation Action Research 

Karena banyaknya nama yang tersemat dalam pengertian action research, maka 

PAR (Participation Action Research) diangkat dengan tujuan untuk meringkas nama-

nama tersebut dalam karakteristik utama di bawah tiga judul yang diuraikan sebagai 

berikut, yaitu participation, action, dan research. Penjabarannya dapat diidentifikasi 

sebagai berikut: 

a. PAR adalah deskripsi penelitian sosial (yang didasarkan pada asumsi-asumsi 

yang benar, kolektivitas alam, dan tindakan yang mengatur konsekuensi dan 

nilai-nilai) 

b. PAR adalah suatu praktik (aksi). Didasarkan untuk melihat praktik-praktik yang 

dianggap meragukan. Karena itu dibutuhkan suatu penelitian partisipatif yang 

bersifat reflesif kritis, skeptic, dan penyelidikan imajinatif. Ibaratnya, PAR 

adalah suatu cara untuk membangun jembatan bagi masyarakat. Karena itu, jenis 
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penelitian ini dianggap sebagai proses pencarian bagi pengembangan 

pengetahuan praktis dalam memahami kondisi sosial, politik, lingkungan, atau 

ekonomi. 

Jadi, PAR (Participation Action Research) adalah ―seni‖ membangun jembatan 

untuk mencapai pemahaman yang saling menguntungkan; menghubungkan orang-

orang, gagasan, dan sumber; membangun hubungan yang kuat antara perorangan dan 

komunitas; upaya menciptakan solusi yang saling menguntungkan masalah bersama; 

dan belajar untuk maju menyongsong masa dengan tanpa harus membuat “roda”, 

dengan melewati berbagai rintangan yang muncul; dan secara esensial meraih suatu 

tingkat kesadara yang tinggi agar kita bisa berdaya untuk memecahkan masalah-

masalah yang ada. Masalah-masalah tersebut bisa dimulai dari mobilisasi (misalnya 

partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan) sampai pilihan tindakan berdasarkan 

kesadara sendiri. Mulai dari penggunaan partisipasi sebagai alat untuk meningkatkan 

efisiensi proyek pembangunan (misalnya partisipasi masyarakat untuk mengurangi 

biaya pendidikan) sampai partisipasi sebagai tujuan akhir pembangunan (Kumar, 

2002) 

5. Dimensi Penelitian Aksi Partisipatori 

Ada tiga pilar penting untuk membaca secara utuh dimensi penelitian aksi ini, 

yakni: metodologi penelitian, dimensi aksi, dan dimensi partisipatoris. Tiga pilar itu 

lebih jelasnya akan mengatakan bahwa PAR  dikerjakan dengan mengacu pada 

paradigma dan metodologi riset tertentu., harus diorientasikan untuk melakukan aksi 

perubahan dan transformasi sosial, dan dalam praktiknya penelitian ini harus 

melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses penelitian sosial. 

6. Kerangka Pemikiran atau Paradigma dalam Penelitian Aksi Partisipatori 

PAR secara jelas mengakui bahwa penelitian ini mempunyai kerangka dasar 

perspektif yang lebih kritis dibandingkan dengan pola-pola penelitian ―konvensional‖ 
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atau menjadi mainstream saat ini. Paradigma kritis (critical paradigm) adalah 

pendekatan yang mendorong lahirnya penelitian yang bersifat membangun emasipasi. 

Tahap awal untuk mendudukan paradigma metodologi partisipatif ialah 

merumuskan landasan filosofis, baik dari aspek ontologi, epistemologi, maupun 

aksiologi dari ilmu-ilmu sosial. Paradigma ontologi, epistemologi,  dan aksiologi ini 

dapat diklasifikasikan menurut perspektif atau teori-teori yang terkait dengannya, 

berikut penjelasanya: 

a. Aliran Ontologi yang dikemukakan mencakup empat kelompok. Pertama, 

realisme (mencakup realism, pluralisme). Kedua, idealisme (idealisme, monisme, 

dualisme, mistikisme, superanaturalisme). Ketiga, pragmatisme. Keempat, 

marxisme (marxisme, materialism) 

a) Pertama, aliran realisme sendiri cenderung memisahkan antara dunia dan 

objeknya, dari orang yang mengetahui (knower) dan pikiran. 

b) Kedua, idealisme memandang idelah yang mencipta realitas, sehingga sulit 

dibedakan antara pihak yang mengetahui dan pengetahuannya. 

c) Ketiga, aliran paragtisme memang argumen bahwa realitas adalah ―pengalaman 

murni‖ di mana semua hubungan dapat ditemukan namun tidak ada dualitas 

kesadaran dan isi, pemikiran dan benda. 

d) Keempat, aliran marxisme melihat teori lebih sebagai alat perubahan sosial, 

daripada sebuah alat berpikir rasional. Adapun materialisme memandang materi 

atau energi sebagai substansti realitas publik. 

b. Epistemologi mencakup teori korespondensi, koherensi, dan pragmatis yang 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a) Dalam teori korespondensi, ide atau proposisi itu benar apabila secara akurat dan 

cukup menyerupai atau mempresentasikan realitas, setidak-tidaknya dapat 

korelasi antar keduanya. 



217 
 

b) Dalam teori koherensi, ide atau proposisi barulah benar manakala ―sesuai 

dengan‖ atau konsisten dengan atau diperlukan oleh totalitas kebenaran, di mana 

ide atau proposisi itu menjadi bagian darinya. 

c) Dalam teori pragmatis, ide atau proposisi itu benar manakala ia berfungsi, 

memuaskan, atau mampu melakukan sesuatu. 

Secara epistemologi, riset ini secara sadar mengakui adanya usaha wajib keterlibatan 

(partisipatory) penuh antara subjek peneliti dan subjek komunitas. Persentuhan dan 

keterlibatan peneliti dalam masyarakat bukan hanya dalam hal kedekatan jarak secara 

fisik melainkan subjek peneliti menjadi bagian utuh dari proses hidup komunitas. 

c. Aksiologis. Kategori aksiologi mencakup. Pertama, objektivisme (mencakup 

objektivisme dan realism aksiologis). Kedua, subjektivisme aksiologis. Ketiga, 

relasionisme aksiologis. Keempat, emotivisme (mencakup emotivisme, 

nominalisme skeptisisme aksiologis). 

a) Objektivisme atau realisme aksiologis, memandang nilai, norma, ideal dipandang 

berapa pada realitas objektif, atau berasal dari realitas objektif tersebut. 

b) Subjektivisme aksiologis memandang nilai berkaitan dengan sikap mental 

terhadap objek atau situasi. 

c) Relasionisme aksiologis memandang nilai sebagai hubungan saling terkait 

dengan variabel, atau sebagai produk dari hubungan antar variabel tersebut. 

d) Nominalisme, menjelaskan bahwa penentuan nilai merupakan ekspresi emosi 

atau usaha untuk membujuk, yang keduanya tidak bersifat faktual. Oleh sebab itu 

ilmu tentang nilai dipandang mustahil. Pendukung aliran ini meliputi GE Moore, 

IA Richard, Nietzshe, Ayer, Russel, Stevenson Schlick, Carnap. (Agusta, 2006). 
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7. Paradigma Metodologi Ilmu Sosial 

ONTOLOGI EPISTEMOLOGI 

KORESPONDENSI KOHERENSI PRAGMATISME 

MARXISME 

 

 

 

 

PRAGMATISME 

 Metodologi teori 

kritis: Metode teori 

kritis, etnografi 

kritis 

 

Metodologi 

pascamodernisme: 

Metode 

pascamodernisme, 

dekonstruksi, 

arkeologi 

pengetahuan, 

genealogi, 

feminism, queer 

theory 

Metodologi 

partisipatif - marxis: 

Partisipasi lembaga 

swadaya masyarakat 

 

Metodologi 

partisipatif-

pragmatis: 

Kaji tindak (action 

research) 

IDEALISME 

 

 

 

 

REALISME 

 

 

 

 

Metodologi 

Konstruktivisme: 

Konstruktivisme, 

etnometodologi 

 

Metodologi 

Positivisme: Metode 

Kuantitatif, survai, 

sensus 

 

Metodologi 

Hermeneutika: 

Hermeneutika 

 

 

Metodologi 

Pascapositivisme: 
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ONTOLOGI 

 

KORESPONDENSI 

EPISTOMOLOGI 

KOHERENSI 

 

 

strukturalisme, 

fenomenologi, 

hermeneutikan 

positif, grounded 

theory 

 

 

PRAGMATISME 

 

PAR secara prespektif adalah sebuah dual shift, yaitu sebuah pergeseran, baik 

dalam paradigma penelitian kita maupun pergeseran dalam cara-cara kita mengejar 

pembangunan. 

a. Paradigma pertama, PAR mengubah cara berpikir kita tentang penelitian dengan 

menjadikan penelitian sebuah proses partsipasi. PAR itu sendiri adalah sebuah 

kondisi yang diperlukan di mana orang memainkan peranan kunci di dalamnya 

dan memiliki informasi yang relevan tentang sistem sosial atau komunitas, yang 

tengah berada di bawah studi. 

b. Paradigma kedua, PAR adalah proses di mana komunitas-komunitas berusaha 

mempelajari masalah secara ilmiah dalam rangka memandu, memperbaiki, dan 

mengevaluasi keputusan dan aksi mereka. Cara-cara penelitian yang selama ini 

biasa dilakukan kalangan akademisi dan peneliti dalam komunitas kita, justru 

dapat menjadi tantangan dan ancaman bagi mereka. 

8. Tipe-tipe atau Model Participation Action Research 

Grundy (1988) mendiskusikan tiga model PAR; technical, practical, emancipator. 

Holter dan Schwartz-Barcott (1993) juga mendiskusikan tiga tipe PAR, yakni 
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technical collaborative approach, mutual collaborative approach, enhancement 

approach. Selanjutnya, McKernan (1991) mendaftarkan tiga tipe action research: 

scientific-technical view of problem solving; practical-deliberative action research; 

critical-emancipatory action research. Sedangkan, McCutcheon and Jurg (1990) 

mendiskusikan tiga persepketif tentang PAR: positivist perspective, interpretivist 

perspective, critical science perspective. 

9. Prinsip Dasar Participatory Action Research 

PAR memiliki prinsip dasar yang harus dipahami, antara lain sebagai berikut: 

a. PAR harus diletakkan sebagai suatu pendekatan untuk memperbaiki praktik-

praktik sosial dengan cara mengubahnya dan belajar dari akibat-akibat dari 

perubahan tersebut. 

b. Secara keseluruhan merupakan partisipasi yang murni (otentik) yang akan 

membentuk sebuah spiral yang berkesinambungan mulai dari perencanaan 

(planning), tindakan (pelaksanaan atas rencana), observasi (evaluasi atas 

pelaksanaan rencana, sampai refleksi (teoretisi pengalaman). 

c. PAR merupakan kerjasama (kolaborasi) semua pihak yang memiliki 

tanggungjawab atas tindakan perubahan, sebagai upaya-upaya meningkatkan 

kemampuan mereka. 

d. PAR merupakan suatu proses membangun pemahaman yang sistematis (systemic 

learning process), proses penggunaan kecerdasan kritis untuk saling 

mendiskusikan tindakan mereka dan mengembangkannya, sehingga tindakan 

sosial mereka akan sangat berpengaruh terhadap perubahan sosial. 

e. PAR suatu proses yang melibatkan semua orang dalam cakupan teoretisasi atas 

pengalaman-pengalaman mereka sendiri. 

Dari kesemua prinsip-prinsip PAR yang ada, yang terpenting adalah dalam PAR, 

tidak mengharuskan membuat dan mengelola catatan rekaman yang menjelaskan apa 

yang sedang terjadi seakurat mungkin, akan tetapi merupakan analisis kritis, terhadap 
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situasi yang secara kelembagaan diciptakan. Salah satu prinsip PAR yang paling unik 

adalah menjadikan pengalaman-pengalaman mereka sendiri sebagai sasaran 

pengkajian. 

10. Langkah-langkah Penelitian Aksi Partisipatori 
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Penjelasan: 

a. Tuntutan para pelaku dalam situasi masalah: apa  yang menjadi permasalahan 

utama, dilihat dari problem kuasa, relasi struktur sosial, politik, ekonomi, dan 

budaya serta historis masalah dari sisi korban dan penguasa. 

b. Peneliti dengan pelaku (warga masyarakat) saling membangun 

konsensus/persetujuan apa yang disebut sebagai masalah. 

c. Ada proses penseleksian sebagai perwakilan dari komunitas warga untuk masuk 

di dalam tim penelitian bersama peneliti dari luar komunitas 

d. Membuat riset. Meliputi lata belakang kasus, merumuskan masalah yang diteliti 

secara spesifik, tujuan riset, kerangka teoretik atau konsep yang digunakan, 

pemilihan metode di dalamnya meliputi jenis, memilih responden, wawancara, 

batasan, waktu dan lokasi. 

e. Menggabungkan data antara yang diperoleh peneliti (professional/luar) dengan 

peneliti dari warga/komunitas. 

f. Melakukan analisis bersama. 

g. Berbagi dengan para pelaku dalam situasi masalah; saling melakukan refleksi. 

h. Dari proses refleksi itu mungkin asa perubahan sehingga diperlukan upaya untuk 

konsolidasi. 

i. Mengamati kembali perkembangan dari rencana yang berubah. 

j. Menulis proses dan capaian yang terjadi sebagai laporan atau hasil untuk 

tindakan perubahan atau aksi sosial. 

11. Metodologi Penelitian Participation Action Research  

a. Metode  

Dalam penelitian PAR, metode penelitiannya lebih ditujukan untuk mengkaji dan 

menganalisis suatu temuan yang mengarah pada masalah ideology, disbanding pada 

masalah-masalah aktual yang terjadi. Tandon (1989 dalam Denzin & Lincoln, 1994: 

329) mengatakan bahwa PAR adalah suatu metodologi sebagai pilihan sistem 

produksi pengetahuan yang didasarkan pada peranan orang-orang dalam pengaturan 
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agenda dan partisipasi mereka di dalam pengumpulan data dan analisis, juga 

pengontrolan dalam penggunaan keluaran (outcomes). Metodologi PAR 

menggunakan berbagai metode, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang 

memfokuskan diri pada tradisi komunikasi/bahasa daerah dan penyebaran 

pengetahuan dalam masyarakat. (Hall, 1993 dalam Denzin & Lincoln, 1994: 329) 

Secara umum, metode PAR terbagi dalam dua tipe, yakni eksplanatif dan 

tematik, dengan penjelasan sebagai berikut: 

a. PAR eksplanatif memfasilitasi komunitas/masyarakat untuk menganalisis 

kebutuhan, permasalahan, dan solusinya, kemudian merencanakan aksi 

transformative. 

b. PAR tematik menganalisis program yang sudah berjalan, sebagai alat evaluasi 

dan pengamanan (monitoring).  

PAR secara teoretis menggambarkan semua metode penelitian ilmu sosial yang 

pernah ada. Karena PAR memiliki premis prinsip-prinsip bahwa orang dengan 

sebuah masalah melakukan investigasi mereka sendiri, sehingga mengesampingkan 

tekni-teknik yang membutuhkan pemisahan antara penelitian dengan yang 

diteliti,seperti ketika experimental “subjects” dikesampingkan sebagai kegunaan 

penelitian. Field observation, penelitian pustaka dan arsip, investigasi sejarah 

menggunakan dokumen da sejarah pribadi, narratives and story telling, maupun 

questionnaires dan wawancara, semuanya digunakan dalam PAR. (de Roux, dkk 

dalam Denzin & Lincoln, 1994:329) 

b. Tahap Pengumpulan Data 

Dengan memanfaatkan kekayaan riset-riset konvensional yang masih terus 

berkembang, PAR melengkapi diri dengan banyak metode dan alat kerja. Untuk 

mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, PAR memiliki metode pemetaan 
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lokasi melalui kegiatan kunjungan lapangan, wawancara mendalam, dan diskusi 

kelompok terfokus. 

Dalam FGD misalnya, partisipan atau informan tidak sebatas berdiskusi dalam 

posisi duduk, melainkan bisa berdiskusi dalam dinamika tertentu dengan 

menggunakan alat kerja tertentu, misalnya pemetaan gagasan (mind mapping), 

menggambar diagram pohon masalah (problem tree), menulis peringkat kualitas 

(ranking), menggambar diagram keterkaitan (linkage diagram), hingga bermain peran 

(role play) kemudian mendialogkan peran masing-masing dalam konteks situasi yang 

dimaksud. 

Dalam dinamika tersebut, anggota komunitas sebagai partisipan PAR berpeluang 

lebih besar mengungkapkan pengalaman, gagasan, dan refleksi mereka secara lebih 

terbuka karena terbantu dengan sejumlah alat kerja yang memudahkan pengamatan 

dan kegiatan yang dinamis/tidak kaku. Dinamika tersebut juga memudahkan 

fasilitator untuk mendorong sebanyak mungkin anggota komunitas berpatisipasi lebih 

aktif karena menggunakan kegiatan dan alat kerja yang bisa dipilih atas dasar 

kesesuaiannya dengan latar belakang budaya, pendidikan, dan pekerjaan 

partisipan/informan. 

c. Instrumen Kerja Penelitian 

Sekali pertanyaan penelitian diformulasikan, peneliti menyajikan opsi-opsi 

metodologis bagi kelompok dengan mempertimbangkan orang-orang yang ada dan 

sumber material dari komunitas, dan menjelaskan logika mereka, efikasi, dan batasan. 

Aspek PAR ini mengekspose metodologi penelitian dan menempatkannya pada 

tangan orang per orang sehingga mereka dapat menggunakannya sebagai sebuah alat 

pemberdayaan. Tujuan dari PAR adalah agar peneliti menggerakkan proses dengan 

berbagi pengetahuan dan keterampilan warga kelompok. 
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d. Hasil Penelitian dan Simpulan 

Dalam penelitian aksi partisipatoris tidak ada simpulan akhir, karena proses 

penelitian harus berjalan terus. Artinya, penelitian bisa dilanjutkan dengan metode, 

cara, dan perspektif lain, bahkan dengan orang atau peneliti yang berbeda.  

Pengembangan pengetahuan secara krtitis mengundang pencampuran kreatif dari 

metode tradisional melalui pertanyaan dn pendekatan. Penggunaan metode peneliti 

untuk menguji kembali metode konvensional dan membuka kemungkinan 

menggunakan metode-metode yang selama ini tidak pernah mendapatkan legitimasi 

secara ilmiah. 

I. Metode Analisis Teks dan Isi 

Selama ini kita selalu dibingungkan dengan pengertian analisis tekstual dan isi 

dan bagaimana memprosesnya hingga menjadi suatu bentuk penelitian yang benar 

atau tepat. Pembahasan ini berusaha menjelaskan sedikit perbedaan dari kedua istilah 

tersebut. Berikut ini rincian penjelasnnya: 

1. Pengertian Analisis Tekstual 

Analisis tekstual mengharuskan seorang peneliti mengidentifikasi teks tertentu 

untuk diteliti secara cermat. Teks ini dapat berupa pidato kepresidenan, acara televisi, 

iklan, transkripsi wawancara atau tuturan, film, karya arsitektur, nonverbal, atau 

segala wacana yang ingin diteliti oleh peneliti. 

Hal yang paling menarik dan sangat diperhatikan oleh peneliti analisis tekstual 

yaitu bahwa analisis tekstual menggabungkan antara metode  dan teori, karena 

analisis ini tidak mementingkan pada prediksi atau hubungan sebab akibat, namun 

pemahaman yang mendalam pada praktik-praktik komunikasi yang terjadi.  
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2. Asumsi Dasar Analisis Isi  

Analisis ini secara implicit diartikan sebagai penyelidikan pesan-pesan dan 

komunikasi yang menyediakan pemahaman yang lebih mendalam tentang orang-

orang atau penerima pesan tersebut. (Berger, 1998) Sedangkam secara metodis, 

analisis isi adalah penelitian khusus untuk melaksanakan atau mengaplikasikan 

analisis tekstual. Karena, analisis isi berfungsi untuk mereduksi teks dalam unit-unit 

yang lebih khusus seperti kalimat, ide, gambar, bab, halaman depan majalah, dan 

sebagainya kemudian menerapkan skema pengodean  pada unit-unit tersebut  untuk 

memuat inferensi mengenai komunikasi dalam teks. (West dan Turner, 2007: 85) 

Banyak variasi para ahli dalam memberi pengertian terhadap analisis isi, secara 

umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis mengenai isi teks, 

tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan 

analisis yang khusus. Tapi, di bawah ini terdapat beberapa pengertian analisis isi yang 

dideskripsikan oleh beberapa pakar, yaitu: 

a) Holsti (1969), metode analisis isis adalah suatu teknik untuk mengambil 

kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai karakteristik khusus suatu pesan 

secara objektif, sistematis, dan generalis. 

b) Wimmer & Dominick, mengartikan analisis isi adalah suatu prosedur yang 

sistematis yang dirancang untuk menguji isi informasi yang direkam.  

c) Barelson & Kerlinger, analisis isi merupakan suatu metode untuk mempelajari 

dan menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, kuantitatif terhadap 

pesan yang tampak. 

d) Budd, analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan 

mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi 

perilaku yang terbuka dari komunikator. (Umar, 2002:44) 
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Jenis-jenis Klasifikasi Analisis Isi 

a. Analisis isi pragmatis, dimana klasifikasi dilakukan terhadap tanda menurut 

sebab akibatnyayang munkin. 

b. Analisis isi semantik, dilakukan untuk mengklasifikasikan: tanda menurut 

maknanya. 

c. Analisis penunjukkan (designation), menggambarkan frekuensi seberapa sengit 

objek tertentu dirujuk. 

d. Analisis penyifatan (attributions), menggambarkan frekuensi sebarapa sering 

karakteristik  dirujuk. 

e. Analisis pernyataan (assertions), menggambarkan frekuensi seberapa sering 

objek tertentu dikaralteristikan secara khusus. 

f. Analisis sarana tanda (sign-vehicle), dilakukan untuk mengklasifikasi isi pesan 

melalui sifat psikofisik dari tanda. 

3. Tahapan atau Prosedur Analisis Isi Kualitatif 

Analisis isi kualitatif merupakan suatu analisis isi yang lebih mendalam dan 

detail untuk memahami produk isi media dan mampu menghubungkannnya dengan 

konteks sosial/realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. Karena semua pesan teks, 

simbol, gambar, dan sebagainya adalah produk sosial dan budaya masyarakat. 

Berikut ini gambaran prosedur analisis isi yang biasa digunakan para peneliti 

analisis isi: 

a. Identifikasi masalah. 

b. Mulai mengenal atau terlibat dengan proses dan konteks dari sumber informasi. 

c. Melalui terlibat dengan beberapa (6-10) contoh dari dokumen yang relevan. 

Menyeleksi unit analisis. Unit analisis disebut juga fokus riset. Atau, menentukan 
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objek penelitian. Penentuan objek kajian atau penelitian oleh periset harus sesuai 

dengan analisis isi, sesuai dengan minat, kemampuan dan keahlian peneliti. 

Misalnya objek yang dipilih tentang berita politik pada surat kabar, maka bahan 

kajiannya adalah surat kabar yang dijadikan sebagai sampel penelitian. (Kholil, 

2006). 

a. Membuat protokol (semacam coding form) dan membuat daftar beberapa item 

atau kategori untuk meng-guide pengumpulan data dan draft protokol 

b. Melakukan pengujian protokol dengan mengoleksi data dari beberapa dokumen. 

c. Melakukan revisi terhadap protokol yang ada dan menyeleksi beberapa kasus 

tambahan untuk pembuatan protokol selanjutnya yang lebih halus. 

d. Penentuan sampel atau korpus. Biasanya penentuan sampling ini akan bersifat 

theoretical sampling. 

e. Koleksi data berupa pengumpulan informasi dan banyak contoh-contoh 

deskriptif. 

f. Melakukan analisis data termasuk penghalusan konsep dan koding data yang 

sudah dilakukan. 

g. Melakukan komparasi dan kontras hal-hal yang ekstrim dan pemilihan kunci-

kunci perbedaan yang muncul setiap kategori atau item teks. 

h. Melakukan kombinasi antarsemua data dan contoh-contoh kasus yang ada. 

i. Mengintegarsikan semua temuan data dengan interpretasi periset dan konsep-

konsep kunci dalam draft atau format yang berbeda. (Kriyantono, 2008:251) 

4. Realibilitas dan Validitas dalam Analisis Isi 

a. Realibilitas Analisis Isi 

Realibilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

hasil pengukuran relative konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Salah 

satu teknik pengujian realibilitas alat ukur (boring analisis isi), dalam analisis isi ialah 
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Proportional Reduction in Loss (PRL) yang dikemukakan oleh Rust dan Cooil. 

(Kholil, 2006: 58) 

Sedangkan, Burhan Bungin (2007:216) menjelaskan bahwa realibiltas 

merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat 

dipercaya atau diandalkan bila dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala 

yang sama. 

Uji realibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi terlebih 

dahulu pada saat pengumpulan data dan kemudian memasukkannya ke dalam lembar 

koding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Kemudian seorang hakim yang 

telah dipilih akan melakukan uji realibilitas terhadap kategori tersebut dengan cara 

yang sama yang telah dilakukan oleh peneliti. Kemudian dari kedua hasil uji 

realibilitas tersebut akan diketahui berapa yang disetujui bersama oleh peneliti dan 

hakim. 

b. Validitas Analisis Isi 

Membicarakan apa benar mengukur suatu yang hendak diukur atau mengukur 

suatu yang tidak hendak diukur. Suatu teknik dikatakan valid (sahih) apabila teknik 

digunakan oleh periset dalam analisis isis tersebut valid ataupun tidak. 

5. Kelebihan dan Keterbatasan Analisis Isi 

Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing, begitu 

pula dengan metode analisis isi. Berikut penjelasnnya: 

a. Kelebihan Analisis Isi  

Kelebihan utama metode ini menurut Begger (1998;128) yaitu: biaya tidak 

mahal, relatif mudah mendapatkan bahan, tidak ada halangan  dan tidak memengaruhi 

orang, dapat digunakan untuk menjelaskan pristiwa terkini, lampau atau keduanya. 

Sedangkan menurut Bungin (2007:192) metode analisis isi ini tidak menghendaki 
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digunakannya manusia sebagai objek penelitian, ini menyebabkan penelitian relatif 

mudah; tidak ada reaksi dari populasi ataupun sampel yang diteliti karena tidak ada 

orang yang diwawancarai, tidak meminta mengisi kuisioner, ataupun diminta data di 

laboratorium; tidak terbentur masalah perizinan penelitian;biaya untuk coder relatif 

lebih murah dibandingkan biaya operasional pengumpul data untuk survei. 

Kelebihan lainnya ialah ketika peneliti tidak dapat melakukan penelitian survei 

atau pengamatan terhadap populasi, analisis isi dapat digunakan. Misalnya, Chai  

(1997) meneliti konflik politik di RRC setelah kematian Mao Tze Tung pada tahun 

1976. Para peneliti Amerika tidak mungkin melakukan survei atau pengamatan 

langsung ke RRC yang waktu itu tertutup dan bermusuhan. Namun, sebanyak 40 

berita kematian yang dikirim dari  berbagai kelompok partai, kelompok militer, dan 

pemerintah provinsi atau kota, dan Komite Sentral Partai Komunis dapat 

dikumpulkan dan dianalisis secara sistematis. Hasilnya, berupa kesimpulan sementara 

mengenai tingkat dukungan pada kelompok yang berbeda-beda dari berbagai daerah 

di Cina untuk calon penguasa baru RRC. (Bungin, 2007:192) 

b. Keterbatasan atau Kekurangan Analisis Isi 

Permasalahan yang sering muncul dalam penelitian analisis isi adalah sulitnya 

mendapatkan sampel yang representatif untuk dianalisis; sulit untuk mendapatkan 

definisi kerja yang tepat pada topic yang sedang diteliti (contoh, apa itu kekerasan); 

tidak mudah mendapatkan unit yang dapat dianalisis, seperti susunan cerita, berita, 

informasi, gambar, dan wacana (apa yang dilakukan orang pada berita atau film?); 

dan sulit membuktikan simpulan yang tepat berdasarkan analsisi isi. (Berger, 

1998:128) 

Adapun menurut Bungin (2007:192) dalam menganalisis, analisis isi hanya 

meneliti pesan yang tampak, sesuatu yang disembunyikan dalam pesan bisa luput dari 

analisis isi. Kekurangan terpenting lain adalah kesulitan menetukan media atau 

tempat memperoleh pesan-pesan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. 



231 
 

Meneliti berita kerusuhan, misalnya; akan kesulitan jika kita menetapkan 

pengambilan sampel medianya secara random, sistematis, maupun sympel random. 

Karena tidak semua media yang terpilih secara random itu ada berita kerusuhannya. 

Kelemahan lain, adalah bahwa pesan komunikasi tidak selamanya merefleksikan 

fakta, terkadang memang ada usaha untuk membelokkan dunia simbolis yang ada di 

media (pesan) dari  realitas yang sesungguhnya, karena itu, untuk penelitian analisis 

isi yang bertujuan untuk memahami realitas sosial, penelitian ini perlu dikonfirmasi.  

(Ellys Lestari Pambayunan, 2013: 39-494) 

K. Teori Interaksi Simbolik 

Perspektif interaksi simbolik sebenarnya berada dibawah payung perspektif yang 

lebih besar yang sering disebut perspektif fenomenologis atau perspektif interpretif. 

Maurice Natanson menggunakan istilah fenomenologis sebagai suatu istilah generik 

untuk merujuk pada semua pandangan ilmu sosial yang menganggap kesadaran 

manusia dan maknsa subjektifnya sebagai fokus untuk memahami tindakan sosial. 

Menurut Natanson, pandangan fenomenologis atas realitas sosial menganggap dunia 

intersubjektif sebagai terbentuk dalam aktivitas kesadaran yang salah satu hasilnya 

adalah ilmu alam. Ia mengakui bahwa George Herbert Mead, William I. Thomas dan 

Charles H. Cooley, selain Mazhab Eropa yang dipengaruhi Max Weber, adalah 

representasi perspektif fenomenologis ini. Bogdan dan Taylor mengemukakan bahwa 

dua pendekatan utama dalam tradisi fenomenologis adalah interaksionisme simbolik 

dan etnometodologi. 

Selama dekade-dekade awal perkembangannya, teori interaksi simbolik seolah-

olah tetap tersembunyi di belakang dominasi teori fungsionalisme dari Talcott 

Parsons. Namun kemunduran fungsionalisme tahun 1950an dan tahun 1960an 

mengakibatkan interaksionisme simbolik muncul kembali ke permukaan dan 

berkembang pesat, hingga saat ini. Selama tahun 1960an tokoh tokoh interaksionis 

seperti Howard S. Becker dan Erving Goffman menghasilkan kajian-kajian interpretif 
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yang menarik dan menawarkan pandangan alternatif yang sangat memikat mengenai 

sosialisasi dan hubungan antara individu dan masyarakat. 

Menurut Meltzer et al., sementara interaksionisme simbolik dianggap relatif 

homogen, sebenarnya perspektif ini terdiri dari beberapa mazhab berdasarkan akar 

historis dan intelektual mereka yang berbeda. Aliran-aliran interaksionisme simbolik 

tersobut adalah Mazhab Chicago, Mazhab Iowa, Pendekatan Dramaturgis dan 

Etnometodologi. Mazhab Chicago dan Mazhab Dramaturgis tampaknya memberikan 

pemahainan lebih lengkap mengenai realitas yang dikaji. Kedua pendekatan itu tidak 

hanya menganalisis kehadiran manusia di antara sesamanya, tetapi juga motif, sikap, 

nilai yang mereka anut dalam privasi mereka. 

Meskipun terdapat berbagai cara menafsirkan interaksionisme simbolik, 

kebanyakan pcnganut perspektif ini menjadikan pemi- kiran George Herbert Mead, 

terutama daiam bukunya Mind, Self and Society (1934) sebagai rujukan pertama 

mereka. 

Teori Max Weber : Payung Teori Interaksi Simbolik 

Sebagian pakar berpendapat, teori interaksi simbolik, khususnya dari George 

Herbert Mead, seperti teori etnometodologi dari Harold Garfinkel yang juga 

bcrpengaruh di Amerika, serta teori fenomenologi dari Alfred Schutz yang 

berpengaruh di Eropa, sebenarnya berada di bawah payung teori tindakan sosial yang 

dikemukakan filosof dan sekaligus sosiolog Jerman, Max Weber (1864-1920), satu 

dari tiga teoretisi klasik utama (di samping Emile Durkheim dan Karl Marx), 

meskipun Weber sendiri sebenarnya bukanlah seorang interpretivis mumi. 
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Sebagaimana diakui Paul Rock, interaksionisme simbolik mewarisi tradisi dan 

posisi intelektual yang berkembang di Eropa abad ke-19, meskipun interaksionisme 

simbolik tidak punya hak waris atasnya atau dianggap sebagai tradisi ilmiah 

tersendiri. Dengan kata lain, George Herbert Mead tidaklah secara harfiah 

mengcmbangkan teori Weber atau bahwa tcori Mcad diilhami oleh tcori Weber. 

Hanya memang ada kemiripan dalam pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai 

tindakan manusia. Seperti akan kita lihat nanti, pemikiran Mead diilhami beberapa 

pandangan filsafat, khususnya pragmatisme dan behaviorisme. Ada kemiripan antara 

pandangan Mead dengan pandangan Schutz, kalau tidak disebutkan bahwa 

pandangan Schutz diilhami oleh pandangan Mead. Sejumlah interaksionis memang 

menekankan dimensi fenomenologis dengan mensintesiskan karya mereka dengan 

gagasan Alfred Schutz dan para pengikutnya. Oleh karena itu, dalam kaitan ini 

beberapa pernyataan Schutz akan dimunculkan dalam pembahasan ini sejauh 

relevan dengan teori interaksi simbolik Mead.Weber mendefínisikan tindaknn sosial 

sebagai semua perilaku manusia ketika dan sejauh individu memberikan suatu makna 

subjektif terhadap perilaku tersebut. Tindakan di sini bisa terbuka atau tersembunyi, 

bisa merupakan intervensi positif dalam suatu situasi atau sengaja berdiam diri 

sebagai tanda setuju dalam situasi tersebut. Menurut Weber, tindakan bermakna 

sosial sejauh, berdasarkan makna subjektifnya yang diberikan oleh individu atau 

individu-individu, tindakan itu mcmpertimbangkan perilaku orang lain dan karenanya 

diorientasikan dalam penampilannya. Bagi Weber, jelas bahwa tindakan manusia 

pada dasarnya bermakna, melibatkan penafsiran, berpikir, dan kesengajaan. Tindakan 

sosial bagi- nya adalah tindakan yang disengaja, disengaja bagi orang lain dan bagi 

sang aktor sendiri, yang pikiran-pikirannya aktif saling menafsirkan perilaku orang 

lainnya, berkomunikasi satu sama lain, dan mengendalikan perilaku dirinya masing-

masing sesuai dcngan maksud komunikasinya. Jadi mereka saling mengarahkan 

perilaku mitra interaksi di hadapannya. Karena itu, bagi Weber, masyarakat adalah 

suatu entitas aktif yang terdiri dari orang-orang berpikir dan melakukan tindakan-
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tindakan sosial yang bermakna. Perilaku mereka yang tampak hanyalah sebagian saja 

dari keseluruhan perilaku mereka. Konsekuensinya adalah pendekatan ilmu alam 

tidak sesuai untuk menelaah perilaku individu yang bermakna sosial, karena 

pendekatan ilmu alam hanya mempertimbangkan gejala- gejala yang tampak, tetapi 

mengabaikan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang menggerakkan manusia, seperti 

emosi, gagasan, maksud, motif, perasaan, tekad, dan sebagainya. 

Alih-alih memfokuskan diri pada individu dan ciri-ciri kepribadiannya, atau 

bagaimana struktur sosial membentuk atau menyebabkan perilaku individu tertentu, 

interaksionisme Simbolik mempelajari sifat interaksi yang merupakan kegiatan sosial 

dinamis manusia. Bagi perspektif ini, individu bersifat aktif, reflektif dan kreatif, 

menafsirkan, menampilkan perilaku yang rumit dan sulit diramalkan. Paham ini 

menolak gagasan bahwa individu adalah organisme pasif yang perilakunya ditentukan 

oleh kekuatan- kekuatan atau struktur yang ada di luar dirinya. Oleh karena individu 

terus berubah maka masyarakat pun bcrubah melalui interaksi. Jadi interaksilah yang 

dianggap variabel penting yang menentukan perilaku manusia, bukan struktur 

masyarakat. Struktur itu sendiri tercipta dan berubah karena interaksi manusia, yakni 

ketika individu-individu berpikir dan bertindak secara stabil terhadap seperangkat 

objek yang sama. 

Senada dengan asumsi di atas, dalam fenomenologi Schutz, pemahaman atas 

tindakan, ucapan dan interaksi merupakan prasyarat bagi eksistensi sosial siapa 

pun. Schutz yang pengikut Edmund Husserl namun menolak gagasan 

―subjektivisme murni‖ gurunya tersebut menempatkan konsep ―intersubjektivitas‖ 

pada jantung teorinya, yang kemudian sangat berpengaruh.  

Menurut Schutz, orang-orang begitu saja menerima bahwa dunia keseharian 

itu eksis; dan bahwa orang lain berbagi pemahaman atas ciri-ciri penting dunia ini. 

Lebih dari itu, orang-orang merujuk kepada objek tindakan dengan 

mengasumsikan bahwa mereka berbagi perspektif dengan orang lain. Dalam setiap 
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situasi fenomenologis, yakni konteks ruang, waktu dan historis yang secara untuk 

menempatkan individu, kita memiliki dan menerapkan persediaan pengetahuan 

(stock of knowledge) yang terdiri dari smeua fakta, kepercayaan, keinginan, 

prasangka, dan aturan yang kita pelajari dari pengalaman pribadi dan pengetahuan 

siap-pakai yang tersedia bagi kita di dunia yang ke dalamnya kita lahir.  

 Dalam pandangan Schutz kategori pengetahuan pertama bersifat pribadi 

dan unik bagi setiap individu dalam interaksi tatap muka dengan orang lain. 

Kategori pengetahuan kedua adalah berbagai pengkhasan (typication) yang telah 

terbentuk dan dianut semua anggota suatu budaya , terdiri dari mitos, pengetahuan 

budaya, dan akal sehat (common sense). Berdasarkan karakteristik dunia sosial 

demikian, intersubjektivitas berlangsung dalam berbagai macam hubungan dengan 

orang lain, termasuk orang-orang (terdekat) yang berbagi ruang dan waktu dengan 

kita (dalam komunikasi tatap-muka), yang hidup sezaman dengan kita tetapi tidak 

kita kenal (pembaca, pendengar, atau pemirsa lain yang tak pernah kita temui), 

mereka yang telah mendahului kita sebelum kita lahir, dan mereka yang akan 

datang setelah kita mati). Pengetahuan kita mengenai diri kita berubah ketika kita 

memasuki dan keluar dari hubungan dengan orang lain.  

Schutz, menyatakan para aktor sosial menafsirkan sifat realitas yang relevan 

dengan kepentingan mereka, dus realitas menjadi fungsi struktur relevansi mereka 

dalam kehidupan sehari-hari. Schutz berkilah bahwa para peneliti sosial apa pun 

harus memulai penelitian mereka mengenai dunia sosial dengan menentukan dan 

mengklasifikasikan struktue relevansi ini, kategori, konsep, ekspresi, skeman 

interpretif, dan persediaan pengetahuan yang sebenarnya digunakan (secara 

bersama) oleh anggota-anggota suatu komunitas komunikasi. Maka penelitian 

sosial adalah usaha untuk mengembangkan model-model sistem konsep dan 

relevansi subjek penelitian oleh karena hal-hal tersebut dapat diamati dalam 

kehidupan sehari-hari. Kaun fenomenologis menolak prediksi sebagai tujuan ilmu 

sosial. Bagi mereka eksplanasi tidak identik dengan prediksi. Prediksi dapat 
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menjadi tujuan hanya bagi fenomena yang memugkinkan penjelasan kausal. 

Dengan kata lain, tugas utama analisis fenomenologis adalah merekonstruksi dunia 

kehidupan manusia ―sebenarnya‖ dalam bentuk yang mereka sendiri alami. 

Realitas dunia tersebut bersifat intersubjektif dalam arti bahwa anggota masyarakat 

berbagi persepsi dasar mengenai dunia yang mereka internalisasikan melalui 

sosialisasi dan memungkinkan mereka melakukan interaksi atau komunikasi. 

Varian-varian lain dari perspektif interpretif yang berakar pada teori Max 

Weber ini adalah teori Erving Goffman, teori Peter Berger dan Thomas Luckmann, 

bahkan juga teori Fredrik Barth yang merupakan perintis pendekatan interpretif 

dalam antropologi. Teori-teori yang dikemukakan tokoh-tokoh di atas bersifat 

kovergen dan saling melengkapi. Gagasan-gagasan Mead misalnya telah 

dijabarkan lebih jauh oleh Schutz, sementara gagasan-gagasan Schutz juga 

dikembangkan lebih jauh oleh Berger dan Luckmann dan oleh Harold Garfinkel. 

Akan halnya Barth, sebagaimana dikatakan Barbara B. Lal, pendekatannya 

terhadap identitas etnik sangat diilhami oleh konsep-konsep dan panduan 

penelitian sosial dari interaksionisme simbolik, atau meminjam kata-kata Norman 

Buchigani, teori Barth menyerupai perluasan atas pendekatan Goffman terhadap 

―diri‖ (self). Pada gilirannya, perspektif Barh mengilhami banyak peneliti untuk 

menelaah apa yang disebut keetnikan situasional (situational ethnicity), yakni 

bagaimana identitas etnik digunakan oleh individu dalam interaksinya dengan 

orang lain. Penelitian mereka menunjukan bahwa identitas etnik itu dinamis, cair, 

dan situasional: para aktor berupaya mengeksploitasi simbol-simbol budaya dan 

menampilkan perilaku etnik tertentu (yang berubah-ubah dari waktu ke waktu) 

agar serasi dengan situasi tertentu, atau demi kepentingan operibadi dan sosial 

tertentu. (Lihat artikel M. Jocelyn Armstrong dalam lampiran buku ini). 
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Akar teori interaksi simbolik 

Dalam pengembangan pengetahuan, suatu teori atau model sering diilhami 

oleh teori atau model sebelumnya, meskipun teori yang muncul kemudian itu 

hingga derajat tertentu juga menampakkan orisinalitasnya. Dalam ilmu alam 

misalnya, teori Newton diilhami oleh serangkaian teori sebelumnya, seperti 

pandangan Copernicus yang revolusioner, teori Galileo, pengamatan Tyco Brahe 

yang digarap Kepler. Sama halnya Teori Relativitas Einsteinyang didahului 

penelitian Michelson Morley, aturan-aturan Lorentz dan matematika yang 

disiapkan Minkovski. Begitu pun dalam ilmu sosial, seperti teori interaksi 

simbolik. Banyak pakar setuju bahwa pemikiran George Herbert Mead, sebagai 

tokoh sentral teori ini, berlandaskan beberapa cabang filsafat antara lain 

pragmatisme dan behaviorisme. 

Pragmatisme 

Dirumuskan oleh John Dewey, Willian James, Charles Peirce, dan Josiah 

Royce, aliran filsafat ini memiliki beberapa pandangan. Pertama, realitas yang 

terjadi itu tidak pernah ada di dunia nyata, melainkan secara aktif diciptalan ketika 

kita bertindak di da terhadap dunia. Apa yang nyata bagi manusia bergantung pada 

definisi atau interpretasi kita. Dunia tidak memberitahukan dirinya kepada kita; 

kitalah yang aktif memahaminya dan memutuskan apa yang kita lakukan 

terhadapnya. Kedua, kaum pragmatis juga percaya bahwa manusia mengingat dan 

melandaskan pengetahuan mereka tentang dunia pada apa yang terbukti berguna 

bagi mereka. mereka akan melakukan sesuatu yang mereka pikir bermanfaat dan 

meninggalkannya bila itu tidak bermanfaat bagi mereka. Semakin berguna 

pengetahuan (fakta, definisi, asumsi, nilai, gagasan, pengalaman, dan sebagainya) 

yang kita terapkan dalam kehidupan,semakin besar kepercayaan kita terhadapnya. 

Ketiga, manusia mendefinisikan objek fisik dan objek sosial yang mereka temui 

berdasarkan kegunaannya bagi mereka, termasuk tujuan mereka. suatu benda 
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punya berbagai macam kegunaan, namun arti penting benda tersebut selalu bersifat 

kontekstual, yakni bagaimana kita menggunakan benda itu untuk mencapai tujuan 

kita. Sepotong kapur tulis, misalnya, dapat digunakan oleh seorang guru untuk 

menulis di papan tulis, namun juga dapat dipakai untuk melempar dua orang murid 

yang sedang mengobrol di belakang kelas. Keempat, bila kita ingin memahami 

orang yang melakukan tindakan (aktor), kita harus mendasarkan pemahaman itu 

pada apa yang sebenarnya mereka lakukan di dunia. Maka, yang terpenting untuk 

diamati adalah apa yang manusia lakukan dalam situasi mereka yang sebenarnya, 

dalam kehidupan sehari-hari, bukan dalam laboratorium yang dibuat-buat. Jadi 

pertanyaan yang relevan misalnya adalah: Apa tepatnya yang dilakukan individu 

dalam situasi tertentu? Apa pandangannya atas tindakannya itu? Apa yang 

membuatnya berperilaku seperti itu? 

Behaviorisme 

Meskipun pandangan interaksi simbolik sangat berbeda dengan behavorisme, 

pandangan mead dipengaruhi oleh paham tersebut. Mead setujua dengan 

behaviorisme dalam arti manusia harus dipahami berdasarkan apa yang mereka 

lakukan. Namun manusia punya kualitas lain yang membedakannya dengan hewan 

lain. Kaum behavioris berkilah bahwa satu-satunya cara sah secara ilmiah untuk 

memahami semua hewan, termasuk manusia, adalah dangan mengamati perilaku 

mereka secara langsung dan saksama. Mead menolak gagasan itu. Dalam 

pandangannya, pengamatan atas perilaku luar manusia semata menafikan kualitas 

penting manusia yang berbeda dengan kualitas alam. Untuk membedakannya dengan 

behaviorisme radikal John B. Watson, tokoh utama behaviorisme sosial (social 

behaviorism). 

 Menurut Mead, behaviorisme sosial meruujuk kepada deskripsi perilaku pada 

tingkat yang khas manusia. Jadi, dalam pandangan behaviorisme sosial, konsep 

mendasarnya adalah tindakan sosial (social act), yang juga mempertimbangkan aspek 
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tersembunyi perilaku manusia. Seperti behaviorisme radikal Watson, behaviorisme 

sosial Mead memulai telaahnya dengan tindakan individu yang dapat diamati. Akan 

tetapi, tidak seperti behaviorisme radikal, behaviorisme sosial 

mengkonseptualisasikan perilaku lebih luas, termasuk aktivitas tersembunyi (covert 

activity). Mead menganggap aktivitas tersembunyi ini justru yang membedakan 

perilaku manusia dengan perilaku hewan lebih rendah. Sebaliknya, behaviorisme 

Watson mereduksi perilaku manusia kepada mekanisme yang sama dengan yang 

ditemukan pada tingkat hewan lebih rendah (inframanusia). 

 Behaviorisme radikal Watson cenderung mengasumsikan perilaku manusia 

sama saja dengan perilaku hewan lainnya, yakni sebagai makhluk yang pasif dan 

tidak berpikir –tidak berbeda dengan boneka— yang perilakunya ditentukan oleh 

rangsangan di luar dirinya, jadi merenggut perilaku manusia dari konteksnya yang 

lebih luas yang justru menandainya sebagai perilaku yang khas manusia, sementara 

behaviorisme sosial menganggap perilaku manusia sebagai perilaku sosial. 

Behaviorisme radikal menolak gagasan bahwa manusia memiliki kesadaran, bahwa 

terjadi suatu proses mental tersembunyi yang berlangsung pada diri individu di antara 

datangnya stimulus dan bangkitnya perilaku. Meskipun tidak menolak mentah-

mentah pandangan itu, Mead mengakui bahwa individu melakukan tindakan 

tersembunyi yang diabaikan kaum behavioris. Namun bagi Med substansi dan 

eksistensi perilaku manusia hanya dapat dijelaskan dengan mempertimbangkan basis 

sosialnya. 

 Meskipun kehidupan kelompok pada dasarnya merupakan kerjasama, ada 

perbedaan antara kerjasama antarhewan dengan kerjasama antarmanusia. Serangga, 

yang kerumitan masyarakatnya paling menyerupai kerumitan kehidupan sosial 

manusia, bertindak bersama-sama dengan cara-cara tertentu karena susunan 

fisiologisnya. Jadi perilaku mereka telah ditentukan secara fisiologis. Hal ini 

didukung oleh banyak fakta, antara lain keteraturan stabilitas hubungan antara suatu 

anggota masyarakat serangga dengan anggota lainnya. Kehidupan serangga, menurut 
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bukti, berlangsung dari generasi ke generasi, tak terhitung banyaknya, tanpa 

mengalami perubahan dalam pola-pola hubungan mereka. Akan tetapi, kerjasama 

manusia tidak menggunakan mekanisme yang sama. Keragaman pola kehidupan 

kelompok menunjukkan bahwa kerjasama manusia tidak sama dengan kerjasama 

serangga dan hewan lain yang lebih rendah. Fakta bahwa pola perilaku manusia tidak 

stabil dan tidak dapat dijelaskan dengan merujuk kepada faktor-faktor biologis 

mendorong Mead untuk mencari penjelasan lain tentang pola perilaku manusia. 

Kerjasama manusia hanya bisa dijelaskan bila kita mempertimbangkan proses yang 

memungkinkan manusia memastikan maksud tindakan orang lain, dan kemudian 

memungkinkan manusia membuat reponsnya sendiri berdasarkan maksud orang lain 

tadi. Perilaku manusia tidak hanya berupa respons langsung terhadap aktivitas orang 

lain, melainkan berupa repons langsung terhadap maksud orang lain. Dapat 

disimpulkan, bahwa Mead memperluas teori behavioristik ini dengan memasukkan 

apa yang terjadi antara stimulus dan respons itu. Ia berhutang budi kepada 

behaviorisme tetapi sekaligus juga memisahkan diri darinya, karena bagi Mead, 

manusia jauh lebih dinamis dan kreatif. 

Teori evolusi Darwin 

Teori lain yang kerap dianggap mempengaruhi pandangan Mead adalah teori 

Charles Darwin tentang evolusi. Pengaruh teori evolusi tersebut terutama 

menyangkut metodenya alih-alih substansinya yang dianggap mengandung anasir 

ateistik. Pada abad ke-19 itu, teori Darwin menekankan pandangan bahwa semua 

perilaku oerganisme, termasuk perilaku manusia, bukanlah perilaku yang acak, 

melainkan dilakukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan mereka masing-

masing. Teori evolusi juga menyatakan bahwa setiap organisme dan lingkungannya 

serasi dalam suatu hubungan dialektik. Artinya, cara lingkungan berpengaruh 

terhadap organisme antara lain dibentuk oleh alam, pengalaman lalu, dan aktivitas 

yang dilakukan oerganisme saat itu. Lingkungan-lingkungan berbeda bagi organisme-

organisme berbeda, dan terkadangan juga bagi organisme yang sama, bergantung 



241 
 

pada aktivitasnya. Sebaliknya, organisme juga dapat mempengaruhi lingkungan, 

sehingga juga mengubah pengaruh lingkungan terhadap organisme. 

 Apek pandangan lain Darwin yang dianggap berpengaruh tersebut adalah: 

sebagaimana alam yang harus dipelajari dalam keadaan alami, manusia pun harus 

dipelajari dalam keadaan alami (naturalistik). Bila manusia memang punya kualitas-

kualitas khas yang membedakan mereka dengan hewan, seperi punya kebebasan dan 

berpikir, mereka harus dipelajari dan diidentifikasi dalam keadaan seperti itu. 

Keunikan manusia itu bukan hanya otaknya yang jauh lebih berkembang daripada 

otak hewan lainnya, pita suaraya dan otot wajahnyayang memungkinkannya 

menciptakan berbagai macam suara, melainkan juga implikasi dari kemajuan 

fisikanya tersebut, yakni kemampuan mereka untuk berbahasa dan berpikir. 

 Seperti juga Darwin yang menganggap alam senantiasa berubah dari waktu ke 

waktu, Mead pun menganggap bahwa segala sesuatu tentang manusia: asumsi-asumsi 

mereka tentang diri-sendiri, lingkungan, pandangan mereka tentang masa lalu dan 

masa datang, simbol-simbol yang mereka gunakan, aturan-aturan yang mereka pakai, 

dan cara-cara mereka memperlakukan lingkungan, pun berubah dari waktu ke waktu. 

Manusia hari ini berbedan dengan dirinya kemarin, dan akan berbeda juga dengan 

dirinya besok. Secara sinambung manusia berbicara dengan dirinya sendiri dan 

mengambil keputusan di sepanjnag rangkaian percakapan itu. Pendekatan dinamis ini 

terhadap manusia dapat kita temukan dalam pikiran-pikiran Mead.  

Inti teori interaksi simbolik 

Beberapa orang ilmuwan punya andil utama sebagai perintis interaksionisme 

simnbolik: James Mark Baldwin, William James, Charles Horton Cooley, John 

Dewey, William I. Thomas, dan George Herbert Mead. Akan tetapi dari semua itu, 

Mead-lah yang paling populer sebagai peletak dasar teori tersebut. Mead 

mengembangkan teori interaksi simbolik tahun 1920-an dan 1930-an ketika ia 

menjadi profesor filsafat di Universitas Chicago. Dikenal telah mengajar satu 
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generasi ilmuwan yang brilian dalam bidang mereka, Mead menulis banyak artikel. 

Namun gagasan-gagasannya mengenai interaksi simbolik berkembang pesat setelah 

para mahasiswanya menerbitkan catatan-catatan dan kuliah-kuliahnya, terutama 

melalui buku yang menjadi rujukan utama teori interaksi simbolik, yakni Mind, Self 

and Society (1934), yang terbit tak lama setelah Mead sendiri meninggal dunia. 

Penyebaran dan pengembangan teori Mead juga berlangsung melalui interpretasi dan 

penjabaran lebih lanjut yang dilakukan para mahasiswa dan pengikutnya, terutama 

salah satu mahasiswanya, Herbert Blumer. Justru Blumer-lah yang 

menciptakanistilah ―interaksi simbolik‖ pada tahun 1937 dan mempopulerkannya di 

kalangan komunitas akademik. 

 Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas 

manusia, yakni kumnikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. Blumer 

mengintegrasikan gagasan-gagasan tentang interaksi simbolik lewat tulisan-

tulisannya, terutama pad atahun 1950-an dan 1960-an, diperkaya dengan gagasan-

gagasan dari John Dewey, William I. Thomas, dan Charles H. Cooley. Selain Blumer 

terdapat ilmuwan-ilmuwan lain yang memberi andil pada pengembangan teori 

interaksi simbolik, seperti Manfor H. Kuhn, Howard S. Becker, Norman K. Denzin, 

Arnold Rose, Gregory Stone, Anselm Strauss, Jerome Manis, Bernard Meltzer, 

Alfred Lindesmith, dan Tamotsu Shibutani, seraya memanfaatkan pemikiran ilmuwan 

lain yang relevan, seperti Georg Simmel atau Kenneth Burke. Hal itu mereka lakukan 

lewat interpretasi dan pelitian-penelitian mereka untuk menerapkan konsep-konsep 

dalam teori Mead tersebut. 

 Interaksionisme simbolik juga telah mengilhami perspektif-perspektif lain, 

seperti ―teori penjulukan‖ (labeling theory) dalam studi tentang penyimpangan 

perilaku (deviance), perspektif dramaturgis dari Erving Goffman, dan etnometodologi 

dari Harold Garfinkel. Ketiga pendekatan tersebut dapat dianggap varia-varian 

interaksionalisme simbolik, selain interaksionalisme simbolis Mazhab Iowa yang 

dikembangkan Manford H. Kuhn. Mazhab Iowa menggunakan metode saintifik 
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(positivistik) dalam kajian-kajiannya, yakni untuk menemukan hukum-hukum 

universal mengenai perilaku sosial yang dapat diuji secara empiris, sementara 

Mazhab Chicago menggunakan pendekatan humanistik. Meskipun Kuhn tidak 

menolak sama sekali studi tentang aspek-aspek tersembunyi mengenai perilaku 

manusia, ia menyarankan penggunaan instrumen objektif untuk mengukur perilaku 

terbuka, yang ia maksudkan juga untuk mengukur gagasan-gagasan Mead. Sayangnya 

gagasan-gagasan Kuhn tidak mendapatkan banyak pendukung, setidaknya di 

kalangan penganut teori Mead. 

 Pada tahun 1950 Manford H. Kuhn mengaplikasikan pendangnnya dengan 

menggunakan teknik ―Tes Dua Puluh Pernyataan‖ (The Twenty Statement Test atau 

TST), yang dikenal juga dengan Tes ―Siapa Aku?‖ (the “Who am I?” Test) dalam 

upaya mentransformasikan konsep-konsep interaksionisme simbolik ke dalam 

variabel-variabel yang mungkin berguna dalam menghasilkan dan menguji proposisi-

proposisi empiris. Ia misalnya merumuskan definisi-definisi operasional yang 

eksplisit tentang ―diri,‖ ―tindakan sosial,‖ ―objek sosial,‖ ―kelompok rujukan,‖ dan 

konsep-konsep lainnya. Suatu contoh pembahasannya tentang diri adalah, ―Secara 

operasional diri dapat didefinisikan.....sebagai jawaban yang sendiri, ‗Siapa aku?‘.‖ 

Inilah basis TST. 

 Pendekatan Kuhn ini, yang teorinya lazim disebut ―teori diri‖ (self theory), 

dianggap menyimpang dari arus utama (interaksionisme simbolik Mazhab Chicago) 

yang dikembangkan Mead, Blumer, Goffman, dan ilmuwan-ilmuwan interpretivis 

lainnya. Berbeda dengan pandangan arus utamanya, teori diri Kuhn ini bersifta 

struktural, berpandangan bahwa individu merencanakan tindakannya berdasarkan 

peran yang ia mainkan dan status yang ia miliki dalam kelompok rujukan yang 

mengidentifikasinya. 

Kuhn menulis, ―Sikapnya terhadap dirinya sendiri sebagai suatu objek 

merupakan indeks terbaik terhadap rencana tindakan ini dan karena itu terhadap 
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tindakan itu sendiri, dalam arti bahwa rencana-rencana tindakan itu merupakan titik 

pangkal yang memungkinkan penilaian-diri dan penilaian lainnya dibuat.‖ 

 Blummer menolak gerakan menuju determinisme kolektif ini, ia melukiskan 

kehidupan kelompok sebagai proses transaksi formatif. Ia melihat norma-norma 

kelompok, posisi status, dan hubungan peran hanya sebagai kerangka yang di 

dalamnya berlangsung tindakan sosial dan bukan determinan penting dan memaksa 

bagi tindakan tersebut. Bersama anggota-anggota Mazhab Chicago lainnya, Blumer 

mengkonseptualisasikan manusia sebagai menciptakan atau membentuk kembali 

lingkungannya, sebagai ―merancang dunia objek-nya, dalam aliran tindakannya –alih-

alih sekadar merespons pengharapan kelompok.‖ Pemikiran interaksionis Mazhab 

Chicago inilah yang kita bahas dalam buku ini, meskipun dalam diskusi selanjutnya 

interaksionisme simbolik ini tidak lagi diembel-embelo istilah ―Mazhab Chicago.‖ 

Kenyataanya, interaksionisme simbolik lazimnya merujuk kepada interaksionisme 

simbolik Mazhab Chicago. 

 Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut 

pandang subjek. Perspektif ini menyarankan bahwa perilaku manusia harus dilihat 

sebagai proses yang memungkinkan manusia membentuk dan mengatur perilaku 

mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra 

interaksi mereka. Definisi yang mereka berikan kepada orang lain, situasi, objek, dan 

bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka. Perilaku mereka 

tidak dapat digolongkan sebagai kebutuhan, dorongan impuls, tuntutan budaya, atau 

tuntutan peran. Manusia bertindak hanya berdasarkan definisi atau penafsiran mereka 

atas objek-objek di sekeliling mereka. Tidak mengherankan bila frase-frase ―definisi 

situasi,‖ ―realitas terletak pada mata yang melihat,‖ dan ―bila manuusia 

mendefinisikan situasi sebagai riil, situasi tersebut riil dalam konsekuensinya‖sering 

dihubungkan dengan interaksionisme simbolik. 



245 
 

 Dalam pandangan interaksi simbolik, sebagaimana ditegaskan Blumer, proses 

sosial dalam kehidupan kelompoklah yang menciptakan dan menegakkan aturan-

aturan, bukan aturan-aturan yang menciptakan dan menegakkan kehidupan 

kelompok. Dalam konteks ini, makna dikonstruksikan dalam proses interaksi, dan 

proses tersebut bukanlah suatu medium netral yang memungkinkan kekuatan-

kekuatan sosial memainkan perannya, melainkan justru merupakan substansi 

sebenarnya dari organisasi sosial dan kekuatan sosial. Bagi penganut interaksi 

simbolik, masyarakat adalah proses interaksi simbolik dan pandangan ini 

memungkinkan mereka menghindari problem-problem strukturalisme dan idealisme 

dan mengemudikan jalan tengah di antara kedua pandangan tersebut. Menggunakan 

pandangan Rose, simbol-simbol yang meliputi makna dan nilainya, tidaklah 

berlangsung dalam satuan-satuan kecil yang terisolasi, melainkan terkadang dalam 

satuan0satuan besar dan kompleks. Istilah-istilah berbeda untuk merujuk kepada 

satuan-satuan bersifat simbolik besar dan kompleks ini adalah peran (misalnya 

sebagai ayah, dokter, sejawat, kawan, anggota klub, pejalan kaki) dan struktur yang 

merujuk kepada suatu setting sosial tertentu (termasuk hubungan antarindividu dan 

peran yang diharapkan), baik yang kecil dan sementara seperti suatu panitia 

konferensi, ataupun yang besar dan permanen seperti negara atau masyarakat. Bila 

pandangan Rose yang moderat ini kita terima, dan ini pandangan saya juga secara 

pribadi, maka aspek individual dan aspek struktural masyarakat adalah bagaikan dua 

sisi dari suatu mata uang yang sama. Dengan demikian, kedua perspektif yang sejalan 

dengan masing-masing pandangan itu, yakni perspektif interaksi simbolik dan 

perspektif struktural-fungsional, sebenarnya saling melengkapi, meskipun keduanya 

berbeda. 

 Menurut teoretisi interaksi simbolik, kehidupan sosial pada dasarnya adalah 

―interaksi manusia dengan menggunakan simbol-simbol.‖ Mereka tertarik pada cara 

manusia menggunakan simbol-simbol yang merepresentasikan apa yang mereka 

maksudkan untuk berkomunikasi dengan sesamanya, dan juga berpengaruh yang 
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ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yang 

terlibat dalam interaksi sosial. Penganut interaksionisme simbolik berpandangan, 

perilaku manusia pada dasarnya adalah produk dari interpretasi mereka atas dunia di 

sekeliling mereka, jadi tidak mengakui bahwa perilaku itu dipelajari atau ditentukan, 

sebagaimana dianut teori behavioristik atau teori struktural. Aih-alih, perilaku dipilih 

sebagai hal yang layal dilakukan berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi 

yang ada. 

 Secara ringkas, interaksionisme simbolik didasarkan premis-premis berikut. 

Pertama, individu merespons situasi simbolik. Mereka merespons lingkungan, 

termasuk objek fisik (benda) dan objek sosial (perilaku manusia) berdasarkan makna 

yang dikandung komponen-komponen lingkungan tersebut bagi mereka. Ketika 

mereka menghadapi suatu situasi, respons mereka tidak bersifat mekanis, tidak pula 

ditentukan oleh faktor-faktor eksternal; alih-alih, respons mereka bergantung pada 

bagaimana mereka mendefinisikan situasi yang dihadapi dalam interaksi sosial. Jadi, 

individulah yang dipandang aktif untuk menentukan lingkungan mereka sendiri. 

 Kedua, makna adalah produk interaksi sosial, karena itu makna tidak melekat 

pada objek, melainkan dinegosiasikan melalui penggunaan bahasa. Negosiasi itu 

dimungkinkan karena manusia mampun menamai segala sesuatu, bukan hanya objek 

fisik, tindakan atau peristiwa (bahkan tanpa kehadiran objek fisik, tindakan atau 

peristiwa itu), namun juga gagasan yang abstrak. Akan tetapi, nama atau simbol yang 

digunakan untuk menandai objek, tindakan, peristiwa atau gagasan itu bersifat 

arbitrer (sembarang). Artinya, apa saja bisa dijadikan simbol dan karena itu tidak ada 

hubungan logis antara nama atau simbol dengan objek yang dirujuknya, meskipun 

terkadang sulit untuk memisahkan kedua hal itu. Melalui penggunaan simbol itulah 

manusia dapat berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang dunia. Bahwa makna 

bersifat subjektif dan sangat cair, dapat terlihat dari teka-teki berikut ini: 
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Seorang ayah dan anaknya naik mobil untuk menyaksikan sepakbola. Tiba-

tiba mobilnya mogok di perlintasan kereta api. Dari kejauhan terdengar peluit kereta 

api, mengingatkan kedatangannya. Dengan panik, sang ayah berusaha menghidupkan 

mesin mobil, namun ia tidak berhasil, mungkin karena saking paniknya. Akhirnya 

mobil itu tertabrak kereta api yang melintas cepat. Sebuah mobil ambulans datang 

dan menjemput kedua korban kecelakaan itu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, si 

ayah meninggal dunia. Si anak masih hidup, namun kondisinya sangat serius, dan ia 

perlu menjalani pembedahan dengan segera. Saat mereka tiba di rumah sakit, ia 

segera diangkut ke ruang operasi darurat, dan dokter bedah masuk, berharap 

melakukan tugas rutinnya. Akan tetapi, ketika melihat sang anak, dokter bedah 

menjadi pucat dan berbicara terputus-putus, ―Saya tidak dapat mengoperasi anak itu –

ia anak saya.‖ 

 Anda pasti bingung, kok bisa begitu. Inti persoalannya adalah bahwa Anda 

sendiri telah terjebak pada makna ―subjektif‖ dari kata ―dokter bedah‖. Seandainya 

Anda tidak menganggap bahwa dokter bedah itu harus laki-laki, Anda tidak akan 

bingung. Sekarang jelas, bukan? Dokter bedah itu adalah seorang wanita, ya memang 

ibu si anak.  

 Ketiga, makna yang diinterpretasikan undividu dapat berubah dari waktu ke 

waktu, sejalan dengan perubahan situasi yang ditemukan dalam interaksi sosial. 

Perubahan interpretasi dimungkinkan karena individu dapat melakukan proses 

mental, yakni berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Manusia membayangkan atau 

merencanakan apa yang akan mereka lakukan. Dalam proses ini, individu 

mengantisipasi reaksi orang lain, mecari alternatif-alternatif ucapan atau tindakan 

yang akan ia lakukan. Individu membayangkan bagaimana orang lain akan merespons 

ucapan atau tindakan mereka. Proses pengambilan-peran tertutup (covert roletaking) 

itu penting, meskipun hal itu tidak teramati. Oleh karena itu, kaum interaksionis 

simbolik mengakui adanya tindakan tertutup dan tindakan terbuka, menganggap 

tindakan terbuka sebagai kelanjutan dari tidakan tertutup.  
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 George Ritzer meringkaskan teori interaksi simbolik ke dalam prinsip-prinsip, 

sebagai berikut: 

1. Manusia, tidak seperti hewan lebih rendah, diberkahi dengan kemampuan 

berpikir. 

2. Kemampuan berpikir itu dibentuk oleh interaksi sosial. 

3. Dalam interaksi sosial orang belajar makna dan simbol yang menungkinkan 

mereka menerapkan kemampuan khas mereka sebagai manusia, yakni berpikir. 

4. Makna dan simbol memungkinkan orang melanjutkan tindakan (action) dan 

interaksi yang khas manusia. 

5. Orang mampu memodifikasi atau mengubah makna dan simbol yang mereka 

gunakan dalam tindakan dan interaksi berdasarkan interpretasi mereka atas 

situasi. 

6. Orang mampu melakukan modifikasi dan perubahan ini karena, antara lain, 

kemampuan mereka berinteraksi dengan diri-sendiri, yang memungkinkan 

mereka memeriksa tahapan-tahapan tindakan, menilai keuntungan dan kerugian 

relatif, dan kemudian memilih salah satunya. 

7. Pola-pola tindakan dan interaksi yang jalin-menjalin ini membentuk kelompok 

dan masyarakat. 

Teori tentang “diri‟ dari George Herbert Mead 

Inti dari teori interaksi simbolik adalah teori tentang ―diri‖ (self) dari George 

Herbert Mead, yang juga dapat dilacak hingga ke definisi diri dari Charles Horton 

Cooley, menganggap bahwa konsepsi-diri adalah suatu proses yang berasal dari 

interaksi sosial individu dengan orang lain. 

 Cooley mendefinisikan diri sebagai sesuatu yang dirujuk dalam pembicaraan 

biasa melalui kata ganti orang pertama tunggal, yaitu ―aku‖ (I), ―daku‖ (me), 

―milikku‖ (mine), dan ―diriku‖ (myself). Ia mengatakan bahwa segala sesuatu yang 

dikaitkan dengan diri menciptakan emosi lebih kuat daripada yang tidak dikaitkan 



249 
 

dengan diri, bahwa diri dapat dikenal hanya melalui perasaan subjektif. Seraya 

meluncurkan teorinya the looking-glass self, Cooley berpendapat bahwa konsep-diri 

individu secara signifikan ditentukan oleh apa yang ia pikirkan tentang pikiran orang 

lain mengenai dirinya, jadi menekankan pentingnya respons orang lain yang 

ditafsirkan secara subjektif sebagai sumber primer data mengenai diri. Ringkasnya, 

apa yang diinternalisasikan sebagai milik individu berasal dari informasi yang ia 

terima dari orang lain. Menurut Cooley, ―Suatu gagasan-diri seperti ini agaknya 

mempunya tiga unsur: imajinasi penampilan kita bagi orang lain; imajinasi 

penilaiannya atas penampilan tersebut; dan sejenis perasaan diri (self-feeling), seperti 

kebanggaan atau malu.‖ 

 Menggunakan ungkapan Rock, individu tidak dapat mengambil suatu jarak 

antara dirinya dan simbolisme yang mengorganisasikan penampilannya. Ia umumnya 

melihat dan mengetahui dirinya lebih sedikit daripada orang lain. Isyarat-isyarat fisik 

dan wajahnya sendiri lazimnya tersembunyi begianya meskipun terlihat oleh orang-

orang di sekitarnya. Individu tidak pernah yakin benar bagaimana penampilannya dan 

apa makna yang ia sampaikn. Menurut Rock, orang lain mungkin dapat meramalkan 

dan memahami maksudnya lebih akurat dari dirinya sendiri. Kecuali bila ia tetapi 

melihat ke cermin, ia harus menciptakan karakter simboliknya sendiri berdasarkan 

reaksi-reaksi mereka. 

 Cooley memberi ilustrasi bahwa perasaan-diri ini dikembangkan lewat 

penfsiran individu atas realitas fisik dan sosial, termasuk aspek-aspek seperti 

pendapat mengeni tubuh, tujuan, materi, ambisi, gagasan apa pun atau sistem gagasan 

yang berasal dari kehidupan komunikatif yang dianggap sebagai milik individu. 

Cooley menganggap bahwa perasaan-diri bersifat sosialm karena maknanya 

diciptakan melalui bahasa dan budaya bersama dan karena hal itu berasal dari 

interpretasi subjektif individu atas penilaian orang-orang lain yang mereka anggap 

penting dan punya hubungan dekat dengan mereka (significant others) mengenai 

sikap dan tindakan individu tersebut. Jadi, diri dan masyarakat saling mempengaruhi, 
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masing-masing berfungsi sebagai rujukan bagi yang lainnya, sehingga keduanya 

disebut sebagai kembar (twin born). Masyarakat terdapat dalam pikiran-pikiran 

orang-orang yang merupakan suatu unit sosial. Sifat penting masyarakat ditemukan 

dalam ikatan-ikatan sosial yang ada antara manusia-manusia melalui gagasan dan 

perasaan. 

 Seraya membangun landasan bagi beberapa gagasan Mead, Cooley 

menyimpulkan berdasarkan studinya atas anak-anaknya sendiri bahwa anak 

mengembangkan suatu kesadaran atas diri-diri lain sebelum ia mengembangkan suatu 

kesadaran atas dirinya sendiri. Pendeknya, Cooley menolak bahwa sifat manusia itu 

adalah bawaan dan nonsosial; ia menekankan pentingnya hidup berkelompok, 

khususnya kelompok primer, dalam pembentukan sifar manusia. lebih jauh ia 

mnguraikan komponen intrinsik sifat manusia yang universal dan khas ini 

(pengambilan peran) dan sentimen yang melibatkan simpati. Pada dasarnya Cooley 

adalah seorang ahli metodologi pertama interaksionisme simbolik. Kegigihannya 

pada kebutuhan introspeksi simpatetik menegaskan bahwa para peminat perilaku 

manusia tidak boleh mengamati perilaku luar tetapi harus berupaya menangkap 

makna dan definisi yang dianut pihak yang diamati.  

 Sementara itu, pandangan Mead tentang diri terletak pada konsep 

―pengambilan peran orang lain‖ (taking the role of other). Konsep Mead tentang 

dirimerupakan penjabaran ―diri sosial‖ (sosial self) yang dikemukakan William 

James dan pengembangan dari teori Cooley tentang diri. Bagi Mead dan pengikutnya, 

individu bersifat aktif, inovatif yang tidak saja tercipta secara sosial, namun juga 

menciptakan masyarakat yang perilakunya tidak dapat diramalkan. Dengan kata-kata 

Mary Jo Deegan, ―Individu sendiri...yang mengontrol tindakan dan perilakunya, dan 

mekanisme kontrol tersebut terlerak pada makna yang dikonstruksi secara sosial.‖ 

 Dalam membahas perilaku manusia, Mead menandai perilaku tersebut sebagai 

sosial dan berbeda dengan perilaku hewan pada umumnya yang ditandai dengan 
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mekanisme stimulu-respons. Ia memandangan tindakan manusia sebagai meliputi 

bukan saja tindakan manusia sebagai meliputi bukan saja tindakan terbuka, namun 

juga tindakan tertutup, jadi mengkonseptualisasikan perilaku dalam pengertian yang 

lebih luas. Gagasan tentang ―kesadaran‖ (consciousness) subjek yang sedang diteliti 

merupakan istilah kunci karena hal itu merupakan esensi diri. Mead menggunakan 

istilah kesaddaran sebagai hal yang bergandengan dengan pengalaman ―yang meliputi 

relasi organisme yang peka dengan lingkungannya sejauh lingkungan tersebut eksis 

bagi organisme tersebut.‖ Berger dan Luckmann menggunakan konsep ―realitas 

subjektif‖ untuk merujuk kepada (produk) kesadaran ini. Mereka berkilah bahwa 

identifikasi dengan significant others ini anak menjadi mampu mengidentifikasi 

dirinya sendiri, memperoleh identitas yang secara subjektif utuh dan masuk akal, 

yang secara objektif didefinisikan sebagai lokasi dalam suatu dunia tertentu. 

 Bagi Mead, kesadaran-diri berarti menjadi suatu diri dalam pengalaman 

seseorang sejauh ―suatu sikap yang dimilikinya sendiri membangkitkan sikap serupa 

dalam upaya sosial ... Kita tampil sebagai diri dalam perilaku kita sejauh kita sendiri 

mengambil sikap yang diambil orang lain terhadap kita.‖ Kesadaran-diri muncul 

ketika ―individu memasuki pengalaman dirinya sendiri ... sebagai suatu objek.‖ 

Senada dengan itu, menurut Musgrove, kesadaran adalah koneksi antara diri yang 

mengamati, mengetahui dan berefleksi dan lingkungan sosial. ―Kesadaran adalah 

pemahaman manusia atas pengalamannya sendiri, yang memungkinkannya 

mendefinisikan dirinya sendiri dan keadaannya.‖ Dengan kata lain, kesadaran-diri 

menurut Mead menyangkut objektifitas diri. 

 Jadi, sekali lagi, menurut penganut interaksionisme simbolik, perilaku 

manusia tidak deterministik, sebagaimana yang dianut kaum positivis; alih-alih, 

perilaku adalah produk penafsiran individu atas objek di sekitarnya. Makna yang 

mereka berikan kepada objek berasal dari interaksi sosial dan dapat berubah selama 

interaksi tersebut berlangsung. Dalam konteks ini, perspektif interaksi simbolik 

menekankan peran penting bahasa bagi perilaku manusia. Ia juga menekankan sejenis 



252 
 

pandangan atas peristiwa yang setengah terbuka, teramalkan secara parsial. Interaksi 

dianggap ditentukan oleh aturan, norma, dan arahan. Namun hasilnya tidak selalu 

dapat diramalkan dan ditentukan di muka. Dengan kata lain, sebagaimana dikatakan 

Combs dan Snygg, persepsi orang muncul dalam dirinya sendiri; bagaimana orang 

mersepsi dirinya sendiri dan dunia tempat tinggalnya adalah suatu persoalan internal 

dan pribadi. Dalam pandangan McCall dan Becker dalam proses interaksi simbolik, 

tak ada sesuatu pun yang harus terjadi. Tak ada sesuatu pun yang sepenuhnya 

ditentukan. Dalams etiap langkah dari setiap peristiwa yang terbentang, sesuatu yang 

lain mungkin terjadi. Tentu saja, keseimbangan antara peluang yang tersedia untuk 

para aktor, baik secara individu maupun koletif, dalam situasi akan membuat banyak 

atau kebanyakan dari mereka melakukan hal yang sama ... tidak berarti bahwa orang-

orang berperilaku secara acak, tetapi ... metreka dapat berperilaku dengan cara-cara 

yang mengejutkan dan konvensional. Tekanan kaum interaksionis pada proses, 

seperti ditegaskan Blumer, merupakan koreksi terhadap setiap pandangan yang 

menuntut bahwa budaya dan struktur sosial menentukan apa yang orang lakukan. 

Pada tingkat manusia, interaksi dianggap dinamis dan selalu berubah, yang 

memungkinkan manusia berubah dan menafsirkan makna. Mereka bereaksi bukan 

terhadap tindakan orang lain, melainkan terhadap makna tindakan tersebut. ― Jadi 

ketika kita berkomunikasi lewat bahasa, tidak hanya terdapat konversasi isyarat 

melainkan konversasi makna isyarat.‖ Menggunakan perspektif Schutz, berbagi 

makna di antara orang-orang dimungkinkan bahwa karena dunia sosial pada dasarnya 

intersubjektif dalam arti bahwa hal itu sama, dan dibagikan oleh mereka meskipun 

tidak harus bersifat homogen.  

Pentingnya simbol dan komunikasi 

Bagi Cooley dan Mead, diri muncul karena komunikasi. Tanpa bahasa, diri 

tidak akan berkembang. Manusia unik karena mereka memiliki kemampuan 

memanipulasi simbol-simbol berdasarkan kesadaran. Mead menekankan pentingnya 

komunikasi, khususnya melalui mekanisme isyarat vokal (bahasa), meskipun teorinya 
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bersifat umum. Isyarat vokallah yang potensial menjadi seperangkat simbol yang 

membentuk bahasa. Simbol adalah suatu rangsangan yang mengandung makna dan 

nilai yang dipelajari bagi manusia, dan respons manusia terhadap simbol adalah 

dalam pengertian makna dan nilainya alih-alih dalam pengertian stimulasi fisik dari 

alat-alat indranya. Makna suatu simbol bukanlah petama-tama ciri-ciri fisiknya, 

namun apa yang dapat orang lakukan mengenai simbol tersebut. Dengan kata lain, 

sebagaimana dikatakan Shibutani, ―Makna pertama-tama merupakan properti 

perilaku dan kedua merupakan properti objek.‖ Jadi, semua objek simbolik 

menyarankan suatu rencana tindakan (plan of action) dan bahwa alasan untuk 

berperilaku dengan suatu cara tertentu terhadap suatu objek antara lain diisyaratkan 

oleh objek tersebut. Schutz memberikan contoh, suatu perkakas, tidak dialami sebagia 

sesuatu di dunia luar (yang memang demikian) namun berdasarkan tujuan untuk apa 

perkakas tersebut dirancang oleh orang yang kurang lebih anonim dan kemungkinan 

penggunaannya oleh orang lain. Rose memberikan contoh lebih konkret lagi: suatu 

kursi bukan sekadar kumpulan rangsangan yang dapat dilihat, didengar, dan diraba, 

melainkan suatu objek yang memungkinkan manusia duduk di atasnya, dan bila 

manusia duduk, kursi itu akan ―merespons‖ dengan menyangga; dan kursi memiliki 

nilai untuk tujuan itu.  

 Suatu simbol disebut signifikan atau memiliki makna bila simbol itu 

membangkitkan pada individu yang menyampaikannya respons yang sama seperti 

yang juga akan muncul pada individu yang dituju. Kata ―singa‖ misalnya, 

menimbulkan citra yang sama pada orang mengucapkan kata itu seperti juga pada 

orang yang dituju. Isyarat vokal juga merangsang orang yang mengucapkannya 

sebagaimana kata itu juga merangsang orang lain. Orang yang meneriakkan ―Api!‖ 

dalam suatu gedung bioskop yang penuh sesak setidaknya termotivasi untuk 

meninggalkan gedung itu sebagaimana orang-orang yang ia tuju dengan teriakan itu. 

Jadi, simbol yang signifikan memungkinkan orang menjadi stimulator bagi 

tindakannya sendiri. 
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 Kelebihan isyarat vokal daripada isyarat fisik, seperti seringan wajah, sebagai 

isyarat yang signifikan, adalah bahwa kita mendengar diri kita sendiri, seperti juga 

orang lain, sementara kalau kita melakukan isyarat fisik, kita tidak melihat apa yang 

kita perbuat. Sebagai akibatnya, isyarat vokal dapat mempengaruhi pembicara 

sebagaimana ia mempengaruhi pendengar. Akibat lain, kita jauh lebih mampu 

mengendalikan isyarat vokal daripada isyarat fisik. Sebagai ilustrasi, orang yang 

marah biasanya tidak sadar akan bahasa tubuhnya dan karenanya kurang mampu 

secara sadar menyesuaikan tindakan-tindakan berikutnya untuk mengantisipasi reaksi 

orang lain terhadap bahasa tubuhnya tersebut. Sebaliknya, seorang pembicara dalam 

keadaan ketika ia mengucapkan kata-kata marahnya dan karenanya lebih mampu 

mengantisipasi bagaimana orang lain itu akan bereaksi, sehingga ia dapat menyiapkan 

reaksinya lagi terhadap reaksi lawan bicaranya. Kemampuan untuk mengendalikan 

diri dan reaksi diri-sendiri ini penting sebagai medium organisasi sosial dalam 

masyarakat. 

 Menurut Mead, hanya apabila kita memiliki simbol-simbol yang bermakna, 

kita berkomunikasi dalam arti yang sesungguhnya. Akan tetapi tidak semua isyarat 

vokal merupakan simbol signifikan. Gonggongan seekor anjing terhadap anjing 

lainnya tidak signifikan; bahkan juga sebagian isyarat vokal manusia (misalnya 

gerutuan yang tidak disadari) mungkin tidak signifikan. Akan tetapi perkembangan 

isyarat vokallah, khususnya dalam bentuk bahasa, yang merupakan faktor terpenting 

yang memungkinkan perkembangan kehidupan manusia yang khas. Kemampuan 

manusia yang unik ini merupakan faktor yang menentukan asal mula dan 

pertumbuhan masyarakat manusia dan pengetahuan mereka saat ini, manusia yang 

mengendalikan manusia lingkungan dan lingkungan manusia yang dimungkinkan 

sains. Kemampuan manusia yang unik untuk melakukan komunikasisimbolik 

dimungkinkan karena manusia memiliki sarana vokal yang memungkinkan mereka 

menciptakan suara dalam jumlah besar dan beraneka-ragam, juga karena manusia 

memiliki sistem saraf yang mampu menyimpan makna dan nilau jutaan simbol. 
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 Komunikasi melibatkan tidak hanya proses verbal yang berupa kata, frase atau 

kalimat yang diucapkan dan didengar, tetapi juga proses nonverbal. Proses nonverbal 

meliputi isyarat, ekspresi wajah, kontak mata, postur dan gerakan tubuh, sentuhan, 

pakaian, artefak, diam, temporalitas, dan ciri para linguistik. Pentingnya tanda dan 

simbol nonverbal, meskipun tidak sepenting isyarat vokal dalam pandangan Mead, 

tidak boleh diremehkan dalam komunikasi manusia. Pentingnya tanda dan simbol 

nonverbal akan tampak bila, misalnya, orang dari suatu budaya berkomunikasi 

dengan orang dari budaya lain. Meskipun mereka berbicara bahasa yang sama, 

mereka mungkin mengalami kesalahpahaman ketika mereka salah menafsirkan 

perilaku nonverbal tertentu yang mengisyaratkan makna tertentu. Jumlah tanda atau 

simbol yang berfungsi sebagai ―bahasa‖ itu tidak terbatas. Kita memaknai perilaku 

orang lain ketika mereka sendiri mungkin tidak menyadarinya, seperti lirikan mata, 

sikap tubuh, dan ekspresi wajah. 

 Seperti dikatakan Levine, komunikasi ujaran (speech) adalah konkret dan 

dilandasi komitmen pribadi dan tanggung jawab, sedangkan komunikasi nonujaran 

(nonspeech) dapat dirundingkan dan boleh jadi disangkal oleh pengirim. Mead 

sendiri mengakui, isyarat vokal dan perilaku yang terkait dengannya dalam 

masyarakat manusia menyediakan landasan bagi interaksi simbolik.  

 Senada dengan itu, Goffman menyarankan bahwa terdapat expression given 

dan expression given off, yang pertama merupakan komunikasi yang disengaja 

(biasanya verbal) untuk menyatakan informasi, yang kedua  merupakan komunikasi 

yang tidak disengaja (biasanya nonverbal), yang boleh jadi memberi makna berbeda 

dengan apa yang dinyatakan secara verbal. Dalam buku lainnya ia mengatakan, 

Meskipun seorang individu dapat berhenti berbicara, ia tidak dapat berhenti 

berkomunikasi melalui idiom tubuh; ia harus mengatakan suatu hal yang benar atau 

yang salah. Ia tidak dapat mengatakan sesuatu. Secara paradoks, cara ia memberikan 

informasi tersedikit tentang dirinya sendiri –meskipun hal ini masih bisa dihargai –
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adalah menyesuaikan diri dan bertindak sebagaimana orang-orang sejenisnya 

diharapkan untuk bertindak. 

  Akan tetapi, menurut Mead, meskipun isyarat fisik juga bisa signifikan, 

seperti dikatakan tadi, isyarat fisik tidak begitu sesuai menjadi simbol signifikan, 

karena orang tidak mudah melihat atau mendengar isyarat fisik mereka sendiri. 

  Mead menunjukan bahwa perkembangan diri bergantung pada komunikasi 

dengan orang lain, terutama sejumlah kecil orang penting (significant others) yang 

membentuk atau mempengaruhi diri sebagaimana orang-orang itu dipengaruhi 

kehadiran diri tersebut. Oleh karena individu dan masyarakat adalah kembar, 

komunikasi juga berperan penting dalam perkembangan masyarakat sebagaimana 

dikemukakan Dewey: 

Masyarakat eksis melalui komunikasi; perspektif yang sama –budaya yang 

sama– muncul melalui partisipasi dalam saluran komunikasi yang sama. Melalui 

partisipasu sosiallah perspektif bersama dalam kelompok diinternalisasikan dan 

berbagai pandangan muncul melalui kontak dan asosiasi yang berbeda. 

 Karakteristik inilah yang membedakan manusia dengan hewan lain yang lebih 

rendah, karena hewan lain tidak memiliki kemampuan tersebut. Melalui interaksi atau 

komunikasi orang-orang dapat bertukar makna, nilai dan pengalaman dengan 

menggunakan simbol da tanda. Mead membedakan simbol signifikan (significant 

symbols) yang merupakan bagian dari dunia makna manusia dengan tanda alamiah 

(natural signs) yang merupakan bagian dari dunia fisik. Yang pertama digunakan 

dengan sengaja sebagai sarana komunikasi, yang kedua digunakan secara spontan dan 

tidak disengaja dalam merespons stimuli. Makna tanda alamiah ditemukan; karena 

hal itu adalah bagian dari hukum (hubungan sebab-akibat) alam, seperti asap yang 

merupakan tanda alamiah dari api. Akan tetapi makna simbol secara sembarang 

dipilih dan berdasarkan kesepakatan yang tidak memiliki hubungan kausal dengan 
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apa yang direpresentasikan. Respons manusia terutama bersifat simbolik, sedangkan 

respons hewan terutama bersifat alamiah (otomatis dan spontan).  

 Rose berpendapat, dalam komunikasi dengan tanda alamiah, komunikator 

mengontrol berperilaku pihak yang hadir, apakah dengan sengaja atau tidak, karena 

tubuh pihak kedua secara tetap merespons dengan cara spesifik terhadap impak 

rangsangan atas alat-alat indranya. Dalam komunikasi dengan simbol signifikan, 

sebaliknya komunikator dapat mempengaruhi perilaku pihak yang hadir, namun ia 

tidak dapat mengendalikannya, karena  simbol berkomunikasi dengan isi makna dan 

nilainya bagi pihak yang hadir. Rose menambahkan, sementara komunikator 

memancarkan suatu atau isyarat visual, pihk yang hadirlah yang memberi makna dan 

nilai terhadap suara atau isyarat visual itu, sehingga komunikasi menjadi suatu proses 

sosial yang memungkinkan komunikator dan pihak yang hadir memberi andil 

terhadap isi komunikasi saat hal itu mempengaruhi sistem saraf dan perilaku pihak 

yang hadir. Dalam kenyataan, baik simbol signifikan ataupun tanda alamiah 

merupakan sarana komunikasi dan dalam perilaku nyata sering bercampur aduk. 

Melalui pertukaran simbol dan tanda inilah orang-orang saling menafsirkan ucapan 

dan tindakan lawan bicara, mengantisipasi ucapan dan tindakan orang lain dan 

dirinya sendiri begitu seterusnya, meskipun tidak bersifat sekuensial. 

 Dalam pandangan fenomenologis Alfred Schutz yang sejajar dengan 

pemikiran Mead ini, dalam interaksi tatap-muka makna rangsangan yang dicari dan 

ditafsirkan oleh sang aktor secara khas merujuk kepada motif aktor lainnya. Schutz 

menggolongkan motif-motif ini sebagai ―motif untuk‖ (in-order-to motives) dan 

―motif karena‖ (because motives). Motif jenis pertama merupakan tujuan yang 

digambarkan sebagai maksud, rencana, harapan, minat, dan sebagainya, yang 

diinginkan aktor dan karena itu, berorientasikan masa depan (misalnya ―Saya pergi ke 

Amerika untuk menuntut ilmu‖). Motif jenus kedua merujuk kepada pengalaman 

masa lalu aktor dan tertanam dalam pengetahuannya yang terendapkan 

(preconstituted knowledge), dan karena itu, berorientasikan masa lalu (misalnya ―saya 
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pergi ke Amerika karena saya memenangkan beasiswa Fulbright‖). Motif jenis kedua 

ini lazimnya disebut alasan atau sebab.  

 Selama proses interaksi, terdapat pertukaran motif antara para aktor yang 

terlibat. Schutz menyebabkan the reciprocity of motives. Hal itu merujuk kepada 

perkiraan mengenai motif orang lain yang identik dengan apa yang Mead sebut 

―pengambilan peran orang lain‖ (taking the role of other), yakni membayangkan diri-

sendiri dalam posisi orang lain dan memandang segala sesuatu melalui perspektif 

orang lain. Dalam interaksi, ―motif untuk‖ tindakan seseorang menjadi ―motif 

karena‖ reaksi orang lain. Pengertian akan dicapai bila terdapat pertukaran motif khas 

(typical motives) yang sebangun.  

 Berdasarkan interpretasi tindakan orang lain, individy dapat mengubah 

tindakan berikutnya agar sesuai dengan tindakan orang lain. Modifikasi perilaku ini 

menuntut orang untuk memastikan terlebih dulu makna, motif atua maksud apa yang 

terdapat di belakang tindakna orang lain. Proses demikian hanya akan dimungkinkan 

bila manusia memiliki dan berbagi simbol. Hewan tidak dapat menafsirkan perilaku 

hewan lain, karena mereka tidak memiliki dan berbagi isyarat simbolik, apalagi 

mampu mengubah perilaku mereka agar sesuai dengan perilaku hewan lainnya. Hal 

ini dapat dilihat, seperti yang dilukiskan Mead, dalam pertukaran isyarat antara dua 

ekor anjing yang bermusuhan. Tindakan masing-masing anjing menjadi rangsangan 

bagi anjing lainnya untuk memberikan respons. Fakta bahwa seekor anjing siap 

menyerang anjing lainnya menjadi stimulus bagi anjing lain itu untuk mengubah 

posisinya sendiri atau sikapnya sendiri. Anjing-anjing tersebut saling merespons 

dengan menggonggong, menggeram, menyerang, dan seterusnya. Setiap isyarat 

membangkitkan isyarat yang dilakukan anjing lainnya yang otomatis dan langsung. 

Pertukaran isyarat ini bersifat naluriah dan tidak reflektif, tanpa kesadaran atau 

pemastian atas makna, motif, dan maksud isyarat sendiri dan anjing lainnya. Mead 

manamai apa yang terjadi dalam situasi itu sekadar konversasi isyarat (conversation 
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of gestures) yang kualitasnya berbeda dengan komunikasi isyarat bermakna yang 

dilakukan manusia. 

 Komunikasi bersifat naluriah itu juga dapat kita temukan pada perilaku lebah. 

Seekor lebah yang menemukan sumber madu meliuk-liuk dalam sejenis tarian yang 

berirama. Lebah lain, yang mengamati hal itu, cenderung mengikuti lebah pertama 

dan membantu membawa maud ke satangnya, tetapi setiap lebah yang menemukan 

sumber madu akan menari-nari apakah lebih lain berada di sekitarnya atau melihatnya 

atau tidak. Ketegangan yang terdapat dalam tubuh seekor hewan, yang biasanya 

berlangsung ketika bahaya datang, akan menjangkitkan hal serupa pada hewan lain 

sejenis yang hadir. Fenomena serupa juga kerap terjadi pada manusia, misalnya bila 

seseorang memperlihatkan emosi lewat suara, maka kecenderungan yang sama juga 

menulari orang lainnya. Inilah contoh komunikasi dengan tanda alamiah yang 

memiliki fungsi biologis untuk membuat individu siaga terhadap bahaya yang datang 

dari lingkungan. 

 Manusia berinteraksi dengan cara berbeda. Konkretnya, manusia merespons 

tidak hanya tindakan orang lain, melainkan juga makna, motif dan maksud tindakan 

tersebut. Dengan kata lain, manusia harus mendefinisikan apa makna tindakan yang 

dihadapinya. Baik komunikator ataupun pengamat terlebih dulu harus mempelajari 

makna kata atau isyarat untuk berkomunikasi secara simbolik, sementara komunikasi 

dengan tanda alamiah berlangsung secara naluriah dan spontan. Menurut Mead, 

manusia tidak hanya merespons, misalnya, suatu kepalan tangan, melainkan makna 

kepalan tangan tersebut yang mungkin merupakan serangan. Konsekuensinyya, 

pengertian, terlepas dari apakah hal itu menyenangkan atau tidak, akan diperoleh bila 

para aktor yang terlibat memberikan makna yang sama kepada simbol tersebut. 

Dengan memahami dan memastikan makna tindakan orang lain, orang dapat 

mengubah tindakannya sendiri agar sesuai dengan tindakan orang lain. Bila seorang 

lelaki mengetahuo makna kepalan tangan seseorang yang dihadapinya, misalnya, 

kemungkinan besar ia akan mengubah perilakunya sendiri, sekarang siap melawan 
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atau melarikan diri. Ringkasnya, dalam pandangan Mead isyarat yang dikuasai 

manusia berfungsi bagi manusia itu untuk membuat penyesuaian yang mungkin di 

antara individu-individuyang terlibat dalam setiap tindakan sosial dengan merujuk 

kepada objek atau objek-objek yang berkaitan dengan tindakan tersebut. 

Pikiran  

 Dalam interaksi mereka, manusia menafsirkan tindakan verbal dan nonverbal. 

Tindakan verbal merupakan ujaran, ucapan dan kata-kata yang lazim dimengerti, 

sedangkan tindakan nonverbal merujuk kepada semua perilaku manusia yang 

bermakna selain dari mekanisme linguistik. Bagi Mead, tindakan verbal merupakan 

mekanisme utama interaksi manusia. Penggunaan bahasa atau isyarat simbolik oleh 

manusia dalam interaksi sosial mereka pada gilirannya memunculkan pikiran (mind) 

dan ―diri‖ (self). Hanya melalui penggunaan simbol yang signifikan, khususnya 

bahasa, pikiran itu muncul, sementara hewan lebih rendah tidak berpikir , karena 

mereka tidak berbahasa seperti bahasa manusia. Mead mendefinisikan berpikir 

(thinking) sebagai ―suatu percakapan terinternalisasikan atau implisit antara individu 

dengan dirinya sendiri dengan menggunakan isyarat-isyarat demikian.‖ 

Menggunakan kata-kata Mead sendiri, 

Kemampuan menemukan makna ini dan menunjukkannya kepada orang lain 

dan kepada organisme adalah suatu kemampuan yang memberikan kekuatan unik 

kepada manusia. Kendali ini dimungkinkan oleh bahasa. Mekanisme kendali atas 

makna dalam arti inilah yang merupakan, menurut saya, apa yang kita sebut 

―pikiran‖. 

Menurut teori interaksi simbolik, pikiran mensyaratkan adanya masyarakat; 

dengan kata lain, masyarakat harus lebih dulu ada, sebelum adanya pikiran. Dengan 

demikian, pikiran adalah bagian integral dari proses sosial, bukan malah sebaliknya: 

proses sosial adalah produk pikiran. Seorang manusia yang sadar-diri, tidak mungkin 

ada tanpa adanya kelompok sosial terlebih dulu. Dengan kata lain, tidak mungkin 
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seorang manusia yang lahir ke dunia, dan diasuh gorila atau beruang misalnya, seta 

tidak pernah bergaul dengan manusia lain, akan mempunyai pikiran. Upaya Mead 

untuk memprioritaskan dunia sosial dalam memahami pengalaman sosial ini 

bertentangan dengan psikologi (sosial) tradisional yang memulai kajiannya dengan 

psikologi individu dalam rangka menjelaskan pengalaman sosial, alih-alih individu, 

tergambar dalam uraiannya berikut ini: 

... kita memulai dengan suatu keseluruhan sosial yang ada yang merupakan 

aktivitas kelompok yang rumit, yang ke dalamnya  kita menganalisis (sebagai  

elemen-elemen) perilaku masing-masing individu yang terpisah-pisah yang 

membentuk kelompok tersebut. Kita mencoba, yakni, menjelaskan perilaku 

kelompok sosial, alih-alih menguraikan perilaku terorganisasikan kelompok sosial 

berdasarkan perilaku individu-individu yang terpisah-pisah yang termasuk dalam 

kelompok tersebut. 

Pikiran adalah mekanisme penunjukan-diri (self-indication), untuk 

menunjukkan makna kepada diri-sendiri dan kepada orang lain. Pikiran 

mengisyaratkan kapasitas dan sejauhmana manusia sadar akan diri mereka sendiri, 

siapa dan apa mereka, objek di sekitar mereka dan makna objek tersebut bagi mereka. 

Jadi, berbeda dengan benatang, selain dapat berkomunikasi dengan diri mereka 

sendiri. Manusia menunjukkan objek yang mempunyai makna kepada diri mereka 

sendiri, seperti menunjukkannya kepada orang lain. Manusia juga menunjukkan 

kepada diri mereka sendiri bahwa terdapat makhluk yang serupa dengan mereka yang 

dapat mereka nilai dalam komunikasi tatap-muka. Schutz menggunakan istilah 

Though-orientation untuk merujuk kepada kesadaran yang dimiliki aktor bahwa 

terdapat seorang individu yang ia hadapi dalma situasi tatap-muka itu. Dalam situasi 

itu, mereka dapat bercakap-cakap tentang objek atau manusia lain dengan diri mereka 

sendiri, apa makna objek atau manusia tersebut dan tindakan apa yang harus diambil 

terhadap mereka. Schutz menganggap latihan tindakan masa datang ini sebagai 

membayangkan sesuatu yang ―akan telah dilakukan‖ (will have been done), dan 
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dianggap modo futuri exacti. Proses dialektik ini, seperti yang akan kita lihat, 

melibatkan dua unsur diri: ―Aku‖ (I), suatu aspek yang spontan dan impulsif, dan 

―Daku‖ (Me), seperangkat definisi sosial terinternalisasikan.  

Mead juga melihat pikiran dengan cara yang pragmatik. Pikiran melibatkan 

proses berpikir yang diarahkan untuk memecahkan masalah. Dunia nyata penuh 

dengan problem, dan fungsi pikiran adalah berusaha memecahkan problem-problem 

tersebut sehingga orang-orang dapat bekerja lebih efektif lagi di dunia. Dalam 

konteks ini, pandangan Mead sejajar dengan perspektif Schutz. Menurut Schutz, 

dalam menunjukkan makna objek, situasi, dan perilaku kepada diri-sendiri dan 

kepada orang lain, individu harus menggunakan apa yang Schutz sebut ―pengkhasan‖ 

(typication). Pengkhasan ini, yang berasal dari persediaan pengetahuan individu yang 

terendapkan, digunakan untuk menandai individu manusia, motivasi manusia, tujuan, 

dan pola tindakan. Pengkhasan ini sangat ditentukan oleh sistem relevansi, atau lebih 

khusus lagi, berbagai tujuan, maksud, kepentingan, rencana dan harapan yang dianut 

individu, yang kesemuanya itu berasal dari atau termasuk ke dalam situasi mereka 

―secara biografis telah ditentukan‖ (biographically determined situation), yakni, 

―pengendapan semua pengalaman terdahulu manusia, yang diorganisasikan dalam 

pemilikan atas persediaan pengetahuan yang ada yang sudah menjadi kebiasaan.‖ 

Persediaan pengetahuan terendapkan ini, menurut Schutz, juga meliputi pengetahuan 

mengenai skema ekspresif dan interpretif, sistem-tanda objektif, dan khususnya 

bahasa sehari-hari.  

Persediaan pengetahuan seorang manusia yang terendapkan itu berfungsi 

sebagai suatu skema interpretasi baginya hingga ia memasuki suatu situasi yang 

problematik dan memasukkan situasi yang problematik tersebut ke dalam persediaan 

pengetahuannya setelah problem tersebut diatasi. Maka persediaan pengetahuan 

seorang individu terus-menurus berubah karena ia memperoleh pengalaman baru dan 

memasuki situasi problematik yang baru pula. Berdasarkan strukturnya, persediaan 

pengetahuan individu itu terdiri dari ranah-ranah berbeda. Jumlah ranah tersebut 
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menjadi lebih kompleks dan setiap ranah mengandung cara-cara tertentu untuk 

mengatasi situasi-situasi problematik tertentu pula. Jadi, kembali ke teori Mead lagi, 

diri tumbuh ketika individu mendapatkan pengalaman baru dan memberi makna 

kepada pengalaman dan objek tersebut. Ringkasnya, diri itu bersifat dinamis, selalu 

berubah, karena diri mampu mendefinisikan situasi oleh dirinya sendiri tanpa 

dikontrol atau ditentukan oleh kekuatan-kekuatan luar.  

Proses mental yang disebut berpikir ini jelas ciri unik manusia yang 

membedakannya dengan hewan lain yang berperilaku secara naluriah semata. 

Menurut Mead, lewat berpikir yang terutama ditandai dengan kesadaran, manusia 

mampu mencegah tindakannya sendiri untuk sementara, menunda reaksinya terhadap 

suatu stimulus. Sementara hewan yang lebih rendah segera bereaksi terhadap suatu 

stimulus. Masih menurut Mead, reaksi yang ditunda diperlukan bagi perilaku yang 

cerdas. Penataan, secara implisit pengujian, dan seleksi akhir tidak akan 

dimungkinkan bila respons terbuka atau reaksinya tidak dapat ditunda dalam situasi 

tersebut. Dalam konteks ini, perilaku yang cerdas tersebut berbeda dengan trial and 

error yang dilakukan di dunia nyata, yang menandai perilaku hewan, yang lebih 

berisiko bagi hewan tersebut. Menurut Rose, berpikir pada umumnya lebih efisien 

daripada trial and error karena beberapa sebab: percobaan imajinatif biasanya 

berlangsung lebih cepat daripada percobaan perilaku; individu dapat memilih solusi 

terbaik (atau tindakan mendatang) yang ia ketahui daripada sekadar solusi pertama 

yang berhasil; dan individu mengambil lebih sedikit risiko dalam bereksperimen 

dengan percobaan-percobaan yang cenderung berbahaya.  

Walhasil, kemampuan mencoba respons secara mental pada manusia jauh 

lebih efektif daripada trial and error, karena tidak ada risiko sosial yang harus 

dibayarkan manakala respons yang dibayangkan itu adalah respons yang buruk. 

Lewat mekanisme ini, jelas manusia juga mampu mengambil suatu stimulus yang 

pertama dan paling kuat. Manusia pun mampu pula memilih suatu tindakan di antara 

berbagai tindakan yang direncanakan atau dibayangkan, sedangkan hewan sekadar 
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bereaksi otomatis. Misalnya, seorang mahasiswa yang bercita-cita menjadi seorang 

ilmuwan, diplomat, atau wartawan profesional, akan berusaha melibatkan diri dalam 

berbagai aktivitas yang memudahkan dan mendorongnya untuk mencapai cita-cita itu 

kelak. Kemampuan memilih tindakan alternatif di antara pilihan-pilihan tindakan 

yang ada berarti bahwa pilihan manusia agaknya jauh lebih sesuai dengan lingkungan 

daripada reaksi segera dan tanpa disadari yang dilakukan hewan lebih rendah. 

Kemampuan itu pulalah yang membuat manusia dan masyarakat manusia terus 

berubah dan berkembang.  

Perkembangan “diri” 

Sebagaimana pikiran berkembang, begitu juga ―diri‖ (self), sejalan dengan 

sosialisasi individu dalam masyarakat. Diri merujuk kepada kapasitas dan 

pengalaman yang memungkinkan manusia menjadi objek bagi diri mereka sendiri. 

Kemunculannya bergantung kepada kemampuan individu untuk mengambil peran 

orang lain dalam lingkungan sosialnya. Melalui proses pengambilan peran ini, 

individu menginternalisasikan norma-norma kelompoknya, mulai dari keluarganya, 

kelompok sebaya, kelompok masyarakat, hingga bangsanya. Individu bergaul dengan 

orang-orang lain ini berdasarkan norma-norma tersebut yang memungkinkan individu 

tersosialisasikan. 

 Perkembangan diri secara jelas dapat diamati pada anak-anak. Menurut Mead, 

perkembangan diri terdiri dari dua tahap umum yang ia sebut tahap permainan (play 

stage) dan tahap pertandingan (game stage). Namun, sebagaimana dikatakan Stone, 

teori Mead mengisyaratkan bahwa sebelum memasuki tahap permainan, anak harus 

memperoleh suatu bahasa elenter yang belum sempurna, yakni melalui tahap pra-

permainan (pre-play). Serupa dengan itu, Meltzer menyarankan bahwa terdapat suatu 

tahap persiapan yang tidak secara eksplisit dinyatakan oleh Mead, namun dapat 

diduga dari berbagai eseinya yang terpisah-pisah, tahap ini merupakan peniruan tidak 

bermakna oleh anak (misalnya membaca surat kabar). 
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 Tahap permainan adalah perkembangan pengambilan peran bersifat elenter 

yang memungkinkan anak-anak melihat diri mereka sendiri dari perspektif orang lain 

yang dianggap penting (significant others), khususnya orangtua mereka. Tahap ini 

ditandai dengan keaslian dan spontanitas pada perilaku anak-anak. Misalnya, anak 

berbicara kepada dirinya sendiri atau orang lain seolah-olah ia adalah seorang ayah, 

ibu, guru, dokter, perawat, dan sebagainya. Pada tahap ini, diri anak dikembangkan 

oleh peran dan sikap orang-orang tertentu dengan siapa anak berinteraksi secara intim 

dan intensif. Peralihan peran oleh anak bersifat inkonsisten, tidak terorganisasikan, 

terpisah-pisah, tanpa suatu perspektif atau persepsi yang utuh atas dirinya sendiri. 

 Tahap pertandingan berasal dari proses pengambilan peran dan sikap orang 

lain secara umum (generalized others), yaitu masyarakat umumnya. Pada tahap kedua 

inilah, ketika anak memasuki komunitasnya, individu menjadi suatu objek dalam arti 

yang sesungguhnya. Dengan cara demikian ia dapat memainkan sebanyak mungkin 

peran dan dapat melihat dirinya sendiri dari berbagai perspektif, bergantung pada 

perspektif yang digunakan orang-orang yang dijumpainya dalam hidupnya. Pada 

tahap ini orang tersebut berusaha memenuhi berbagai harapan orang-orang lain pada 

saat yang sama. Mead menggunakan metafor pertandingan baseball sebagai situasi 

yang memungkinkan anak-anak mengalami tahap pertandingan mereka dengan 

membayangkan dan mengantisipasi maksud dan harapan individu-individu secara 

keseluruhan, bukan sebagai orang-orang terpisah. Hanya bila orang-orang mencapai 

tahap ini, mereka memperoleh konsepsi-diri yang ajeg, meskipun mereka memasuki 

aneka-ragam lingkungan sosial. Suatu diri yang lengkap berkembang ketika individu 

mengambil peran atau sikap kelompok yang terorganisasikan di mana ia anggotanya 

terhadap aktivitas sosial terorganisasikan-kooperatif atau seperangkat aktivitas yang 

melibatkan kelompok tersebut. Perkembangan diri paling penuh ditandai dengan apa 

yang Mead sebut internationalmindedness, yaitu kemampuan meningkan untuk 

memahami kelompok-kelompok orang lain yang lebih besar dan lebih kompleks, 

bukan hanya kelopok kecil dan komunitas, namun juga komunitas internasional.  



266 
 

 Menurut Mead, sebagai suatu proses sosial, diri terdiri dari dua fase, yaitu 

―Aku‖ (I) dan ―Daku‖ (Me). Aku adalah diri yang subjektif, diri yang refleksif yang 

mendefinisikan situasi dan merupakan kecenderungan impulsif individu untuk 

bertindak dalam suatu cara yang tidak terorganisasikan, tidak terarah, dan spontan, 

sementara Daku adalah pengambil peran dan sikap orang lain, termasuk suatu 

kelompok tertentu. Karena itu diri sebagai objeklah yang meliputi diri sosial yang 

dipandang dan direspons oleh orang lain. Konsep ―Aku‖ dari Mead mirip dengan apa 

yang Schutz sebut ―diri yang bekerja‖ (the working self), yaitu diri sebagai suatu 

kesatuan yang utuh dan asal mula tindakan yang tengah berlangsung yang ada dalam 

―kekinian yang jelas (modo presenti) dalam tindakannya yang sedang berlangsung, 

yang diarahkan terhadap objek dan tujuan yang harus dibawa.‖ Konsep ―Daku‖ dari 

Mead, ini identik dengan apa yang Schutz sebut diri dalam sikap reflektif yang 

memandang kembali tindakan kerja yang dilakukan pada masa lalu (modo 

praeterito). Schutz menganggap diri ini yang melakukan tindakan masa lalu sebagai 

suatu diri yang parsial dan mengambil suatu peran. Tindakan dianggap sebagai hasil 

dari tahap-tahap yang dialektis. Diri yang lengkap, atau diri dengan ekspresinya yang 

penuh, menurut Mead, tidak hanya merupakan Daku, yang mengorganisasikan dan 

mengambil sikap orang lain ke dalam diri-nya, namun sekaliguas merupakan Daku 

dan Aku. Aku merupakan aspek yang mengawali dan memperbarui tindakan 

seseorang dan mengubah struktur sosial hingga derajat tertentu. Karena itu, Aku dan 

Daku adalah dua sisi dari koin yang sama, yang tanpa salah satu sisi lainnya, suatu 

sisi tidak mungkin ada. Kedua aspek tersebut merupakan kepribadian ketika hal itu 

muncul dalam pengalaman sosial. Dengan kata-kata Natanson,  

Perbedaan antara ―Aku‖ dan ―Daku,‖ bagi Mead, bersifat metodologis. Dalam 

pengalaman, dalam situasi kehidupan yang sebenarnya, diri dalam aspek ―Aku‖ dan 

―Daku‖-nya adalah suatu kesatuan yang integral yang boleh disebut ―kepribadian.‖ 

Kedua fase ―kepribadian,‖ dalam konteks ini, adalah stabilitas dan kebaruan... 
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 Seperti James, Mead mengakui bahwa individu mempunyai banyak diri, 

sebanyak jumlah kelompok berlainan yang merespons individu tersebut. Namun lepas 

dari perbedaan antara Aku dan Daku, Mead tidak menjabarkan struktur diri lebih jauh 

lagi. Memang fokus Mead, sebagaimana fokus orang-orang yang konsisten dengan 

harapannya akan suatu komunitas manusia yang universal. Prinsip bahwa diri 

merefleksikan masyarakat membutuhkan suatu pandangan atas diri yang sesuai 

dengan realitas mengenai masyarakat komtemporer yang rumit. Artinya, bila 

hubungan sosial itu rumit, pastilah ada suatu kerumitan yang paralel dalam diri. 

Kritik atas teori interaksi simbolik 

Seperti saya ketika pertama kali membaca teori interaksi simbolik, Anda juga 

mungkin bingung dengan teori ini. Memang, teori Mead khususnya yang terkandung 

dalam bukunya, Mind, Self and Society (1934), sangat sulit dipahami. Salah satu 

sebabnya, mungkin karena buku itu tidak ditulis oleh Mead sendiri, melainkan oleh 

para mahasiswanya. Jadi kebanyakan materi yang sampai kepada kita tidak 

dimaksudkan untuk diterbitkan, melainkan dalam bentuk tulisan-tulisa tercecer, yang 

sebagian besar –kalaupun tidak semuanya– berasal dari sumber sekunder, jadi tidak 

dalam bentuk tercetak seperti sekarang ini. Faktor lain yang membuat teori Mead ini 

samar adalah pandangannya tentang perilaku manusia yang emergent, yang mau tidak 

mau mekasanya untuk merasa perlu menemukan keseimbangan antara kontinuitas 

perilaku hewan lebih rendah dan perilaku manusia di satu pihak dan kebaruan 

perilaku manusia, di pihak lain. 

 Menurut Luscher, tujuan utama Mead adalah suatu metateori mengenai 

dinamika fenomena sosial, bukan untuk mengklasifikasikan fenomena tersebut secara 

deskriptif. Dalam pandangan Blumer, pandangan Mead merupakan suatu skema yang 

semata-mata analitis, yang kekurangan isi. Ia menyajikam suatu analisis tentang 

perilaku manusia berdasrkan mekanisme perkembangan perilaku tersebut; ia 

sepenuhnya menyoroti ―bagaimana‖ tetapi bukan ―mengapa‖ perilaku tersebut, dan 



268 
 

tidak menjelaskan perilaku yang spesifik. Menurut Blumer, Mead tidak menjelaskan 

mengapa satu objek alih-alih objek lainnya akan dipilih oleh seoorang individu atau 

suatu kelompok. Jadi skemanya tidak punya nilai penjelasan untuk hal-hal seperti 

munculnya pahlawan popular, penilaian yang tinggi terhadap uang, atau mitos Santa 

Klaus. Alih-alih menyusun bukti empirisnya sendiri, Mead menggunakan temuan 

berbagai sains dan menggunakan ilustrasi yang jernih dari kehidupan sehari-hari. 

 Sebagian pakar berpendapat bahwa teori interaksi simbolik adalah teori yang 

terlalu agung (grand); konsep-konsepnya longgar, samar, dan membingungkan, 

seperti pikiran, diri, Aku, dan Daku, sehingga tidak dapat memberi basis bagi teori 

dan penelitian. Dibutuhkan konsentrasi, kemauan yang kuat, dan bahkan intuisi untuk 

menangkap makna konsep-konsep yang dirumuskan Mead. 

 Oleh karena tidak cermat, konsep-konsep Mead itu sulit –kalau pun tidak 

mungkin– untuk dioperasionalisasikan dalam penelitian; akibatnya, proposisi yang 

dapat diuji tidak dapat dimunculkan. Meltzer khususnya berpendapat, sebagian besar 

teori Mead tidak dapat diterapkan dalam penelitian. Mead bukan saja tidak memberi 

rumusan yang eksplisit bagaimana skema analitisnya dapat digunakan dalam 

penelitian, tetapi ia juga tidak memberi rekomendasi spesifik mengenai teknik-teknik 

yang cocok untuk mempelajari perilaku manusia. (Hanya saja, Anda perhatikan, 

kritika-kritikan tersebut berbau positivistik). Konsep Aku, seperti ditunjukkan Willian 

Kolb, dianggap samar karena Mead tidak secara spesifik menjalaskan batasan yang 

dimaksudkannya. Mead hanya mengatakan bahwa Aku itu bukan aspek Daku dari 

diri. Meltzer menduga, berdasarkan pembahasan Mead, Aku tampaknya mencakup 

segala sesuatu dari dorongan biologis hingga ke efek-efek variasi individual dalam 

pola-pola sejarah hidup. Meskipun demikian, bagi beberapa pengamat, konsep Aku 

sangat bermanfaat untuk mengelakkan determinisme perilaku manusia. Dalam 

literatur sekunder mengenai teori Mead, kesamaran konsep Aku juga muncul ketika 

membahas perilaku yang habitual (berdasarkan kebiasaan). Bagi sebagian penulis, 

kebiasaan merupakan manifestasi dari Aku; bagi sebagian penulis lainnya, kebiasaan 
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adalah manifestasi dari Daku, dan bagi sebagian lagi, kebiasaan adalah representasi 

dari Aku dan Daku. 

 Konsep Mead lainnya yang juga perlu dipertajam, adalah generalizedother. 

Konsep itu tampaknya berlebihan, karena Mead menganggap terdapat suatu 

generalizedother yang tunggal dan universal, alih-alih berbagai variasi 

generalizedother (bahkan bagi individu yang sama), dalam berbagai tingkat 

keumumannya. Ketidakcukupan konsep ini, menurut Meltzer, jelas terlihat ketika 

Mead melukiskan penjahat sebagai orang yang ―belum mengambil sikap 

generalizedother terhadap hak milik, (dan karenanya) belum mengembangkan 

―diri‖nya. Penggambaran seperti itu mengabaikan unsur-unsur sosiogenik dalam 

penyebabnya. Konsep generalized other dari Mead dikritik karena terlalu umum dan 

tidak merinci orang lain secara spesifik. Beberapa pakar memodifikasi konsep ini 

dengan merinci berbagai kelompok orang lain yang penting, dengan siapa individu 

berbagi suatu perspektif, termasuk perspektif atas diri, yang biasanya disebut 

―kelompok rujukan‖ (reference group). Suatu kelompok rujukan adalah suatu standar 

yang digunakan aktor untuk menaksir situasi, terutama posisinya sendiri di dalamnya; 

pandangannya digunakan aktor ―sebagai kerangka rujukan (frame of reference) dalam 

organisasi bidang perseptualnya. 

 Kritik lain adalah, seperti dikemukakan McCall dan Becker, bahwa 

interaksionisme simbolik terlalu menekankan aspek mikro masyarakat, interaksi 

tatap-muka, alih-alih sifat struktural masyarakat. Menurut Joas perspektif ini juga 

mengabaikan kekuasaan dan dominasi. Selain itu, sementara interaksionisme 

simbolik di satu pihak dianggap mengabaikan struktur, di pihak lain teori ini tidak 

cukup mikroskopik, sehingga mengabaikan pentingnya faktor bahwa sadar dan 

emosi. Interaksionisme simbolik juga dikritik karena mengabaikan faktor-faktor 

seperti kebutuhan, motif, maksud (intention), dan aspirasi. Dalam upaya untuk 

menolak bahwa terdapat kekuatan-kekuatan tetap yang memaksa aktor untuk 

bertindak, interaksionisme simbolik memusatkan perhatian pada makna, simbol, aksi, 
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dan interaksi. Perspektif ini mengabaikan faktor-faktor psikologis yang mungkin 

memaksa aktof, juga mengabaikan kendala-kendala kemasyarakatan lebih besar 

terhadap aktor. Itu menunjukkan kaum interaksionis simbolik terlalu memuja 

kehidupan sehari-hari, yang pada gilirannya membawa pada penekanan berlebihan 

terhadap situasi yang segera dan perhatian berlebihan pada situasi sementara, 

episodik, dan cepat. 

 Suatu kritik lain datang dari Eugene Weisntein dan Judith Tanur yang 

menyatakan bahwa hanya karena isi kesadaran bersifar kualitatif, tidak berarti bahwa 

ekspresi luarnya tidak dapat dikode, diklasifikasikan, atau bahka dihitung. Dengan 

kata lain, sains dan subjektivisme tidak saling meniadakan. Menurut Weisntein dan 

Tanur, interaksionisme simbolek mengabaikan keterhubungan hasil-hasil antara yang 

satu dengan yang lainnya: ―Hasil-hasil keseluruhannyalah yang membentuk 

hubungan di antara berbagai episode interaksi yang merupakan perhatian sosiologi 

qua sosialogi. Konsep struktur sosial perlu ditangani dengan kepadatan dan kerumitan 

relasi yang memungkinkan episode-episode interaksi saling terhubungkan.‖ Anda 

perhatian, kritik ini tampaknya berdasarkan perspektif struktural, yanng bersebrangan 

dengan perspektif interaksi simbolik. 

 Meskipun banyak dikritik, teori interaksi simbolik terus berkembang dan 

dianut semakin banyak orang. Gagasan-gagasan interaksi simbolik telah digunakan 

sebagai basis ribuan kajian etnografik dalam berbagai bidang seperti komunitas ras, 

etnik, sains, seni, agama, wanita, penderita cacat, keluarga komunikasi, pekerjaan, 

kehidupan kelas bawah dan marjinal, dan penyimpangan perilaku. 

 Interaksi simbolik adalah suatu tradisi penelitian empiris yang lebih daripada 

sekadar pandangan teoretis, dan kekuatannya terutama berasal dari sedemikian 

banyak penelitian yang mewujudkan dan memberi makna terhadap proposisi-

proposisinya yang abstrak. Dalam pengertian ini, kekuatan utama pendekatan 

interaksi simbolik terhadap makna adalah sifatnya yang empiris. Pengujian 
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interaksioni yang utama atas konsep-konsep adalah apakah konsep-konsep itu 

menjelaskan situasi-situasi khusus secara terinci lewat pengamatan yang terinci pula. 

Anda menjawab pertanyaan dengan melihatnya langsung, menelaah dunia nyata, dan 

mengevaluasi bukti yang terkumpul. Interaksi simbolik memusatkan perhatian pada 

dunia dan pengalaman hidup yang nyata dan memperlakukan teori sebagai sesuatu 

yang harus diselesaikan dengan dunia empiris. 

 Kekuatan lain teori interaksi simbolik terletak pada teori Mead. Justru karena 

―agung‖ teorinya itu, teori interaksi simbolik bersifat lintas disiplin, digunakan 

diberbagai cabang ilmu sosial: sosiologi, ilmu komunikasi, psikologi, dan 

antropologi. Meltzer mencatat bahwa pandangan Mead juga telah mempengaruhi para 

ilmuwan dalam merumuuskan teori-teori mereka, seperti Cooley, Thomas, Park, 

Burgess, Faris, dan Blumer. Selain itu teori-teori seperti teori peran (role theory), 

teori kelompok rujuan (reference-group theory), teori diri (self-theory), pada dasarnya 

diilhami oleh interaksionisme simbolik. Kalau Anda buka buku-buku sosiologi, 

psikologi sosial, dan teori komunikasi terkemuka, hampir dapat dipastikan, pemikiran 

Mead akan muncul dalam buku-buku itu. Maka tidaklah mengherankan bila banyak 

pakar, seperti Randall Colins, menganggap Mead sebagai, pemikir (sosiologis) 

terbesar di Amerika. Jauh sebelumnya, Cooley mengatakan, ―Pemikirannya berada 

pada urutan pertama untuk berkembang.‖ Last but not least, kontribusi Mead lainnya 

adalah peningkatan penerimaan atas pandangan bahwa perilaku khas manusia adalah 

perilaku berdasarkan apa yang disimbolisasikan oleh situasi. Inilah esensi pandangan 

interaksi simbolik. 

 Sebagaimana dikatakan Griffin, Mead merancang suatu jaringan gagasan 

saling terhubungkan yang lebih luas daripada banyak teori lain, dan dapat diterapkan 

dalam teori pemprosesan kognitif, pengembangan relasional, atau komunikasi antar-

budaya. Kalau Luscher benar, bahwa teori Mead adalah meta-teori, tugas pakar-pakar 

lainlah yang membumikannya, sehingga lebih mudah dimengerti, dan itu memang 
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telah dilakukan, bahkan dikembangkan lebih jauh lagi, seperti oleh Goffman, yang 

teorinya akan kita lihat dalam bab berikut. (DR.Deddy Mulyana, 2006: 59-129) 

BAB V 

METODE PENGUMPULAN DATA 

 

 Seorang periset harus melakukan kegiatan pengumpulan data. Kegiatan 

pengumpulan data adalah prosedur yang sangat menentukan baik tidaknya riset. Jika 

kegiatan pengumpulan data ini tidak dirancang dengan baik atau bila salah dalam 

pengumpulan data maka data yang diperoleh pun tidak sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Seorang periset seyogianya memperoleh data yang relevan, artinya data 

yang ada kaitannya langsung dengan masalah yang diteliti dan mutakhir, artinya data 

yang diperoleh masih hangat dibicarakan dan diusahakan dari orang pertama. 

 Metode pengumpulan data adalah teknik atau car acara yang dapat digunakan 

periset untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode pengumpulan 

data yang biasanya dilakukan oleh periset. Metode pengumpulan data ini sangat 

ditentukan oleh metodologi riset, apakah kuantitatif atau kualitatif. Dalam riset 

kualitatif dikenal dikenal metode pengumpulan data: observasi (field observations), 

focus group discussion, wawancara mendalam (intensive/depth interview) dan studi 

kasus (wimmer;2000: 110;Sendjaya, 1997:32). Sedangkan dalam riset kuantitatif 

dikenal metode pengumpulan data: kuesioner (angket), wawancara (biasanya 

berstruktur) dan dokumentasi. Periset dapat menggunakan salah satu atau gabungan 

dari metode diatas tergantung masalah yang dihadapi. 
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Instrumen Riset 

 Instrumen pengumpulan data atau disebut saja sebagai instrument riset adalah 

alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh periset dalam kegiatan mengumpulkan 

data agar kegiatan itu menjadi sistematis dan dipermudah olehnya (Arikunto, 1995: 

134). Beda dengan metode pengumpulan yang masih bersifat abstrak, maka 

instrument riset ini merupakan sarana yang bisa diwujudkan dalam bentuk benda. 

Contoh: angket (kuesioner), daftar cocok (Check List), skala, pedoman wawancara 

(Interview guide), soal ujian, dan lainnya. Hubungan antara metode dan instrument 

pengumpulan data dapat dilihat pada table 5.1 berikut ini: 

Tabel 5.1  

Metode dan instrument pengumpulan 

Jenis metode pengumpulan data Jenis instrument pengumpulan data) 

Angket (Questionnaire) 

 

 

\ 

Wawancara (Interview) 

 

Observasi 

 

 

a. Angket (Questionnaire) 

b. Daftar Cocok (Check list) 

c. Skala (Scale) 

d. Inventori (Inventory) 

 

a. Pedoman Wawancara (Interview Guide) 

b. Daftar Cocok (Check List) 

c. Telephone Surveys 

a. Lembar Pengamatan 

b. Panduan Pengamatan 

c. Daftar Cocok 

d. Sistem Kategori Skala 
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Jenis metode pengumpulan data Jenis instrument pengumpulan data) 

 

Ujian atau Test 

 

 

Dokumentasi 

 

a. Soal Ujian 

b. Inventori 

 

a. Daftar Cocok 

b. Tabel 

c. Foto 

d. Produk Tertulis 

e. Rekaman 
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Diolah dari Arikunto, 1995: 135 

Instrumen riset ini biasanya dibuat setelah periset menyusun desain riset titik. 

Jadi periset harus menentukan lebih dulu metodologinya, metodologi riset nya 

ataupun jenis risetnya. baru setelah itu dapatlah disusun instrumen riset.  

 instrumen riset ini merupakan sebuah alat ukur untuk mengukur data 

dilapangan. alat ukur adalah alat bantu yang menentukan bagaimana dan apa yang 

harus dilakukan dalam mengumpulkan data. Karena pada dasarnya kegiatan 

pengumpulan data adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap data 

mana yang sesuai dan mana yang tidak. Dengan kata lain, alat ukur ini sangat 

penting untuk mencari data dengan cara membatasi kebenaran dan ketepatan 

indikator variabel yang sudah ditetapkan dari data di lapangan, sehingga data yang 

terkumpul adalah sesuai dengan masalah dan tidak meluas.  

 

KUESIONER (ANGKET)  

Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. disebut 

juga angket. kuesioner bisa dikirim melalui pos atau periset mendatangi secara 

langsung responden. bisa diisi saat periset datang sehingga pengisiannya 

didampingi periset, bahkan periset bisa bertindak sebagai pembaca pertanyaan dan 

responden tinggal menjawab berdasarkan jawaban yang disediakan. Kuesioner bisa 

diisi sendiri oleh responden tanpa bantuan atau kehadiran periset. kemudian 

hasilnya bisa dikirim atau diambil sendiri oleh periset. berbagai cara diatas yang 

biasa terjadi dalam riset. 

Tujuan penyebaran angket adalah mencari informasi yang lengkap mengenai 

suatu masalah dari responden tanpa merasa khawatir bila responden memberikan 

jawaban yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam pengisian daftar pertanyaan. 

ada beberapa jenis angket atau kuesioner: angket terbuka dan tertutup. 
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Angket Terbuka 

 bila pertanyaan diformulasi sedemikian rupa sehingga responden 

mempunyai kebebasan untuk menjawab tanpa adanya alternatif jawaban yang 

diberikan periset. 

Contoh: 

1. “Pernakah anda mendengarkan radio suara surabaya?” 

a. Pernah 

b. Tidak Pernah 

  

      2. Jika pernah, acara apa yang paling anda gemari? 

a. Wawasan 

b. Kelana Kota 

c. Salam dan Lagu 

d. Mozaik 

Kuesioner atau angket sering ditemui dalam berbagai riset kuantitatif. kuesioner 

adalah instrumen utama dalam riset survei. ada beberapa kelebihan dan kekurangan 

kuesioner atau angket ini: (Faisal, 1981: 12) 

a. Biaya Relatif murah; 

b. Mempermudah pengumpulan data pada responden yang terpencar-pencar; 

c. Sangat tepat untuk sampel diatas 1000; 

d. Walaupun sampelnya besar, tapi dapat dilaksanakan serempak; 

e. Hemat waktu; 

f. Dapat menggunakan jasa pos, sehingga tidak terlalu tergantung pada 

petugas pengumpul data; dan 

g. Kalaupun menggunakan petugas pengumpul data, hanya terbatas pada 

fungsi menyebarkan dan menghimpun angket dari responden. kemampuan teknis 

dalam menggali dan/atau mencatat data seperti metode lain tidak dibutuhkan disini. 

Sedangkan kekurangannya adalah: 
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a. Terbatas pada responden yang bisa membaca menulis. 

b. Formulasi angket membutuhkan kecermatan tinggi, sehingga betul-betul 

mampu mewakili periset dalam pengumpulan data. memerlukan uji coba dan 

merevisi angka tersebut. 

c. Menyebabkan periset terlalu banyak tergantung atau membutuhkan 

kerjasama dengan objek riset. 

 

CHECKLIST 

 checklist atau daftar cek adalah suatu daftar yang memuat beberapa aspek 

yang akan di riset. Checklist ini berfungsi sebagai alat bantu bagi periset untuk 

mencatat tiap-tiap peristiwa yang dianggapnya penting. contoh checklist sebagai 

berikut: 

 

 

NO 

 

 

PERNYATAAN 

ALTERNATIF JAWABAN 

4 3 2 1 

SS S KS BS 

1. 

2. 

3. 

Buku Pedoman Pengajaran 

Tersedianya OHP 

Kualitas Dosen 

V 

 

   

 

V 

 

V 

 

 Contoh diatas adalah checklist tentang ketersediaan sarana dan 

prasarana pendidikan sebuah perguruan tinggi apakah sangat siap,siap, kurang siap 

atau belum siap. informasi ini sangat berguna dalam proses analisis dan interpretasi 

data. 

 

WAWANCARA (INTERVIEW) 

 wawancara adalah percakapan antara perished seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi dan informan seseorang yang diasumsikan mempunyai 

informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000: 111). Wawancara merupakan 
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metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung 

dari sumbernya. 

 wawancara ini merupakan salah satu metode pengumpulan data pada riset 

kualitatif. namun, saat ini beberapa riset kuantitatif banyak juga yang menjadikan 

wawancara sebagai salah satu metode pengumpulan data. 

Buku ini membagi wawancara ke dalam dua kelompok. 

1. Wawancara dalam riset kualitatif yang disebut sebagai wawancara 

mendalam (depth interview) atau wawancara secara intensif (intensive 

interview) dan kebanyakan tak berstruktur titik tujuannya untuk mendapatkan 

data kualitatif yang mendalam. 

2. Wawancara dalam riset kuantitatif, biasanya bersifat terstruktur (dilengkapi 

dengan daftar pertanyaan terstruktur) dan sebagai penambah data yang 

diperoleh dari kuesioner. terkadang alternatif jawaban sudah disiapkan oleh 

periset. Masri Singarimbun  

(1995:9) menyebutkan sebagai upaya memadukan riset semi kuantitatif 

kualitatif. 

Jenis jenis wawancara 

 ada beberapa jenis wawancara yang biasa ditemukan dalam kegiatan riset: 

a. Wawancara Pendahuluan 

Pada wawancara jenis ini tidak ada sistematika tertentu, tidak terkontrol, 

informal, terjadi begitu saja koma tidak di organisasi atau terarah. Wawancara jenis 

ini biasanya digunakan untuk mengenalkan periset kepada orang yang akan di riset. 

Perlu mengorbankan waktu untuk berkenalan atau beramah-tamah dengan informan 

(responden) sebelum mewawancarai apakah pada saat itu juga atau pada saat lain. 

Pada dasarnya wawancara ini bertujuan untuk membangun konfidensi periset pada 

informannya. informan adalah seseorang atau anggota kelompok yang direset yang 

diharapkan mempunyai informasi penting. wawancara ini menjadi pembuka yang 

bisa membuat terbujuk menyampaikan informasi kepada periset. baru kemudian 

oleh periset dilanjutkan pada wawancara yang lebih mendalam. dalam riset kualitatif 

jenis wawancara ini berguna dalam upaya menciptakan raport (kepercayaan 

informan pada periset). 
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     b.  Wawancara Terstruktur (Structured Interview) 

 Pada jenis wawancara ini, periset menggunakan pedoman wawancara 

(interview guide/schedule) yang merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi 

yang mengarahkan periset dalam melakukan wawancara. wawancara jenis ini 

dikenal juga sebagai wawancara sistematis atau wawancara terpimpin. pertanyaan 

yang akan diajukan kepada responden sudah disusun secara sistematis, biasanya 

mulai dari yang mudah menuju yang lebih kompleks. 

 wawancara jenis ini, biasanya digunakan pada riset kuantitatif, misalnya 

survei, sebagai data tambahan pertanyaan dalam kuesioner. Bahkan sebenarnya, 

kuesioner dapat diklasifikasikan sebagai sebuah pedoman wawancara. Wawancara 

terstruktur menuntut pereset mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang susunannya 

ditetapkan sebelumnya, dengan kata-kata yang persis pula. Jawabannya biasanya 

sudah baku, tinggal dipilih dari beberapa jawaban yang sebelumnya sudah 

disediakan periset. Pada periset pemula, wawancara terstruktur ini sangat 

membantu dalam mengarahkan risetnya agar tidak melenceng. namun periset harus 

mempelajari dan memahami pedoman wawancara agar wawancara berlangsung 

lancar. 

     c. Wawancara Semistruktur (Semistructured Interview) 

 Pada wawancara semi struktur ini, pewawancara biasanya mempunyai daftar 

pertanyaan tertulis tetapi memungkinkan untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan 

secara bebas yang terkait dengan permasalahan. wawancara ini dikenal pula 

dengan namanya wawancara terarah atau wawancara bebas terpimpin. artinya 

wawancara dilakukan secara bebas, tapi terarah dengan tetap berada pada jalur 

pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan telah disiapkan terlebih dahulu. 

 Disini pedoman permasalahan yang akan ditanyakan merupakan landasan 

atau pijakan dalam melakukan wawancara. Kemudian reset dimungkinkan untuk 

mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga 

dimungkinkan mendapatkan data yang lebih lengkap. Contoh metode pengumpulan 

data yang menggunakan wawancara semi struktur ini adalah focus group 

discussion. Focus group adalah bentuk diskusi bebas yang dilakukan sekelompok 
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orang, diatur oleh moderator; di desain untuk mengumpulkan informasi tentang topik 

tertentu. Moderator ini dilengkapi dengan instrumen wawancara semi struktur. 

      d. Wawancara Mendalam (Depth Interview) 

 wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam. Wawancara ini dilakukan dengan frekuensi tinggi berulang-

ulang secara intensif. Selanjutnya dibedakan antara responden (orang yang akan 

diwawancarai hanya sekali) dengan informan (orang yang ingin periset ketahui atau 

pahami dan yang akan diwawancarai beberapa kali). Karena itu disebut juga 

wawancara intensif (intensive interviews). Biasanya menjadi alat utama pada riset 

kualitatif yang dikombinasikan dengan observasi partisipan. 

 pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai 

kontrol atas respons informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. Karena 

itu periset mempunyai tugas berat agar informan bersedia memberikan jawaban-

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

Caranya dengan mengusahakan wawancara berlangsung informal seperti orang 

sedang mengobrol. Wawancara mendalam mempunyai karakteristik yang unik: 

 Digunakan untuk subjek yang sedikit atau bahkan satu dua orang saja. 

Mengenai banyaknya subjek,tiada ada ukuran pasti. Berbeda dengan riset 

kuantitatif yang mensyaratkan sampel harus dapat mewakili populasi koma 

pada wawancara mendalam periset berhenti mewawancarai hingga prinsip 

bertindak dan berpikir sebagai anggota anggota kelompok yang sedang 

diriset (Frey, 1992: 288). Atau sikap riset merasa data yang terkumpul sudah 

jenuh tidak ada sesuatu yang baru maka ia bisa mengakhiri wawancara. 

 Menyediakan latar belakang secara detail (detailled background) mengenai 

alasan informan memberikan jawaban tertentu. Dari wawancara ini 

terelaborasi beberapa elemen dalam jawaban, yaitu opini, nilai-nilai (values), 

motivasi, pengalaman-pengalaman maupun perasaan informan. 

 Wawancara mendalam ini biasanya dilakukan dalam waktu yang lama dan 

berkali-kali. Tidak seperti wawancara yang biasa digunakan dalam survei 

yang mungkin beberapa menit, sebuah wawancara mendalam bisa 
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menghabiskan waktu berjam-jam. Bahkan bila perlu pewawancara sampai 

harus melibatkan diri secara dekat dengan hidup bersama informan guna 

mengetahui pola keseharian informan. 

 Memungkinkan memberikan pertanyaan yang berbeda di atas informan yang 

satu dengan yang lain. Susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan ciri-

ciri setiap informan (Denzin, 1989: 105). Jadi pertanyaannya tergantung pada 

informasi apa yang ingin diperoleh dan berdasarkan jawaban informan yang 

dikembangkan oleh periset. 

 Wawancara mendalam sangat dipengaruhi oleh iklim wawancara. Semakin 

kondisi iklim wawancara (keakraban) antara periset (pewawancara) dengan 

informan, maka wawancara dapat berlangsung terus titik. 

 

Alasan Menggunakan Wawancara 

Seperti disebut di halaman 65, dalam beberapa kasus riset kualitatif, ada 

yang hanya menggunakan wawancara mendalam saja atau observasi saja. Namun 

ada kalanya wawancara dikombinasikan dengan teknik observasi. Hal ini 

disebabkan masing-masing mempunyai karakteristik sendiri. Kombinasi ini 

diharapkan dapat menggali data yang lebih lengkap. 

 dalam observasi compressed dimungkinkan mengobservasi seseorang atau 

masyarakat dalam periode waktu yang panjang. Namun periset tidak dapat 

mengetahui aktivitas-aktivitas yang telah (past activities) dilakukan seseorang atau 

kelompok masyarakat tersebut. Periset dapat mengetahuinya dengan cara bertanya 

tentang aktivitas aktivitas tersebut. Riset juga dapat menemukan ide-ide informan, 

pikiran-pikiran mereka, opini, perilaku , dan motivasi mereka dengan cara berbicara 

dan bertanya. 

 observasi membantu periset memahami konteks yang menjelaskan apa yang 

dikerjakan orang. tetapi observasi tidak dapat membantu riset memahami mengapa 

orang melakukan suatu kegiatan, apa yang memotivasi mereka, dan apa keinginan 

mereka. Keuntungan wawancara adalah kemudahan untuk direkam, apakah orang 

yang diwawancarai tau atau merekam secara tersembunyi. Sehingga memudahkan 

analisis. 
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 Beberapa perbedaan antara wawancara dengan observasi dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Dimensi Wawancara Observasi 

Waktu Masa Lampau & Sekarang Sekarang & Sedang berlangsung 

Jenis Data - Sikap (attitudes) 

- Motivasi (motivation) 

- Pernyataan Verbal 

 

-Tindakan/Perilaku 

-Interaksi & Percakapan 

-Konteks 

Metode - bertanya (asking), 

mendengar (hearing) & 

memeriksa (probing) 

- Mengamati (seeing) & mendengarkan 

(hearing) 

 

 wawancara mendalam adakalanya digunakan perished untuk mengganti 

observasi partisipan. Bila metode terakhir ini dianggap terlalu menyita waktu atau 

perilaku yang diamati sulit atau tidak mungkin dia mati karena terlalu pribadi. 

Contoh, riset tentang pola kehidupan keluarga. riset tidak mungkin mengamati 

pasangan suami istri dengan menghabiskan puluhan tahun satu prinsip juga tidak 

dapat mengamati syarat-syarat perusahaan tersebut sedang melakukan hubungan 

intim. (Frey,1992: 285) 

 namun disadari dua metode wawancara juga mempunyai beberapa 

kekurangan. Pertama, informan atau responden yang diwawancarai tidak selalu 

menyampaikan fakta yang sesungguhnya satu bisa jadi yang sengaja tidak 

menyampaikan sebuah fakta karena malu, khawatir atau menganggap bahwa fakta 

itu tidak penting. Kedua, bisa terjadi informan tidak selalu ingat akan peristiwa atau 

perbuatan yang pernah terjadi. Ini berkaitan dengan daya ingat kita yang memang 

terbatas. Ketiga, sering terjadi perbedaan menggunakan bahasa atau simbol 

komunikasi lainnya antara preset dengan informan. kalau tidak hati-hati bisa 

menyebabkan salah interpretasi. 
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Bagaimana Wawancara yang Baik? 

 seorang periset membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bisa menjadi 

pewawancara yang baik. Dalam melaksanakan wawancara terkandung gabungan 

wawasan.skill, dan seni tertentu. Seorang pewawancara tidak hanya dilengkapi 

dengan penguasaan akan topik yang akan ditanyakan, tapi dia dituntut untuk 

mempunyai wawasan mengenai responden, skill atau seni persuasi dan lainnya. 

Preset perlu memerhatikan beberapa faktor yang mempengaruhi wawancara, yaitu 

informan, topik, situasi, kemampuan bawaan cara menggunakan teknik wawancara 

dua dan faktor-faktor sosial budaya yang mempengaruhi interaksi antara 

pewawancara dengan responden atau informan. (Irianto, 2001) 

 singarimbun memberikan gambaran tentang beberapa faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan wawancara, yaitu pertama, situasi wawancara yang 

meliputi tempat, waktu, kehadiran orang lain, dan sikap masyarakat; kedua 

responden, yang mencakup: karakteristik sosial, kemampuan menangkap 

pertanyaan, kemampuan menjawab pertanyaan; ketiga, isi wawancara, yang 

mencakup peka untuk ditanyakan, sukar untuk ditanyakan, sumber kekhawatiran; 

keempat adalah pewawancara: karakteristik sosial, keterampilan berwawancara, 

motivasi dan rasa aman. 

 faktor-faktor tersebut terjadi dalam semua jenis wawancara. Dari sisi 

informan, sering ditemui bahwa informan sulit ditanyain atau bahkan sulit ditemui. 

Kalaupun bersedia, informan tidak secara terbuka menjawab pertanyaan atau ada 

sesuatu yang disembunyikan. Karena itu, wawancara bisa berjalan lancar, bila 

terjalin hubungan baik dan mendalam dengan informan. Hubungan baik ini dapat 

terjaga bila terjalin saling percaya. Dalam metode wawancara mendalam maupun 

observasi, saling percaya ini disebut dengan nama rapor tidak semua informan 

mempunyai karakter sama, ada yang memiliki kemampuan menangkap dan 

menjawab pertanyaan dengan cepat dan ada yang tidak. Prinsip dituntut kesabaran 

dalam menghadapi informan yang lambat memahami pertanyaan. bila perlu 

mengganti pertanyaan dengan kata atau kalimat yang lebih sederhana.  
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 kesediaan untuk ditemui, ditanya dan menjawab secara apa adanya dan 

lengkap sangat dipengaruhi oleh ketertarikan terhadap topik yang akan ditanyakan. 

Bila informan tertarik atau minimal mengetahui dan menguasai topik itu, maka akan 

memudahkan beriset. Ada topik pertanyaan yang mempunyai sifat kepekaan yang 

tinggi. Misalnya, pertanyaan berkaitan dengan jenis pekerjaan dan penghasilan. 

Banyak orang yang lebih suka merahasiakan karena adanya kekhawatiran kalau 

penghasilannya diketahui akan berpengaruh pada tagihan pajak. Adakalanya 

informan enggan diajak wawancara karena situasinya tidak memungkinkan. 

Misalnya, pewawancara datang tanpa perjanjian dua datang pada waktu istirahat 

tidur siang, pada waktu jam kantor di mana informan sangat sibuk, Karena itu 

pewawancara perlu melakukan kontrak perjanjian bertemu. Situasi ini juga bisa 

diartikan suasana tempat wawancara. Bisa saja informan enggan memberikan 

jawaban secara terbuka dan berterus terang karena takut didengarkan orang. 

Karena itu wawancara harus memastikan tempat wawancara tenang, tidak banyak 

gangguan dan lebih baik hanya berdua. Karena hal ini akan menjamin keamanan 

informasi. 

 wawancara mendalam juga sangat ditentukan oleh kemampuan 

pewawancara dalam teknik wawancara. Misalnya penggunaan bahasa,kemampuan 

mendengar,kemampuan menginterpretasi apa yang dimaksud informan atau 

kemampuan mengembangkan pertanyaan. Jangan sampai pertanyaan yang sama 

ditanyakan berulang-ulang dua karena pewawancara lupa atau habisan pertanyaan. 

 seringkali proses wawancara menjadi terganggu karena pewawancara 

kurang memahami karakter informan, khususnya menyangkut latar belakang sosial 

budaya. Contoh, informan sering menggunakan bahasa nonverbal untuk mengganti 

bahasa verbal. Karena itu berwawancara harus mampu menginterpretasi bahasa 

bahasa nonverbal ini satu cara kita mewawancarai pun berbeda tergantung 

karakteristik sosial budaya informan. misalnya kita ingin meneliti tentang kepuasan 

organisasi dalam sebuah perusahaan, cara kita wawancara kan berlainan sewaktu 

kita wawancara dengan manajer, direktur atau tukang kebun. 

 Dalam melakukan wawancara ada beberapa teknik yang bisa diterapkan 

oleh peneliti. Teknik ini biasanya terdapat dalam wawancara mendalam, antara lain : 
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    a. Periset harus menjamin anonimitas. 

Periset harus menjelaskan kepada informan (responden) bahwa apa yang 

mereka sampaikan dijamin kerahasiaannya dan tidak ada seorang pun diluar periset 

yang dapat mengenal siapa penyedia informasi tersebut. 

     b. Pastikan bahwa periset telah bertindak akurat. 

Untuk itu periset seharusnya merekam melalui tipe-recorded  untuk meyakinkan 

bahwa dia telah mendapatkan informasi akurat. Jika tidak memungkinkan membawa 

alat perekam, peneliti bisa menggunakan catatan. Jika tidak memungkinkan juga, 

misalnya karena informan tidak bersedia, maka periset secepatnya harus menulis 

apa saja hasil wawancara sesaat setelah usai wawancara, jangan ditunda-tunda 

karena dimungkinkan lupa. 

     C. Hindarkan pertanyaan yang mengarahkan jawaban. 

Yang dimaksud mengarahkan ini artinya mengarahkan jawaban informan agar 

menjawab dalam cara tertentu. Sehingga informan seakan-akan tidak bebas 

menjawa sesuka hatinya. Hal ini akan berbahaya karena periset tidak akan 

mendapatkan data yang sebenarnya dan selengkapnya. Contoh pertanyaan yang 

mengarahkan jawaban : 

“ Apakah ini karena Guru Anda lebih menyukai pria daripada wanita?”. Seharusnya : 

“Apa yang lebih disukai Guru Anda, pria atau wanita?”  

     D. Mintalah informan mendefinisikan istilah-istilah yang tidak dipahami. 

Periset diharuskan menanyakan kembali terhadap istilah-istilah yang digunakan 

informan sewaktu menjawab pertanyaan, yang belum dipahami periset. 

     E. Tetap fokus. 

Periset harus memastikan agar pertanyaannya tetap fokus pada permasalahan riset. 

     F. Periset harus memastikan pertanyaannya jelas dan bisa dimengerti oleh 

informan. 

Jika pertanyaan kita tidak jelas, akan membingungkan dan bisa jadi akan menerima 

jawaban yang tak berguna. Informan mungkin mempunyai keinginan untuk 

menjawab dengan akurat, tapi karena mereka memahami pertanyaan berbeda 

dengan maksud periset, maka mungkin jawaban informan tidak sesuai dengan 

pertanyaan periset. 
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     G. Periset tidak segan meminta contoh dan penjelasan detail ini upaya memenuhi 

prinsip authenticity 

Hakikat wawancara mendalam adalah memperoleh jawaban atau data yang lebih 

mendalam. Karena itu periset diharapkan tidak cepat berpuas diri terhadap jawaban 

informan. Periset seharusnya berupaya mendorong informan untuk memberikan 

jawaban panjang lebar dan detail. Misalnya dengan memberikan pertanyaan: “apa 

yang terjadi, siapa saja yang terlibat, mengapa itu terjadi, apa hasilnya?” dan 

lainnya. Nila perlu periset meminta contoh-contoh dari penjelasan informan tersebut. 

        H. Periset harus menyiapkan pertanyaan sebelum wawancara 

Meski wawancara mendalam bersifat tak terstruktur, dimana peneliti biasanya tidak 

menggunakan daftar pertanyaan, namun agar wawancara berjalan efektif dan dapat 

menggali data sesuai permasalaha, periset harus menyiapkan beberapa pertanyaan 

penting. Agar wawancara terkesan infromal dan alami, pertanyaan-pertanyaan itu 

lebih baik disimpan dalam memori periset, diingat-ingat berulang-ulang. 

 

Wawancara mendalam dapat diakhiri bila periset merasa bahwa data yang dia 

inginkan sudah dianggap mencukupi untuk menjawab tujuan riset. Dengan kata lain 

bila terjadi “data  jenuh”, karena tidak ada sesuatu yang baru yang dapat diungkap. 

Karena itu teknik pemilihan subjek riset biasanya menggunakan purposif atau 

snowball. Tentang purposif dan snowball dapat dibaca pada bab tentang teknik 

sampel. 

 

Analisis ( Pengkodingan ) Hasil Wawancara 

  Setelah melakukan wawancara, maka langkah terbaik yang dilakukan periset 

adalah secepatnya mengkoding hasil wawancaranya itu. Bila dalam wawancara 

tersebut periset memungkinkan menggunakan tape recorder, ia tinggal memutarnya 

dan mencatatnya. Tapi bila tidak menggunakan tape recorder , maka periset harus 

secepatnya menulis apa saja jawaban yang ia kumpulkan. Jangan menunda-nunda 

pengkodingan. Biasanya setelah kegiatan wawancara, periset seyogianya mencari 

tempat yang memungkinkan dia bebas dari segala gangguan untuk melaksanakan 

pencatatan. 
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  Dalam kegiatan pengkodingan (pencatatan) ini, periset membaca ulang 

seluruh material wawancara dan mencoba mendapatkan garis besar atau gambaran 

umum hasil wawancara. Setelah itu periset membuat transkrip wawancara. Setelah 

itu periset membagi transkrip wawancara ke dalam topik-topik. Selanjutnya topik-

topik ini dipisahkan berdasarkan kategorinya sesuai tujuan riset. Kategori ini harus 

dapat meng-cover semua transkrip wawancara dan diusahakan tidak tumpang tindih 

antarkategori. Dari masing-masing kategori ini, periset selanjutnya menganalisisnya. 

OBSERVASI 

  Sebenernya kegiatan observasi adalah kegiatan yang setiap saat kita lakukan. 

Dengan perlengkapan pancaindranya yang kita miliki, kita sering mengamati objek-

objek di sekitar kita. Sebelum kita memutuskan untuk berkenalan lebih jauh dengan 

seorang gadis, kita mengamati kebiasaan-kebiasaannya bahkan agar mampu menarik 

hati orang tua gadis, kita mengamati apa kegemaran si orang tua. Kegiatan observasi 

ini merupakan salah satu kegiatan yang kita lakukan untuk memahami lingkungan, 

selain membaca koran, mendengarkan radio dan televisi atau berbicara dengan orang 

lain. Bedanya kegiatan memerlukan mediator tertentu, misalnya koran, radio, atau 

orang lain. Observasi disini diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung 

tanpa mediator sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan 

objek tersebut. 

  Namun, tidak semua observasi bisa disebut sebagai suatu metode dalam riset. 

Karena metode pengumpulan data melalui observasi memerlukan syarat-syarat 

tertentu agar bermanfaat bagi kegiatan riset. Suatu kegiatan observasi baru bisa 

dimasukkan sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian bila memenuhi syarat 

sebagai berikut: (Nazir, 1985:234) 

a. Observasi digunakan dalam riset dan telah direncanakan secara sistematik. 

b. Observasi harus berkaitan dengan tujuan riset yang telah ditetapkan. 

c. Observasi yang dilakukan harus dicatat secara sistematis dan dihubungkan 

dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya 

menarik perhatian. 

d. Observasi dapat dicek dan dikontrol mengenai validitas dan reliabilitasnya. 
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Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset 

kualitatif. Yang observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang terjadi di 

antara subjek yang diriset. Sehingga keunggulan metode ini adalah data yang 

dikumpulkan dalam dua bentuk interaksi dan percakapan (conversation). Artinya 

selain perilaku nonverbal juga mencakup perilaku verbal dari orang-orang yang 

diamati. Ini mencakup antara lain apa saja yang dilakukan, perbincangan apa saja 

yang dilakukan termasuk bahasa-bahasa gaul serta benda-benda apa yang mereka 

buat atau gunakan dalam interaksi sehari-hari. Dalam riset dikenal dua jenis metode 

observasi non-partisipan. Observasi partisipan yang dilakukan oleh orang dalam 

sendiri disebut partisipan-partisipan yang dilakukan oleh orang dalam sendiri disebut 

partisipan membership. Kedua jenis tersebut dapat dilihat pada gambar berikut 

(Wimmer & Dominick, 2000) : 

 

Gambar 5.1 

Jenis-jenis observasi 

 Kuadran 1 pada gambar di atas disebut  observasi yang tampak atau terbuka 

(overt-observation). Dalam situasi ini periset teridentifikasi secara jelas dan selama 

observasi subjek riset sadar bahwa mereka sedang diobservasi. Periset bertindak 

hanya sebagai observer (pengamat). Kuadran 2 disebut partisipan yang tampak 

(overt-participant). Dalam situasi ini, orang-orang yang diteliti (subjek riset) 

mengetahui kehadiran periset. Tapi berbeda dengan kuadran 1, disini periset seakan 

akan tidak bertindak sebagai observer tapi sebagai partisipan. Kuadran 3 

merepresentasikan situasi dimana peranan periset terbatas sebagai observer, tapi 

subjek yang diriset tidak menyadari kehadiran periset sehingga tidak tahu jika 

sedang diriset (covert/tertutup). Pada Kuadran 4 periset berperan sebagai partisipan 

dan subjek riset tidak menyadari kalau sedang diriset.  

 Sebagai contoh penerapan gambar diatas. Misalnya, periset ingin 

mengetahui “bagaimana proses kerja disebuah redaksi surat kabar?”, mulai dari 

proses pencarian berita sampai proses pengambilan keputusan di ruang redaksi 

untuk menentukan berita yang layak dimuat. Pada kuadran 1, periset mungkin 

diperkenalkan oleh pimpinan redaksi sebagai orang yang akan mengamati proses 
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kerja redaksi. Pada kuadran 2, periset mungkin salah seorang wartawan surat kabar 

itu yang sedang melakukan riset. Pada kuadran 3 periset mungkin  diperkenalkan 

sebagai kerabat pimpinan redaksi sehingga mempunyai akses berkumpul dengan 

anggota redaksi selama berhari-hari. Disitu periset diam-diam melakukan riset. 

Sedang pada kuadran 4, periset mungkin seorang wartawan disurat kabar itu, yang 

selain terlibat dalam pekerjaan, diam-diam melakukan riset. 

 Observasi partisipan adalah metode observasi dimana periset juga berfungsi 

sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, 

apakah kehadirannya diketahui atau tidak. Observasi nonpartisipan merupakan 

metode observasi dimana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun 

melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diriset, baik kehadirannya 

diketahui atau tidak. 

 

Observasi Partisipan 

 Metode ini lebih memungkinkan periset mengamati kehidupan individu atau 

kelompok dalam situasi riil, dimana terdapat setting yang riil tanpa dikontrol atau 

diatur secara sistematis seperti riset eksperimental, misalnya. Seperti namanya, 

metode ini memungkinkan periset terjun langsung dan menjadi bagian dari yang 

diriset bahkan hidup bersama-sama ditengah individu atau kelompok yang 

diobservasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Periset memungkinkan untuk 

memahami apa yang terjadi, memahami pola-pola dan interaksi. Disini pada 

dasarnya, periset mempunyai dua peran: sebagai partisipan dan sebagai periset 

(observer). Selain itu, periset dituntut untuk tidak teridentifikasi oleh orang lain. Jika 

tidak, maka data yang diperoleh bisa tidak valid atau kehilangan objektifitasnya. 

Karena itu observasi partisipan ini disebut juga sebagai observasi tak menganggu 

(unobstrusive) atau tersembunyi (concealed). 

 Misalnya pada riset pola kehidupan pekerja seks komersial (PSK). Untuk 

mendapatkan data yang mendalam, si periset bisa berperan sebagai pelanggan atau 

bekerja sebagai bertendder ditempat prostitusi. Bahkan bila perlu periset bisa 

berperan sebagai PSK itu sendiri. Disini ia bisa mengamati bagaimana pola 

kehidupan PSK. Data yang dikumpulkan berupa pola interaksi dan percakapan 
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(conversation) juga simbol-simbol lain yang mereka gunakan baik antara PSK 

dengan PSK lainnya, dengan pelanggan, dengan germonya atau dengan 

lingkungannya. 

 Seperti dikemukakan diatas ada dua jenis observasi partisipan : 

a. Partisipan sebagai periset 

 Artinya periset (observer) adalah orang dalam (insider) dari kelompok yang 

diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu. Ini dapat disebut pula 

sebagai “membership”. contoh , seorang PR ingin meriset bagaimana pola 

hubungan kerja yang terjadi di kantornya, PR tersebut meriset objek dimana dia 

bekerja didalamnya. 

 

B. Observer sebagai partisipan 

Periset (observer) adalah orang luar yang netral (outsider) yang mempunyai 

kesempatan untuk bergabung dalam kelompok dan berpartisipasi dalam kegiatan 

dan pola hidup kelompok tersebut sambil melakukan pengamatan. Contoh, seorang 

mahasiswa ingin meriset interaksi buruh dalam kegiatan demonstrasi, maka dia ikut 

serta berbaur dengan para buruh sewaktu demonstrasi. 

 

Faktor Etis Observasi 

 Pemilihan metode observasi tergantung pada masalah riset, tingkatan 

kooperasi dari kelompok atau individu yang diriset, dan faktor etika. Observasi 

partisipan dimana kehadiran periset tidak disadari (covert participant/kuadran 4) bisa 

mendapatkan informasi yang valid karena orang yang diamati tidak tahu 

kehadirannya sebagai periset sehingga informasi dapat digali secara alami. Namun, 

metode ini bisa memunculkan persoalan etis, misalnya apakah etis kita meriset 

perilaku sehari-hari orang tanpa seizinnya? Apakah orang yang kita riset rela bila 

diriset dan hasilnya dupublikasikan? Namun berkaitan dengan karakteristik riset 

kualitatif dimana data yang dikumpulkan harus mendalam dan lengkap, maka 

observasi partisipan adalah metode yang cukup efektif dilakukan.  
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Tahapan Observasi 

 Ada beberapa tahap yang biasa dilakukan periset dalam observasi. Tahap-

tahap ini merupakan karakteristik observasi, yaitu: pemilihan,pengubahan, 

pencatatan, pengkodingan, rangkaian perilaku dan suasan, in situ dan untuk tujuan 

empiris. Dijelaskan sebagai berikut: 

 

1. Periset melakukan pemilihan (selection) terhadap fenomena yang akan 

diriset. Pemilihan ini berkaitan dengan permasalahan yang diambil. Bila 

seorang PR bermaksud meriset “bagaimana pola interaksi di antara 

karyawan”, memilih perilaku-perilaku para karyawan di dalam kantor dan 

pada jam kantor. sedangkan perilaku karyawan di luar kantor serta 

interaksinya dengan orang lain selain karyawan kantor mungkin tidak 

termasuk yang di observasi. 

2. Bisa terjadi, periset menerapkan strategi pengubahan atau memprovokasi. 

Strategi ini bermaksud memberikan stimuli atau rangsangan agar terjadi 

perilaku tertentu dari subjek reset. Namun demikian tidak bermaksud 

merekayasa perilaku, unsur kewajaran perilaku masih tetap terjaga. 

Misalnya, riset tentang pengaruh model pada perilaku membeli. Prinsip 

menempatkan dua wanita sebagai model di dekat pertokoan. Mereka 

menyembunyikan bell sebagai tanda meminta sumbangan. Prinsip mengatur 

agar pada jarak waktu tertentu ada seseorang yang diatur periset berpura-

pura memberikan sumbangan. Riset membuktikan bahwa terjadi,  kali lebih 

banyak pemberian sumbangan bila ada teladan atau model daripada tidak 

sama sekali. Unsur kewajaran masih bisa terjaga. 

3. Pencatatan adalah upaya melakukan pertahanan atas peristiwa yang di 

observasi. Pencatatan ini bisa hanya menggunakan alat tulis aja atau juga 

dibantu alat perekam elektronik, misalnya kamera tersembunyi dalam 

pencatatan ini, prinsip menggunakan beberapa instrumen riset seperti sistem 

tanda, sistem skala, sistem kategori, lembar pengamatan dua dan lainnya. 

4. Pengkodingan artinya membuat data yang ada dalam pencatatan lebih 

sederhana sehingga mudah dibaca satu misalnya, ada perilaku yang 
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dimasukkan dalam kategori agresif. Disederhanakan dengan menghitung 

beberapa kali perilaku itu terjadi suatu rangkaian perilaku dan suasana, 

artinya observasi memungkinkan prinsip mengobservasi berbagai perilaku 

dan suasana yang berlainan tapi merupakan hal yang berkesinambungan 

dan merupakan rangkaian. Insitu artinya prinsip mengobservasi perilaku atau 

peristiwa yang terjadi secara wajar atau senjatanya dan di tempat kejadian. 

Namun seperti disampaikan di atas, masih ada kemungkinan prinsip 

menggunakan stimuli tertentu untuk merangsang terjadinya perilaku tertentu, 

dengan tetap menjaga kewajaran. 

5. Observasi dilakukan untuk tujuan empiris, sesuatu yang dijelaskan secara 

empiris. 

 

Instrumen Observasi 

 seorang preset dalam menggunakan metode pengumpulan data observasi, 

biasanya dilengkapi dengan beberapa instrumen pengumpulan data. Antara lain 

sistem kategori, sistem skala, sistem tanda, pencatatan buku harian, analisis 

dokumen, lembar pengamatan, dan panduan pengamatan. Selain itu dilengkapi 

dengan tape recorder dan notebook satu beberapa instrumen yang digunakan dalam 

kegiatan observasi dijelaskan di bawah ini: 

a. Sistem Kategori 

 sistem kategori adalah instrumen yang biasanya digunakan untuk observasi 

yang telah disiapkan lebih dulu sehingga lebih sistematis. Sebuah kategori adalah 

pertanyaan yang menggambarkan suatu kelas fenomena kedalam perilaku yang 

diamati tersebut dapat dilambangkan. Misalnya, sistem kategori yang dibuat oleh 

heinz dan berkowitz untuk mengamati proses pemecahan masalah dalam 

pembuatan keputusan kelompok. mereka membagi pengamatan pemecahan 

masalah dalam 12 kategori: 

1. Penetapan tujuan 

2. Pencarian keterangan 

3. Pengajuan pemecahan 

4. Pemberian pengembangan 
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5. Persetujuan 

6. Memberi ikhtisar 

7. Pengajuan masalah 

8. Pemberian keterangan 

9. Pencarian perkembangan 

10. Penolakan 

11. Mencari ikhtisar 

12. Pengarahan di luar (Nazir, 1985: 221) 

 

Contoh lain dari Bales (Rakhmat, 2011: 87) yang membuat kategori untuk 

perilaku komunikasi kelompok, yaitu: 

1. Tindakan positif (bersahabat, berdramatisasi, menyetujui) 

2. Memberikan jawaban (memberikan saran, pendapat, informasi) 

3. Bertanya (tentang informasi, pendapat, saran) 

4. Tindakan negatif (tidak setuju, menampakkan ketegangan, bersikap tak 

bersahabat) 

 

 b. Sistem Skala 

 sedangkan instrumen sistem sekarang menuntut presiden menetapkan 

subjek pada kategori atau kontinum dengan memberi nomor atau angka pada 

kategori kategori tersebut (Nazir 1985: 224) kikilu korea misalnya seorang peneliti 

mengamati proses pengambilan keputusan, dengan menggunakan sistem skala, 

hasilnya: 

a. Sangat demokratis 

b. Demokratis 

c. Tidak Demokratis 

d. Sangat Tidak Demokratis 

Setiap kategori diatas diberi nomor atau angka misalnya 1,2,3,4 atau 4,3,2,1 sebagai 

skala rating nya. Sistem skala ini lebih memudahkan tetapi sekaligus relatif 

validitasnya jauh berkurang bila dibandingkan sistem kategori. 
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 c. Sistem Tanda 

Sistem tanda adalah instrumen pengumpulan data di mana periset memperkirakan 

lebih dulu perilaku-perilaku yang mungkin dilakukan individu selama periode 

observasi. Perkiraan ini ditulis dalam daftar perilaku satu misalnya, periset 

mengobservasi pola pendampingan orang tua terhadap anak dalam menonton tv. 

Periset telah membuat perkiraan perilaku orang tua saat melakukan pendampingan, 

misalnya makan, berbicara, membaca koran, dan lainnya. Periset akan memberikan 

tanda x bila perilaku yang diramalkan itu terjadi suatu observasi, 

 d. Dairy Keeping 

Penggunaan dairy keeping artinya, periset secara rutin melengkapi catatan 

observasinya dengan membuat buku harian riset. Buku harian ini berisi perasaan 

personal (personal feelings), sentimen, pemikiran berkala (occasional reflection), 

dan pikiran pribadi lainnya mengenai proses riset itu sendiri tulisan-tulisan yang 

memperbanyak dan membantu menginterpretasi data mentah yang diperoleh dari 

observasi. Di sini terdapat bertanya pada individu-individu yang di riset untuk 

melengkapi buku harian dalam periode waktu tertentu. Misalnya menanyakan 

kebiasaan-kebiasaan tertentu bagaimana perasaan mereka tatkala menonton iklan 

di televisi. 

 e. Analisis Berkala 

Instrumen pengumpulan data yang juga sering digunakan dalam metode observasi 

adalah analisis dokumen. preset menggunakan beberapa dokumen sebagai sumber 

informasi dalam menginterpretasi data hasil observasi. Dokumen bisa berbentuk 

dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen publik misalnya laporan polisi, 

berita-berita surat kabar, transkrip acara tv, dan lainnya. Dokumen privat misalnya 

memo, surat surat pribadi, catatan telepon, buku harian, individu dan lainnya. 

Contoh seorang PR yang ingin mengobservasi aliran komunikasi di antara eksekutif 

dalam perusahaannya mungkin mengkopi beberapa dokumen seperti memo, 

faksimili, perjanjian atau catatan telepon. 
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 f. Hal Penting dalama Melakukan Observasi 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan periset saat melakukan observasi, yaitu: 

a. Setting atau konteks berlangsungnya observasi. Setting ini sangat 

menentukan bagaimana orang berperilaku. Orang akan berperilaku berbeda 

tergantung settingnya satu misalnya di bar sulit sekali kita menemukan orang yang 

khusuk berdoa. Perilaku kelompok dalam proses pengambilan keputusan akan 

berbeda bila dilakukan di ruang tertutup dan ber-ac dengan di ruang tertutup tanpa 

ac. Ini mencakup pula kontak sosial, politik, budaya maupun ideologi. 

b. Subject riset. Ini menyangkut siapa yang di observasi, beberapa banyak yang 

diobservasi, dan data lain menyangkut sosio demografis, ekonomi, dan lainnya. 

Misalnya, metode observasi yang dilakukan PR tertentu akan berbeda bila yang di 

observasi itu kalangan direktur dengan karyawan biasa. 

c. Riset harus memahami perilaku kelompok dan individu yang diobservasi. 

Misalnya apa tujuan dari kelompok itu, apakah kelompok itu mempunyai aturan yang 

ketat, apa yang membuat individu individu terikat dalam kelompok, apa yang biasa 

dilakukan individu dalam kelompok, mengapa mereka melakukan itu dua siapa yang 

biasanya terlibat dalam pengambilan keputusan dalam kelompok, siapa pemimpin 

opininya, dan lainnya. 

d. Frekuensi dan durasi dari perilaku. Periset dituntut untuk memilah-milah 

mana perilaku yang dilakukan dengan frekuensi tinggi sehingga menjadi kebiasaan, 

dan mana perilaku yang terjadi begitu saja. Berapa lama individu individu melakukan 

perilaku tertentu. Apakah ada perilaku tertentu selalu mendorong berperilaku 

tertentu karena dorongan sesuatu tertentu, pada waktu kapan orang cenderung 

berperilaku tertentu, dan lainnya. 

e. Periset dituntut untuk merekam atau mencatat apa yang dilakukannya 
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Analisis Data Observasi 

 proses analisis dalam metode observasi sama dengan metode kualitatif 

lainnya, seperti wawancara mendalam atau FGD. Setelah periset merasa data yang 

terkumpul sudah cukup, maka dilakukan analisis suatu data hasil observasi akan 

dianalisis dengan membuat kategori kategori tertentu atau domain domain tertentu. 

Misalnya observasi mengenai proses pengambilan keputusan di ruang redaksi data 

mentah hasil observasi bisa dikelompokkan ke dalam kategori-kategori relationship, 

interaksi horizontal, interaksi vertikal, perselisihan atau konflik, dan lainnya satu 

karena proses memasukkan data ke dalam kategori-kategori tadi, cara ini menurut 

Wimmer dan Dominick (2000) disebut “feeling sistem” setelah itu data diinterpretasi 

dengan memadukan konsep konsep atau teori teori tertentu satu konsep atau teori 

ini membantu kita dalam memahami perilaku yang di observasi. 

 Misalnya dalam proses pengambilan keputusan di ruang redaksi di atas. 

Periset menemukan data bahwa ada anggota kelompok yang lebih banyak diam, 

bahkan saat dimintai komentar, cara berbicaranya gugup, keringat keluar oleh 

periset dimasukkan dalam kategori relasi. Kemudian diinterpretasi bahwa orang 

tersebut termasuk tipe introvert. Setelah itu diinterpretasi secara detail dengan 

bantuan teologi psikoanalitis. 

 

Metode Dokumentasi 

 ada beberapa buku yang menganggap dokumentasi sebagai sebuah metode 

pengumpulan data satu anggapan ini biasanya terjadi dalam riset riset historis, yaitu 

bertujuan untuk menggali data data masa lampau secara sistematis dan objektif. 

Buku ini menganggap bahwa dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data 

yang sering digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Metode 

observasi, kuesioner atau wawancara sering dilengkapi dengan kegiatan 

penelusuran dokumentasi satu tujuannya untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data. 

 dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau dokumen privat. Dokumen 

publik misalnya laporan polisi. Berita-berita surat kabar, transkip acara tv, dan 
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lainnya. Dokumen privat misalnya memo, surat surat pribadi, catatan telepon, buku 

harian individu, dan lain-lainnya. 

 

Focus Group Discussion (FGD) 

 focus group atau grup interviewing bisa disebut sebagai metode riset 

ataupun metode pengumpulan data. Jadi FGD adalah metode pengumpulan data 

atau riset untuk memahami sikap dan perilaku khalayak. Biasanya terdiri dari 6 

sampai 12 orang yang secara bersamaan dikumpulkan, diwawancarai dengan 

dipandu oleh moderator. Moderator memimpin responden peserta diskusi tentang 

topik yang dipersiapkan melalui diskusi yang tidak terstruktur. Moderator dapat 

ditangkap oleh periset atau diperankan orang lain. 

 ketika melaksanakan focus group discussion beberapa hal yang perlu 

diketahui periset adalah: 

 Tidak ada jawaban benar atau salah dari responden. Setiap orang (peserta 

FGD) harus merasa bebas untuk menjawab, berkomentar atau berpendapat 

(positif/negatif) asal sesuai dengan permasalahan diskusi. 

 Segala interaksi atau perbincangan harus terekam dengan baik. 

 Diskusi harus berjalan dalam suasana informal, tidak ada peserta yang 

menolak menjawab, peserta dapat memberikan komentar meskipun ia tidak 

ditanya sehingga terjadi tukar pendapat secara terus menerus. 

 Moderator harus mampu membangkitkan suasana diskusi agar tidak ada 

yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang jarang berkomentar 

(diam saja). 

Secara umum tahapan dalam FGD adalah: 

 Periset mendefinisikan masalah. Misalnya, respon publik internal terhadap 

pelayanan sistem informasi baru di perusahaan X. 

 Periset menentukan sampel. Karena, FGD adalah riset terbatas, maka 

jumlah peserta diskusi (responden) pun sedikit, sekitar 6 sampai 12 orang. 

Atau jika lebih dari itu, kelompok diskusi bisa dibuat 2. Riset harus 

menentukan bahwa responden yang terpilih dapat dianggap mewakili 

beberapa orang yang lain. 
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 Menyiapkan sarana atau fasilitas diskusi. Periset harus menentukan 

moderator, peserta, panduan wawancara (interview guideline), tape recorder, 

video tape recorder, camera, alat tulis, meja, kursi, bahkan makan dan 

minum responden. Bila perlu sebagai penghargaan, responden mendapat 

uang jasa. 

 Tahap pelaksanaan diskusi. Diskusi bisa dilaksanakan dimana saja 

(dihotel,ruang pertemuan, ruang kelas, dirumah), tergantung kesepakatan 

bersama antara peserta diskusi.  

 Analisis dan interpretasi data. Data yang terkumpul dari diskusi berbentuk 

data mengenai interaksi (nonverbal) dan perbincangan (conversations). Data 

conversation ini biasanya berbentuk sinopsis perbincangan. Sementara data 

interaksi akan lebih muda diamati dengan bantuan video tape recorder. 

 

Menyusun Instrumen Riset 

  

instrumen riset kuantitatif  

seperti disebut diatas, instrumen riset adalah alat bantu prinsip dalam 

pengumpulan data. sebagai sebuah alat ukur, butuh instrumen akan menentukan 

mutu dari data yang dikumpulkan. Dalam riset kuantitatif buah instrumen memegang 

peran penting. Karena hasil riset harus bisa digeneralisasi dan objektif, maka 

instrumen riset harus dapat dipercaya dan valid beserta sedapat mungkin bebas dari 

bias subjektif. tentang reliabilitas dan validitas kuesioner akan disampaikan pada 

bahasan selanjutnya satu karena itu menyusun instrumen riset adalah kegiatan yang 

terpenting yang harus dipahami. 

 Penyusunan instrumen riset ini sangat terkait dengan kegiatan merancang 

desain riset, antara lain penentuan variabel, indikator dua atau pengukuran. 

Perancang instrumen atau alat ukur harus selaras dengan beberapa faktor diatas. 

Ingat pada dasarnya instrumen riset merupakan alat ukur untuk membantu periset 

memberikan batas-batas ketepatan indikator dari data yang dikumpulkan sapu 

hubungan antara variabel, indikator, dan pengukuran dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
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variabel indikator pengukuran Instrument 

Terpaan berita Frekuensi 

menonton 

Interval Kuesioner 

Agama Jenis jenis agama Nominal Kuesioner 

Kecantikan Tinggi badan Rasio Kuesioner  

 

 Dalam menyusun instrument riset, periset harus melalui beberapa tahap, yaitu: 

1. Mengidentifikasi variabel variabel dalam rumusan judul riset. 

2. Mencari indicator atau aspek setiap variable. 

3. Menderetkan diskriptor dari setiap indicator. 

4. Merumuskan setiap descriptor menjadi butir butir instrument. 

5. Melengkapi instrument dengan petunjuk pengisian dan kata pengantar. 

Tahap ke-1 sampai tahap ke-3 dibuat oleh periset pada waktu 

operasionalisasi konsep atau definisi operasional. Tahap operasionalisasi konsep 

merupakan landasan membuat kuesioner artinya kuisioner harus selaras dengan 

apa yang telah diuji pada operasionalisasi konsep. Pembahasan mengenai 

operasionalisasi konsep dapat dibaca lagi pada bab 2 buku ini satu dengan kata lain 

dua instrumen kuesioner tidak dapat dipisahkan dengan proses mengukur konsep. 

Jika, kuesioner berbeda dengan hasil operasionalisasi konsep maka kuesionernya 

tidak terjamin validitas dan reliabilitasnya. 

a. Penjabaran dari Tahapan Penyusunan Instrumen 

A. Judul: “hubungan antara iklim komunikasi dengan kepuasan organisasi” 

1. Mengidentifikasi variabel variabel dalam rumusan judul riset 

Dari judul ini, pertama yang dilakukan adalah menentukan sifat variabelnya, menjadi: 

Variabel bebas: iklim komunikasi 

Variabel terikat: kepuasan organisasi 

     2.   Menjabarkan variabel tersebut menjadi indikator 

Indikator adalah menunjukkan atau menyatakan sesuatu yang menjadi petunjuk bagi 

sub variabel atau dimensi atau variabel itu sendiri satu dengan kata lain, indikator 
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merupakan alat untuk mengukur variabel satu seni teater ini menjabarkan variabel 

agar mudah dipahami, menjelaskan dan di ukur. Namun demikian indikator harus 

sesuai dengan makna dari variabel yang akan diukur. Dasarnya proses menjabarkan 

konsep menjadi variabel beserta indikatornya terjadi pada tahap operasionalisasi 

konsep melalui kajian pustaka, seperti disebut pada bab terdahulu. 

a. Variabel: iklim komunikasi 

Iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan kerja yang terdapat 

dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi 

tersebut mempercayai mereka dan memberikan kebebasan dalam mengambil 

resiko, mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas-tugas mereka, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup 

tentang organisasi, mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh 

informasi yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi, secara 

aktif memberi penyuluhan kepada para anggota organisasi sehingga mereka dapat 

melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan-keputusan dalam 

organisasi, dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan 

memberi sampangan dapat disederhanakan bawah iklim komunikasi adalah 

persepsi mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi 

dapat dipercaya, mendukung, terbuka terhadap, menaruh perhatian kepada, dan 

secara aktif meminta pendapat mereka, serta memberi penghargaan atas standar 

kinerja yang baik. 

 Gerald M Goldhaber dalam buku organizational communication menyatakan 

iklim komunikasi terdiri dari 5 faktor pertama, dukungan satu karyawan memandang 

hubungan komunikasi dengan alasan dapat membangun dan meningkatkan 

kesadaran diri tentang makna dan kepentingan perannya. kedua, kesertaan dalam 

proses keputusan satu kesadaran bahwa komunikasi dengan atasan mempunyai 

manfaat dan pengaruh didengarkan dan digunakan. Ketiga, kejujuran, percaya diri, 

dan keandalan. sumber pesan dan peristiwa-peristiwa komunikasi dianggap dapat 

dipercaya. Keempat, terbuka dan tulus jatuh dalam komunikasi formal maupun 

informal terdapat keterbukaan dan ketulusan dalam berkata dan mendengar. Kelima, 
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tujuan kinerja yang tinggi. Tingkat kejelasan uraian dan penjelasan tentang tujuan 

tujuan kinerja sebagaimana dirasakan oleh para karyawan. 

 Berdasarkan tinjauan teori diatas, maka indikator iklim komunikasi adalah:  

a. Kepercayaan 

b. Pembuatan keputusan bersama 

c. Dukungan 

d. Keterbukaan 

e. Perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi 

b. Variabel: Kepuasan Organisasi 

 Kepuasan organisasi adalah persepsi mengenai seberapa jauh anggota 

organisasi merasa puas dengan pekerjaannya, ke penyediaan, upah, dan 

keuntungan, promosi kerja, dan dengan rekan sejawat satu kekuasaan juga 

menggambarkan evaluasi apa suatu keadaan internal efektif, sehingga 

menggambarkan konsep individu dan konsep mikroba aneka merupakan deskripsi 

kondisi eksternal bagi individu. Kekuasaan adalah suatu konsep yang biasanya 

berkenan dengan kenyamanan, jadi kekuasaan dalam organisasi berarti kita merasa 

nyaman dengan pekerjaan, pengawasan, penghargaan, dan hubungan kerja di 

dalam organisasi. 

 Tahap ke-1 sampai tahap ke-3 dibuat oleh periset pada waktu 

operasionalisasi konsep atau definisi operasional. Tahap operasionalisasi konsep 

merupakan landasan membuat kuesioner artinya kuisioner harus selaras dengan 

apa yang telah diuji pada operasionalisasi konsep. Pembahasan mengenai 

operasionalisasi konsep dapat dibaca lagi pada bab 2 buku ini satu dengan kata lain 

dua instrumen kuesioner tidak dapat dipisahkan dengan proses mengukur konsep. 

Jika, kuesioner berbeda dengan hasil operasionalisasi konsep maka kuesionernya 

tidak terjamin validitas dan reliabilitasnya. 

a. Penjabaran dari Tahapan Penyusunan Instrumen 

A. Judul: “hubungan antara iklim komunikasi dengan kepuasan organisasi” 

1. Mengidentifikasi variabel variabel dalam rumusan judul riset 

Dari judul ini, pertama yang dilakukan adalah menentukan sifat variabelnya, menjadi: 

Variabel bebas: iklim komunikasi Variabel terikat: kepuasan organisasi 
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     2.   Menjabarkan variabel tersebut menjadi indikator 

Indikator adalah menunjukkan atau menyatakan sesuatu yang menjadi petunjuk bagi 

sub variabel atau dimensi atau variabel itu sendiri satu dengan kata lain, indikator 

merupakan alat untuk mengukur variabel satu seni teater ini menjabarkan variabel 

agar mudah dipahami, menjelaskan dan di ukur. Namun demikian indikator harus 

sesuai dengan makna dari variabel yang akan diukur. Dasarnya proses menjabarkan 

konsep menjadi variabel beserta indikatornya terjadi pada tahap operasionalisasi 

konsep melalui kajian pustaka, seperti disebut pada bab terdahulu. 

a. Variabel: iklim komunikasi 

Iklim komunikasi organisasi merupakan fungsi kegiatan kerja yang terdapat 

dalam organisasi untuk menunjukkan kepada anggota organisasi bahwa organisasi 

tersebut mempercayai mereka dan memberikan kebebasan dalam mengambil 

resiko, mendorong mereka dan memberi mereka tanggung jawab dalam 

mengerjakan tugas-tugas mereka, menyediakan informasi yang terbuka dan cukup 

tentang organisasi, mendengarkan dengan penuh perhatian serta memperoleh 

informasi yang dapat dipercayai dan terus terang dari anggota organisasi, secara 

aktif memberi penyuluhan kepada para anggota organisasi sehingga mereka dapat 

melihat bahwa keterlibatan mereka penting bagi keputusan-keputusan dalam 

organisasi, dan menaruh perhatian pada pekerjaan yang bermutu tinggi dan 

memberi sampangan dapat disederhanakan bawah iklim komunikasi adalah 

persepsi mengenai seberapa jauh anggota organisasi merasa bahwa organisasi 

dapat dipercaya, mendukung, terbuka terhadap, menaruh perhatian kepada, dan 

secara aktif meminta pendapat mereka, serta memberi penghargaan atas standar 

kinerja yang baik. 

 Gerald M Goldhaber dalam buku organizational communication menyatakan 

iklim komunikasi terdiri dari 5 faktor pertama, dukungan satu karyawan memandang 

hubungan komunikasi dengan alasan dapat membangun dan meningkatkan 

kesadaran diri tentang makna dan kepentingan perannya. kedua, kesertaan dalam 

proses keputusan satu kesadaran bahwa komunikasi dengan atasan mempunyai 

manfaat dan pengaruh didengarkan dan digunakan. Ketiga, kejujuran, percaya diri, 

dan keandalan. sumber pesan dan peristiwa-peristiwa komunikasi dianggap dapat 
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dipercaya. Keempat, terbuka dan tulus jatuh dalam komunikasi formal maupun 

informal terdapat keterbukaan dan ketulusan dalam berkata dan mendengar. Kelima, 

tujuan kinerja yang tinggi. Tingkat kejelasan uraian dan penjelasan tentang tujuan 

tujuan kinerja sebagaimana dirasakan oleh para karyawan. 

 Berdasarkan tinjauan teori diatas, maka indikator iklim komunikasi adalah:  

a. Kepercayaan 

b. Pembuatan keputusan bersama 

c. Dukungan 

d. Keterbukaan 

e. Perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi 

b. Variabel: Kepuasan Organisasi 

 Kepuasan organisasi adalah persepsi mengenai seberapa jauh anggota 

organisasi merasa puas dengan pekerjaannya, ke penyediaan, upah, dan 

keuntungan, promosi kerja, dan dengan rekan sejawat satu kekuasaan juga 

menggambarkan evaluasi apa suatu keadaan internal efektif, sehingga 

menggambarkan konsep individu dan konsep mikroba aneka merupakan deskripsi 

kondisi eksternal bagi individu. Kekuasaan adalah suatu konsep yang biasanya 

berkenan dengan kenyamanan, jadi kekuasaan dalam organisasi berarti kita merasa 

nyaman dengan pekerjaan, pengawasan, penghargaan, dan hubungan kerja di 

dalam organisasi. 

 Berdasarkan tinjauan teori diatas, maka indikator kepuasan organisasi 

adalah: 

a. Kepuasan kerja 

b. Kepuasan penyeliaan atau supervisi 

c. Kepuasan upah dan keuntungan 

d. Kepuasan penilaian prestasi, promosi, dan peluang kerja. 

e. Kepuasan pada rekan sejawat 
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3. Menderetkan Indikator menjadi Deskriptor 

 Deskriptor artinya menggambarkan, memaparkan, menjelaskan lebih lanjut 

atau merinci sampai padahal yang sekecil-kecilnya. Kemudian deskriptor itu akan 

dirumuskan dalam bentuk butir-butir pertanyaan atau pernyataan untuk instrumen 

pengumpulan data. 

 Dari contoh penelitian diatas, dapat disampaikan deskriptor dari indikator 

penelitian sebagai berikut:  

Iklim Komunikasi (variabel) 

1) Kepercayaan (Indikator)  

2) Persepsi anggota organisasi tentang seberapa jauh atasan, bawahan, dan 

sesama rekan kerja dapat dipercaya (deskriptor) 

3) Pembuatan Keputusan bersama (Indikator) 

4) Persepsi anggota organisasi tentang keterlibatannya dalam proses pembuatan 

keputusan bersama (deskriptor) 

5) Dukungan (indikator)  

6) Persepsi anggota organisasi tentang perhatian atau dukungan organisasi pada 

karyawan nya dan dukungan karyawan pada organisasinya (deskriptor) 

7) Keterbukaan (indikator) 

8) Persepsi anggota organisasi tentang keterbukaan organisasi terhadap informasi 

yang dianggap penting bagi anggota, kebebasan dan kemudahan anggota 

dalam memperoleh informasi (deskriptor) 

9) Perhatian atas tujuan kinerja yang tinggi (indikator) 

10) Persepsi anggota organisasi tentang keinginan anggota dan organisasi untuk 

selalu memiliki tujuan kinerja tinggi (deskriptor) 
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Kepuasan Organisasi (variabel) 

1) Kepuasan kerja (indikator) 

2) Persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan dan kondisi lingkungan pekerjaan (deskriptor) 

3) Kepuasan kepenyeliaan atau supervisi (indikator) 

4) Persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan sistem 

kepengawasan dan penyelianya (deskriptor) 

5) Kepuasan upah dan keuntungan (indikator) 

6) Persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan gaji, 

tunjangan, dan fasilitas yang diterima (deskriptor) 

7) Kepuasan penilaian prestasi, promosi, peluang kerja (indikator) 

8) Persepsi tentang seberapa jauh anggota organisasi merasa puas dengan sistem 

penilaian, promosi, dan kesempatan dalam memperoleh peluang dalam 

pekerjaan (deskriptor) 

9) Kepuasan rekan sejawat (indikator) 

10) Persepsi tentang seberapa jauh anggota merasa puas dengan hubungannya 

dengan sesama rekan kerja (deskriptor) 

4. Merumuskan Setiap Deskriptor menjai Butir butir Instrumen 

pada tahap ini peneliti menjabarkan listrik menjadi beberapa pertanyaan atau 

pernyataan. Tahap ini dikenal pula dengan istilah kisi-kisi penyusunan instrumen. 

Disini pekerjaan jadi ringan, terarah, dan bisa dipertanggung jawabkan. 

 

5. Melengkapi Instrumen dengan Petunjuk Pengisian dan Kata Pengantar 

Sebagai contoh angket atau kuesioner berikut ini: 

Tata bahasa dalam novel ini bersifat rahasia dan dijamin tidak akan mempengaruhi 

kondisi pekerjaan yang sedang anda kerjakan. Bacalah setiap instruksi dengan teliti 

dan saksama, dan jawaban setiap pertanyaan dengan jawaban yang jujur. Profil ini 

tidak akan berguna tanpa kerjasama anda satu terima kasih atas kesediaan anda 

untuk berpartisipasi! 

Instruksi 1: Isilah data data dibawah ini dengan huruf balok! 
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Tanggal :  

Jam mulai :      WIB 

Departemen/Bagian: 

Lama Masa Kerja: 

Kode Kuesioner: 

 

Instruksi 2: jawaban semua pertandingan sejujur dan tugas mungkin satu jawaban 

harus berdasarkan kesan anda sendiri mengenai iklim komunikasi organisasi ini. 

Tunjukkanlah respon anda untuk teknik praktis riset komunikasi. 
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Tabel 5.4 

Menyusun Kuesioner 

 

Variabel Indikator Deskriptor No.  

Pertanyaan 

Iklim Komunikasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kepercayaan 

 

 

 

 

 

 

2.Pembuatan 

keputusan 

bersama 

 

 

 

 

3. Dukungan  

 

 

1.Persepsi anggota 

organisasi tentang seberapa 

jauh atasan, bawahan, dam 

sesa,a rekan kerja dapat 

dipercaya 

 

 

2.Keterlibatannya dalam 

proses pembuatan 

keputusan bersama 

 

 

 

 

3.Perhatian atau dukungan  

karyawannya dan 

dukungan karyawan pada 

organisasinya 

1-10 

 

 

 

 

 

 

11&18 

 

 

 

13-15 
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Variabel Indicator 

 

 

4. Keterbukaan 

 

 

 

 

 

 

5. Perhatian atas 

tujuan kinerja 

yang tinggi 

Descriptor 

 

 

4.Keterbukaan organisasi 

terhadap informasi yang 

dianggap penting bagi 

anggota, kebebasan dan 

kemudahan anggota dalam 

memperoleh informasi 

 

5.Keinginan anggota dan 

organisasi untuk selalu 

memiliki tujuan kinerja 

tinggi 

No. 

Pertanyaan 

 

 

12,16,17 

 

 

 

 

 

 

19-20 

Kepuasan 

Organisasi 

(x2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Kepuasan Kerja 

 

 

 

2.Kepuasan 

kepenyeliaan atau 

supervisi 

3.Kepuasan upah 

dan keuntungan 

 

4.Kepuasan 

penilaian prestasi, 

promosi, dan 

peluang kerja 

 

1. puas dengan jenis 

pekerjaan yang diberikan 

dan kondisi lingkungan 

pekerjaan 

2. puas dengan sistem 

kepengawasan dan 

penyelianya 

3.puas dengan gaji, 

tunjangan, dan fasilitas 

yang diterima 

4.puas dengan sistem 

penilaian, promos, dan 

kesempatan dalam 

memperoleh peluan dalam  

21-24 

 

 

25-28 

 

 

 

29-32 

 

 

33-36 
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Setiap pertanyaan dengan memberi tanda x di kolom yang telah disediakan. Berikan 

satu jawaban saja disetiap pertanyaan. Berikan tanda x jika anda: 

 

SS : Sangat Setuju 

S : Setuju 

TS : Tidak Setuju 

STS  : Sangat Tidak Setuju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variabel Indicator 

 

 

 

 

 

5. Kepuasan pada 

rekan sejawat 

Descriptor 

 

 

pekerjaan 

 

 

5.puas dengan 

hubungannya dengan 

sesama rekan kerja 

No. 

Pertanyaan 

 

 

 

 

37-40 
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SEKARANG DAPAT MEMULAI. Terima kasih dan semoga berhasil! 

No PERNYATAAN SS 

4 

S 

3 

TS 

2 

STS 

1 

1 Atasan anda memiliki kepercayaan pada anda     

2 Atasan anda percaya dengan kemampuan dan 

hasil kerja anda 

    

3 Anda memiliki kepercayaan pada atasan anda     

4 Anda percaya dengan kemampuan dan hasil kerja 

atasan anda 

    

5 Anda dan rekan kerja satu tingkat saling memiliki 

kepercayaan 

    

6 Anda memiliki kepercayaan pada bawahan anda     

7 Anda percaya dengan kemampuan dan hasil kerja 

bawahan anda 

    

8 Bawahan anda memiliki kepercayaan pada anda     

9 Bawahan anda percaya dengan kemampuan dan 

hasil kerja anda 

    

10 Anda percaya dengan kemampuan dan hasil kerja 

rekan kerja anda 

    

11 Dalam setiap pengambilan keputusan, anda 

selalu diajak berdiskusi dan konsultasi mengenai 

kebijakan organisasi yang relevan dengan jabatan 

anda 

    

12 Anda diberi kesempatan menyampaikan pendapat 

tentang kebijakan organisasi yang akan diambil 

oleh atasan anda 

    

13 Anda memberikan dukungan pada setiap 

kebijakan organisasi 

    

14 Organisasi mendukung atas perbedaan pendapat 

diantara anggota organisasi 
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No PERNYATAAN SS 

4 

S 

3 

TS 

2 

STS 

1 

15 Anda dapat mengatakan “apa yang ada dalam 

pikiran anda” terlepas dari apakah anda berbicara 

dengan atasan atau bawahan 

    

16 Kecuali terhadap informasi untuk keamanan yang 

diperlukan. Semua karyawan memiliki akses yang 

mudah terhadap informasi yang berkaitan 

langsung dengan pekerjaan mereka 

    

17 Semua karyawan menerima informasi tentang 

peningkatan kemampuan kerja untuk 

mengoordinasikan pekerjaannya dalam organisasi 

    

18 Atasan anda selalu memiliki kesempatan untuk 

mendengarkan dan berdiskusi tentang pendapat 

atau laporan masalah yang diajukan oleh anda 

    

19 Anda selalu berusaha menunjukkan komitmen 

terhadap organisasi untuk berkinerja tinggi 

    

20 Bagi organisasi atau pihak manajemen, 

kesejahteraan semua karyawan sangat penting 

artinya untuk meningkatkan kinerja karyawan 

    

 

Tunjukkanlah respons anda tentang kepuasan organisasi dengan memberi tanda x 

di kolom yang telah disediakan.  

Anda sekarang dapat memulai. terima kasih dan semoga berhasil! 

 

 Dalam beberapa riset, karena luasnya variabel, maka variabel dapat 

diuraikan menjadi suku variabel atau dimensi satu baru kemudian diurai menjadi 

indikator-indikator. Seperti yang disampaikan dalam contoh kedua berikut tentang 

variabel motivasi. 
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B. Judul: Hubungan antara Komunikasi Antarpribadi yang efektif dengan motivasi 

karyawan 

 

1. Disini ada dua konsep/variabel yaitu: 

Variabel Pengaruh : Komunikasi antarpribadi yang efektif 

Variabel terpengaruh : Motivasi Karyawan 

     

     2.   Menjabarkan kedalam indikator-indikator 

a.  Variabel Komunikasi Antarpribadi yang efektif 

 berdasarkan teori humanistik komunikasi antar pribadi dari joseph devito, 

komunikasi antar pribadi yang efektif dioperasionalkan sebagai persepsi karyawan 

mengenai keterbukaan, empati, sikap mendukung, positif, dan kesetaraan yang 

terjadi dalam komunikasi antarpribadi di antara manajer humas dengan karyawan. 

Jadi, indikator indikator untuk mengukur komunikasi antar pribadi yang efektif 

adalah: keterbukaan, sikap mendukung, positif, dan kesetaraan. 

b. Variabel Motivasi Karyawan (dikutip dari Riduwan, 2002: 34) 

Dari kajian pustaka, mengutip pernyataan sedarmayanti (2002) bahwa: “ motivasi 

sebagai keseluruhan proses pemberian motif kerja kepada bawahan sedemikian 

rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan 

organisasi”; (2) teori motivasi dari george terry, yaitu “motivasi adalah keinginan 

yang terdapat pada diri seseorang individu yang merangsangnya untuk melakukan 

tindakan-tindakan”; (3) pernyataan hasibuan (2000) yaitu “teori motivasi mempunyai 

sub variabel yaitu: motif, harapan dan intensif. Motif adalah suatu perangsang 

keinginan dan daya penggerak kemauan bekerja seseorang. Harapan adalah suatu 

kesempatan yang diberikan terjadi karena perilaku untuk tercapainya tujuan. Insentif 

yaitu merangsang bawahan dengan memberikan hadiah atau imbalan kepada 

mereka yang berprestasi. Dengan demikian semangat kerja akan meningkat karena 

umumnya manusia senang menerima yang baik-baik saja.  

 dari tinjauan pustaka diatas akhirnya indikator motivasi adalah: 

 Motif, harapan, dan insentif 
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 Indikator motif: gaji cukup, nyaman bekerja, hormati pegawai, rasa takut dan 

cemas, fasilitas memadai, setia kawan, pemberlakuan kerja sesuai 

peraturan. 

 Indikator harapan: kerja yang menyenangkan, rasa ikut memiliki, disiplin 

waktu kerja, pemberian penghargaan, sifat pemimpin. 

 Indikator insentif: promosi, tunjangan. 

 

3. Membuat deskriptor dari masing masing indikator 

a. Variabel Komunikasi Antarpribadi 

A.1. Keterbukaan (Indikator) 

 deskriptor persepsi, karyawan tentang sejauh mana manajer humas bersikap 

terbuka kepada karyawan yang diajak berinteraksi, kesediaan manajer humas untuk 

bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang, dan mengakui bahwa 

perasaan dan pikiran yang dilontarkan manajer humas adalah memang miliknya dan 

bertanggung jawab atas nya. 

A.2. Empati (Indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan mengenai kemampuan manajer humas untuk 

dapat merasakan sesuatu seperti orang lain yang mengalaminya. 

A.3. Sikap Mendukung (Indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan apakah dalam berkomunikasi, manajer humas 

mempunyai sikap yang mengandung unsur-unsur deskriptif, spontan, dan 

profesionalis. 

A.4. Positif (Indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan apakah manajer humas sering menyatakan 

sikap positif terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan komunikasi dan secara 

positif mendorong orang lain. 

A.5 Kesetaraan (Indikator) 

 Deskriptor: pengakuan karyawan bahwa kedua pihak sama-sama bernilai 

dan berharga dan masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk 

disumbangkan. 
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 b. Variabel Motivasi Karyawan 

B.1. Motif (indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan tentang sejauh mana gaji cukup, kesempatan 

untuk maju atau promosi, pengakuan sebagai individu dua rasa takut dan cemas 

dalam bekerja, fasilitas kerja memadai, penerimaan oleh kelompok, memberlakukan 

kerja sesuai peraturan, dan pengakuan atas prestasi. 

B.2 Harapan (Indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan tentang kondisi kerja yang menyenangkan, 

perasaan ikut terlibat dan rasa ikut memiliki, disiplin waktu kerja secara bijaksana, 

pemberian penghargaan atas penyelesaian pekerjaan, loyalitas pimpinan kepada 

karyawan dan pemahaman yang simpati dari pimpinan atas persoalan-persoalan 

pribadi, dan jaminan pekerjaan. 

B.3 Insentif (Indikator) 

 Deskriptor: persepsi karyawan tentang gaji dan upah, tunjangan, hubungan 

antar pribadi, promosi. 

 kemudian berdasarkan deskriptor, peneliti membuat item-item pertanyaan 

atau pernyataan. Dalam menyusun item-item instrumen pengumpulan data, perlu 

dipertimbangkan masalah prinsip dan responden (Riduwan, 2002:  52): 

1. Pertimbangan dari periset 

a. Mengenai variabel yang akan diungkap. Apakah menggunakan angket, 

daftar cocok atau tes. Dalam penyusunan instrumen riset variabel periksa 

dipertimbangkan berkaitan dengan jenis data atau pendapat. 

b. Tersedianya tenaga, waktu, dana dan modalnya analisis satu bila faktor-

faktor tersebut tersedia sebaiknya item pertanyaan atau pernyataan atau item soal 

dibuat sebanyak-banyaknya. Karena menyangkut reliabilitas, semakin banyak item 

sampai batas tertentu, nilai real reliabilitasnya semakin tinggi. Sehingga tingkat 

konsistensinya dapat diandalkan atau dipercaya. 

c. Teknik pengujian reliabilitas yang akan dipilih. Apakah metode bentuk 

pararel, metode tes ulang, atau metode belah dua. 

     2.   Perimbangan Responden 

a. Pemahaman responden tentang item-item pertanyaan atau pernyataan 
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b. Kesibukan responden 

 

Instrumen Riset Kualitatif 

 menyusun instrumen riset kualitatif lebih bebas dan tidak terikat aturan. 

Prinsip bebas menggali data tanpa aturan aturan ketat seperti pembuatan kuesioner, 

bebas memilih informan, bebas menilai keadaan, bebas menentukan data mana 

yang dipakai dan yang tidak sesuai dengan tujuan risetnya. Karena itu, instrumen 

pokok adalah periset sendiri. Adalah “alat pengumpul data” 

 ada persamaan dan perbedaan dalam penyusunan instrumen pada riset 

kuantitatif dan kualitatif. Persamaannya, instrumen pada kedua riset sama-sama 

mensyaratkan adanya reliabilitas dan validitas alat ukur dan pengukuran. 

Perbedaannya terletak pada: 

1. Jenis instrumen yang digunakan. Pada riset kuantitatif, instrumen berupa 

angket atau kuesioner. Sedangkan penelitian kualitatif, instrumen adalah 

periset sendiri. Artinya periset terjun langsung melaksanakan riset, periset 

mengkreasi sendiri instrumen, baik interview maupun observasi, sehingga 

kehadiran berikut adalah syarat mutlak. 

2. Reliabilitas dan validitas. Riset yang sesuai dengan rumusan variabel yang 

ditetapkan. Riset kualitatif, reliabilitas dapat mempunyai kredibilitas atau 

layak dalam bidang yang direset. Seorang periset yang berpengalaman 

dalam dunia reset diyakini sebagai instrumen yang tidak diragukan lagi. 

Kualitas riset akhirnya tergantung pada kemampuan periset dalam menggali 

dan memaknai data. 

3. Sifat alat ukur. Jika riset kuantitatif alat ukurnya bersifat konkret dan mudah 

dihitung 2 maka riset kualitatif bersifat lebih abstrak. Misalnya, riset tentang 

perilaku agresif setelah menonton film kekerasan, alat ukur kualitatif nya 

adalah observasi dan interview, dengan pengukurannya adalah beberapa 

kali perilaku agresif itu muncul; dalam bentuk apa perilaku itu dimunculkan; 

apa yang melatarbelakangi perilaku itu muncul; apa yang dirasakan pelaku 

saat melakukan tindakan itu, dan itu semuanya sulit dijelaskan secara 

kuantitas 
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Pengukuran 

 faktor yang sangat penting dipahami periset sebelum membuat instrumen 

riset, yaitu pengukuran. Pengukuran adalah upaya pemberian tanda angka atau 

bilangan pada suatu objek atau peristiwa dengan aturan-aturan tertentu. 

Pengukuran adalah upaya pemberian nilai nilai pada variabel. nilai-nilai ini berbentuk 

notasi bilangan. Misalnya, “ saya memberi nilai 9 untuk kecantikannya”; 

“pengangguran meningkat 10% dalam setahun”; “ ia menonton tv 5 jam sehari”. 

Fungsi dari pengukuran adalah agar objek riset dapat dibandingkan atau 

dikelompokkan.  

 dari definisi pengukuran di atas, terdapat tiga hal pokok dalam pengukuran, 

yaitu notasi bilangan; memberikan tanda atau nilai; dan aturan-aturan. Notasi 

bilangan adalah simbol seperti 5, 10, 100. Pemberian nilai adalah penandaan dari 

angka atau bilangan pada objek atau peristiwa tertentu. Misalnya, angka 1 

merupakan tanda untuk responden yang suka membaca koran, angka 2 untuk yang 

suka mendengarkan radio, angka 3 untuk yang suka menonton tv. Aturan 

merupakan cara dimana angka atau bilangan diberikan pada suatu objek. Aturan ini 

merupakan jantung pengukuran. Bila aturan yang digunakan salam atau pengukuran 

salah. Dalam riset, aturan penggunaan notasi bilangan ini disebut skala pengukuran 

atau tingkat pengukuran. 

 

Skala Pengukuran 

 mengapa periset harus mempertimbangkan skala pengukuran? 

dengan demikian menentukan skala pengukuran, berarti periset telah mampu 

mengklasifikasikan variabel yang akan diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam 

menentukan analisis data dan langkah riset selanjutnya. Dalam riset komunikasi 

dikenal 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, 

dan skala rasio. 
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a. Skala Nominal 

Skala nominal adalah skala yang paling sederhana. Bilangan atau angka hanya 

sebagai simbol yang menandai suatu objek untuk membedakan dengan objek 

lainnya. Secara umum mempunyai ciri-ciri: 

1. Angka yang tertera hanya simbol saja tidak ada makna lain 

2. Tidak mempunyai urutan 

3. Kategori data bersifat satu objek hanya untuk satu kategori 

4. Kategori data tidak disusun secara logis 

   b.   Skala Ordinal 

Segala yang berdasarkan rangking atau urutan dari jenjang yang paling tinggi ke 

rendah atau sebaliknya. Namun jarak antar jenjang tidak sama. 

Contoh: 

1. Juara 1 dengan nilai 50 

2. Juara 2 dengan nilai 35 

3. Juara 3 dengan nilai 25 

4. Juara 4 dengan nilai 5 

   c.    Skala Interval 

Skala interval adalah skala yang menunjukkan jarak antara satu data dengan data 

lainnya dan mempunyai bobot atau jarak atau interval yang sama. 

Contoh: 

 Penghasilan antara 200.000 - 299.000; 300.000 - 399.000 

 Frekuensi menonton tv: 

 1-5 jam : sangat rendah 

 6-10 jam : cukup 

    d.   Skala Rasio 

Skala rasio adalah skala yang mempunyai nilai nol mutlak dan mempunyai jarak 

yang sama. Misalnya, umur manusia 0,1,2,3 tahun dan seterusnya berat badan, 

tinggi badan dan lainnya. 
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Skala untuk Instrumen 

 seperti dibahas di atas, dalam menyusun instrumen seperti kuesioner; 

variabel-variabel diurai dulu menjadi indikator-indikator, indikator diurai menjadi 

pertanyaan atau pernyataan. Untuk alternatif jawaban dari setiap pertanyaan atau 

pernyataan, skala pengukurannya bisa berupa skala nominal, ordinal, interval atau 

rasio tergantung jenis variabelnya. Namun, ketika digunakan dalam kuesioner, 

masing-masing skala dapat menggunakan beberapa tipe atau pendekatan. Skala 

yang paling banyak digunakan yaitu skala untuk mengukur sikap. Variabel sikap 

sering digunakan dalam riset komunikasi, misalnya dalam riset public relations, 

komunikasi massa. Berikut akan disampaikan beberapa tipe skala untuk instrumen 

pengukur sikap dalam riset media dan public relations. 

 

a. Skala Likert 

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap seseorang tentang sesuatu 

objek sikap. Objek sikap ini biasanya telah ditentukan secara spesifik dan sistematik 

oleh periset. Indikator indikator dari variabel sikap terhadap suatu objek merupakan 

titik tolak dalam membuat pertanyaan atau pernyataan yang harus diisi responden. 

Setiap pernyataan atau pertanyaan tersebut dihubungkan dengan jawaban yang 

berupa dukungan atau pernyataan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata sangat 

setuju, setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju atau sangat puas, puas, cukup 

puas, tidak puas, sangat tidak puas atau sangat baik, baik, sedang buruk, sangat 

buruk dan lainnya tergantung indikator penelitian. 

 dalam beberapa rise, skala likert dapat digunakan dengan meniadakan 

pilihan jawaban ragu-ragu. Alasannya karena kategori ragu-ragu memiliki makna 

ganda yaitu bisa diartikan belum bisa memberikan jawaban, netral, dan ragu-ragu. 

Disediakannya jawaban di tengah-tengah juga mengakibatkan responden akan 

cenderung memilih jawaban di tengah-tengah terutama bagi responden yang ragu-

ragu akan memilih jawaban yang sama. Selain itu, responden memilih jawaban 

untuk memilih amannya. Yang terakhir, disediakannya jawaban di tengah-tengah 

akan menghilangkan banyaknya data dalam riset, sehingga data yang diperlukan 
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banyak yang hilang. Jawaban ragu-ragu ini mencakup juga cukup sering, cukup 

puas, agak, sedang dan lainnya. 

 

Contoh penggunaan Skala Likert dalam kuesioner: 

 Misal ada pertanyaan Apa yang anda inginkan bila anda membaca koran? 

1. Dapat mengetahui berbagai peristiwa dan kondisi yang berkaitan dengan 

lingkungan      masyarakat terdekat, 

 

a. Sangat Setuju b. Setuju c. Ragu-ragu 

d. Tidak Setuju c. Sangat Tidak Setuju 

 

(Disini, pilihan ragu-ragu bisa digunakan bisa tidak) 

 

Menghitung Skor: 

 Dari contoh diatas jawaban Sangat Setuju bernilai atau skor 5; Setuju (4); 

Ragu-ragu (3); Tidak Setuju (2); Sangat Tidak Setuju(1). 

Anggap saja instrument kuesioner tersebut disebarkan kepada 100 responden, dan 

ditemukan jawaban terhadap pertanyaan no.1, yaitu: 

 Responden yang menjawab 5 ada 50 orang; 

 Menjawab 4 ada 30 orang; 

 Menjawab 3 ada 10 orang; 

 Menjawab 2 ada 7 orang; 

 Menjawab 1 ada 3 orang 

Menghitung Skor: 

Jumlah skor untuk 50 orang menjawab 5 : 50 x 5  = 250 

Jumlah skor untuk 30 orang menjawab 4 : 30 x 4  = 120 

Jumlah skor untuk 10 orang menjawab 3 : 10 x 3  = 30 

Jumlah skor untuk 7 orang menjawab 2 : 7 x 2  = 14 

Jumlah skor untuk 3 orang menjawab 1 : 3 x 1  = 3 

     Jumlah  = 417 

Jumlah skor untuk pertanyaan no.1 : 
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Skor tertinggi (untuk jawaban sangat setuju): 5 x 100 = 500 

Skor terendah (sangat tidak setuju): 1 x 100 = 100 

 Berdasarkan data dari pertanyaan nomor satu yang diperoleh dari 100 

responden, maka motif untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi masyarakat 

terdekat terletak pada daerah Setuju, dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

 

 400 

  0                  100       200        300  417 500 

 

 

Jika dilihat presentasenya: 

0%-20% = sangat lemah 

21%-40% = lemah 

41%-60% = cukup 

61%-80% = kuat 

81%-100% = sangat kuat 

Maka:  

 Sikap yang tercantum pada petanyaan no.1 adalah 417/500 x 100% = 83%, 

tergolong sangat kuat 
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b. Skala Guttman 

 Skala Guttman, disebut juga skalogram, merupakan skala kumulatif. 

Artinya skala ini disusun secara kontinum diurutkan secara hierarki sedemikian rupa 

sehingga seseorang yang setuju atau menerima sebuah item pertanyaan akan 

setuju atau menerima item pertanyaan selanjutnya. Skala ini biasanya digunakan 

untuk jawaban yang bersifat jelas dan konsisten. Misalnya, yakin tidak yakin; yakin 

tidak pernah; pernah tidak pernah; positif negatif; benar salah; dan lainnya. Contoh 

penggunaan skala guttman dapat dilihat berikut ini: 

 

1. Program kekerasan di TV membahayakan masyarakat 

a.Ya  b. Tidak 

2. Anak anak seharusnya tidak diperbolehkan menonton tayangan kekerasan di TV 

a. Ya b. Tidak 

3. Pengelola tv seharusnya tidak memproduksi tayangan kekerasan di stasiun tv 

mereka 

a.Ya b.Tidak 

4. Pemerintah seharusnya membatasi tayangan kekerasan di tv 

a.Ya b.Tidak 

 Diasumsikan seseorang yang setuju dengan pernyataan no. 4 setuju juga 

dengan pertanyaan nomor 1-3. Lebih lanjut, jika kita asumsikan skala yang dibuat 

valid, maka orang yang setuju dengan pernyataan no. 2 akan juga setuju dengan 

pernyataan nomor 1, tapi tidak otomatis setuju dengan pernyataan nomor 3 dan 4. 

 

c. Skala Diferensial Semantik 

 Skala ini berusaha mengukur arti suatu objek atau konsep bagi seorang 

responden. Responden diminta menilai suatu objek atau konsep pada suatu 

rangkaian karakteristik bipolar (dua kutub). Rangkaian karakteristik bipolar ini dapat 

digunakan untuk mengukur tiga dimensi sikap: 
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a. Aktivitas: tingkat gerakan suatu objek, misalnya aktif-pasif, cepat lambat, 

panas dingin 

b. Potensi: kekuatan atau atraksi fisik suatu objek, misalnya besar-kecil, kuat-

lemah,berat- ringan 

c. Evaluasi: hal-hal yang menguntungkan atau tidak menguntungkan suatu 

objek, misalnya baik-buruk, bersih-kotor, jujur-bohong, fair-tidak fair, bernilai-tidak 

bernilai. 

Contoh: 

Bagaimana pendapat anda tentang acara “goyang ngebor inul” di tv? 

 

    5 4 3 2 1 

BaIk   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Buruk 

Menyengankan :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak 

Menyenangkan 

Bernilai  :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak Bernilai 

Berguna  :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak Berguna 

 

 

 

 

Bagaimana pendapat anda tentang internal megazine hotel kita? 

 

    5 4 3 2 1 

Fair   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak Fair 

Puas   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak Puas 

Bagus   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Buruk 

Aktual   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Kuno 

 

Kontrol orang tua terhadap tayangan tv bagi anak-anak 
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    5 4 3 2 1 

Ketat   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Longgar 

Sering   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Tidak Pernah 

Aktif   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Pasif 

Positif   :        …....     …....     …....     …....    ….... : Negatif 

Mendidik  :        …....     …....     …....     …....    ….... : Menekan 

 

Periset dalam menyusun pertanyaan dalam kuesioner dapat menggunakan salah 

satu dari skala likert dua guttman atau diferensiasi semantik. Hal ini tergantung dari 

tujuan perished yang diajukan. 

 

Kriteria Instrumen yang Baik 

 instrumen pengumpulan data atau instrumen periset adalah alat bantu dalam 

mengumpulkan atau mengukur dat. Agar data yang berhasil dikumpulkan sesuai 

dengan tujuan riset, dengan kata lain agar data yang terkumpul valid, maka 

instrumen periset harus baik. Sevilla (1988) seperti dikutip Husein Umar (2002: 97) 

memberikan 5 kriteria sebuah instrumen pengumpulan data yang baik, yaitu: 

 

a. Validitas 

 validitas dimaksudkan untuk menyatakan sejauh mana instrumen akan 

mengukur apa yang ingin diukur. Apakah benar, alat ukur kita itu dapat mengukur 

sifat objek yang kita teliti atau mengukur sifat lain? Misalnya, kita ingin mengukur 

tinggi badan seseorang. Maka alat ukur yang valid adalah meteran, bukan 

timbangan. Manajer PR ingin mengukur kepuasan karyawan dalam perusahaan, 

maka semua pernyataan atau pertanyaan dalam kuesioner harus berkaitan dengan 

kepuasan karyawan, bukan topik lain.  

 Contoh: ada perumusan masalah “ apakah sikap anak terhadap partai politik 

dipengaruhi oleh sikap orang tua terhadap partai politik?” sedangkan pertanyaan 

dalam instrumennya adalah “ apakah orang tua anda amat setuju, setuju, netral, 

tidak setuju terhadap PKB?”.  Instrumen tersebut tidak valid, karena menanyakan 

sikap orang tua tapi yang ditanyain adalah anaknya. 
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b. Reliabilitas  

 Sebenarnya reliabilitas artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Dengan kata 

lain, suatu alat ukur memiliki reliabilitas bila hasil pengukurannya relatif konsisten 

apabila alat ukur tersebut digunakan berulang kali oleh peniliti yang sama atau oleh 

peneliti lainnya. Contoh, bila kita ingin mengukur panjang lintasan lari, akan lebih 

reliabel bila kita menggunakan meteran daripada langkah langkah kaki yang 

cenderung berubah. Bila pada jam 07.00 kita menimbang dengan sebuah alat 

timbang badan, hasilnya adalah 65 kilo, satu jam kemudian dengan alat timbangan 

sama, berat badan kita ber menjadi 78 kilo, maka timbangan badan tadi dianggap 

tidak memiliki reliabilitas. Karena itu, pertanyaan atau pernyataan dalam kuesioner 

hendaknya dibuat sebaik mungkin, sehingga bila diisi responden hasilnya relatif 

konsisten. 

 

c. Sensivitas 

 Sensitivitas dijelaskan sebagai kemampuan suatu instrumen untuk 

melakukan diskriminasi. Bila reliabilitas dan validitas alat ukur tinggi, maka 

sensitivitasnya juga tinggi, yaitu dapat mempertajam perbedaan tingkat variasi 

karakteristik yang diukur. 

 

d. Feasibilitas 

 Artinya semakin sederhana dan singkat sebuah kuesioner maka akan 

semakin baik. Diharapkan kuesioner tidak terlalu rumit, mudah dipahami sehingga 

memudahkan pengisian, hemat waktu dan tenaga. 

 dari semua unsur unsur di atas, persoalan reliabilitas dan validitas alat ukur 

adalah persoalan yang pokok harus dimiliki alat ukur satu karena itu, sebelum siap 

digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data, sebuah instrumen penelitian 

harus di uji reliabilitas dan validitas nya. Bila tidak, data yang dikumpulkan tidak 

dapat menggambarkan fenomena yang diukur. Periset akan mengalami kerugian 

waktu, tenaga, biaya, dan hasilnya tidak dapat diterima secara ilmiah. 
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Uji Reliabilitas 

 Alat ukur disebut reliabel bila alat ukur tersebut secara konsisten 

memberikan hasil atau jawab yang sama terhadap gejala yang sama, walau 

digunakan berulang kali. Reliabilitas mengandung arti bahwa alat ukur tersebut stabil 

tidak berubah-ubah, dapat diandalkan, dan tetap/ajeg 

 untuk menguji reliabilitas kita harus memahami bahwa ada dua faktor: hasil 

pengukuran yang sebenarnya dan kesalahan pengukuran. Kesalahan pengukuran 

ini harus kita perhitungkan, mengingat gejala sosial lebih sulit diukur daripada gejala 

fisik. Kesalahan pengukuran ini bisa berasal dari banyak sebab, misalnya kata-kata 

dalam kuesioner membingungkan atau responden salah melingkari pilihan jawaban. 

Hasil pengukuran gejala sosial adalah kombinasi true score dan measurement error. 

Dapat dinyatakan bahwa: 

 

Xo = Xt + Xe 

 

Dimana : Xo = angka yang diperoleh (obtained score) 

    Xt = angka pengukuran sebenarnya (true score) 

   Xe = kesalahan pengukuran (measurement error)  

 

 semakin besar kesalahan pengukuran (measurement error) maka semakin 

tidak reliabel alat ukur, begitu sebaliknya. Besar kecilnya kesalahan pengukuran 

dapat diketahui antara lain dari nilai korelasi antara hasil pengukuran pertama dan 

kedua  

 

Alat Ukur 1 : Obtained Skor = 50 

True      Error 

46 4 
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Alat Ukur 2 : Obtained Skor = 50 

   True      Error 

30 20 

 

`Bila nilai korelasi(r) dikuadratkan, maka hasilnya disebut koefisien determinasi, 

yang merupakan petunjuk besar kecilnya hasil pengukuran yang sebenarnya. 

Semakin tinggi angka korelasi, semakin besar nilai koefisien determinasi, dan 

semakin rendah kesalahan pengukuran. Misalnya, ditemukan korelasi antara 

pengukuran pertama dan kedua sebesar r = 0,80. Hasil pengukuran yang 

sebenarnya adalah 0,80 kali 0,80 = 64% 

 Misalnya ada dua alat ukur, alat ukur 1 dikatakan mempunyai reliabilitas 

tinggi karena rasio true score terhadap total skor adalah tinggi. Sedangkan 

instrumen pengukuran 2 adalah rendah reliabilitasnya. 

 ada beberapa teknik uji reliabilitas. Rakhmat (1999: 17) menyebut tiga teknik: 

antar uji, antar butir, dan antar penilai. Wimmer dan Dominick (2000: 58) menyebut 

pengujian reliabilitas mencakup tiga komponen atau dimensi reliabilitas, yaitu 

stabilitas, konsistensi internal, dan kesamaan dari reliabilitas. Mari kita bahas satu 

persatu. 

 

a. Stability 

 Ini merupakan teknik paling mudah. Teknik ini merujuk pada konsistensi hasil 

atau pengukuran yang dilakukan pada waktu berbeda. Artinya membandingkan 

beberapa hasil pengukuran dari populasi yang sama pada waktu yang berbeda atau 

oleh periset yang lain perbandingan ini dihitung untuk mencari koefisien korelasinya. 

Reliabilitas tercapai bila koefisien korelasi antara pengukuran pertama dan kedua 

menunjukkan angka positif dan tinggi  

(mendekati +1.00). statistik untuk mengetahui korelasi ini bisa menggunakan rumus 
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product moment atau rumus lainnya tergantung jenis datanya. Rumus product 

moment: 

 

  
   ∑     ∑  ∑  

√[ ∑       ∑   ][ ∑    ∑   ]
 

 

Di mana: 

r = koefisien product moment 

n = jumlah individu dalam sampel 

X = angka mentah untuk pengukuran 1 

Y = angka mentah untuk pengukuran 2 

 

 Teknik uji reliabilitas ini dikenal pula dengan nama teknik test retest 

(pengukuran ulang) atau teknik antaruji. Di sini peneliti meminta responden yang 

sama agar menjawab semua pertanyaan dalam alat ukur sebanyak 2 kali. Selang 

waktu antara pengukuran pertama dan kedua sebaiknya tidak terlalu dekat atau 

tidak terlalu jauh sekitar 15 - 30 hari. Jika waktunya terlalu dekat, maka 

dikhawatirkan responden masih ingat jawaban yang pertama satu jika selang waktu 

terlalu jauh, dihawatirkan terjadi perubahan gejala atau konsep, karena orang atau 

sesuatu dapat berubah setiap saat. Misalnya, kita ingin mengukur kemampuan 

membaca seseorang. Kalau terlalu jauh jarak waktu,dimainkan responden akan 

mengalami peningkatan kemampuan membaca dibanding waktu pengukuran 

pertama. Contoh perubahan konsep dua misalnya konsep kaya, bisa terjadi definisi 

responden akan konsep kaya berubah suatu pengukuran pertama dan kedua, hal ini 

bisa menyebabkan perbedaan yang signifikan. 

 

b. Konsistensi Internal 

 Teknik ini membagi alat ukur yang terdiri dari beberapa butir pertanyaan 

menjadi 2. Karena itu disebut teknik belah dua atau teknik antar butir. Syarat 

penggunaan teknik ini adalah: 
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 Bentuk pertanyaan terdiri dari dua pilihan jawaban: Ya diisi dengan angka 1, 

Tidak diisi dengan angka 0 

 Jumlah butir pertanyaan harus genap supaya dapat dibelah 

 Jumlah belahan harus sama 

 skor responden pada belahan pertama dikorelasikan dengan belahan kedua. 

Bisa juga belahan pertama terdiri dari butir-butir pertanyaan bernomor ganjil, 

belahan kedua bernomor genap. Kemudian skor kedua belahan dikorelasikan. Salah 

satunya dengan rumus product moment. Hasil dari korelasi ini diperoleh harga r. 

Karena indeks korelasi yang diperoleh menunjukkan hubungan antara belahan 

instrumen, maka untuk memperoleh indeks reliabilitas masih harus menggunakan 

rumus spearman-brown: 

 

    
      

 

 

 

     

 

 

 
 
 

 

Keterangan : 

ri = reliabilitas instrument 

  

 

 

 
 = r sebagai indeks korelasi antara dua belahan instrument. 

Misalnya r adalah 0,576, maka: 

    
         

         
       

Kemudian kita bandingkan ke dalam tabel r product moment dengan n = 10 , maka 

untuk taraf signifikansi 5% didapat r tabel = 0,632 dan untuk taraf signifikansi 1% 

didapat r tabel = 0,765. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instrumen 

tersebut reliabel pada taraf signifikansi 5% karena nilai reliabilitasnya sebesar 0,731 

lebih besar daripada r tabel yaitu 0,632. 
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c. Equivalency 

 Menguji reliabilitas dalam komponen ini dikenal pula dengan teknik Cross 

test Reliability. Di sini dua instrumen yang berbeda atau teknik yang berbeda dibuat 

untuk mengukur konsep yang sama. Kedua instrumen ini ditanyakan kepada 

responden yang sama selama periode waktu yang sama, kemudian korelasi antara 

skor kedua instrumen dites, apakah reliable atau tidak. Kesulitan utama teknik ini 

adalah membuat dua instrumen yang equivalen. Semakin rendah para 

realitas,instrumen,semakin rendah reliabilitas. Dimensi ini juga bisa terjadi saat dua 

atau lebih periset meriset satu fenomena yang sama. Di sini, responden yang sama 

diuji diukur dan diamati oleh beberapa orang pemuji. Reliabilitas antar penilai 

biasanya dinyatakan dengan angka kesepakatan di antara penilai. Makanya disebut 

teknik antar penilai. 

 dalam riset analisis isi, uji antar penilai sering digunakan. Idealnya dua 

periset atau penguji yang menggunakan ukuran operasional sama dan instrumen 

pengukuran yang sama seharusnya mencapai hasil yang sama satu contoh, jika 2% 

mencoba mengidentifikasi perilaku kekerasan dalam TV, maka jika kategori 

kekerasan yang digunakan sama seharusnya hasil risetnya juga sama, Jika tidak 

maka instrumen riset nya tidak reliabel. 

 

Uji Validitas 

 Validitas instrumen riset, menurut Singarimbun dan Effendi (1995) dapat 

digolongkan menjadi validitas konstruksi, validitas prediktif, validitas eksternal, dan 

validitas rupa. 

 

a. Validitas Rupa 

 Ini adalah jenis validitas yang paling populer. Validitas ini dicapai dengan 

cara menguji alat pengukuran untuk melihat apakah alat ukur tersebut mengukur 

sesuatu yang semestinya diukur. Misalnya, kita mengukur tinggi badan 

menggunakan alat ukur timbangan, jelas tidak valid. Kita mengukur kemampuan 

membaca tapi memasukkan persoalan-persoalan akuntansi, jelas ini tidak valid . 

Ada unsur bias di situ. Karena untuk mengukur kemampuan membaca, alat ukur 
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yang mempunyai validitas rupa adalah meminta responden untuk membaca secara 

benar paragraf tertentu. Biasanya validitas rupa ini tergantung pada tingkat penilaian 

subjektif. Kkarena itu untuk meminimalkan penilaian subjektif ini, alat ukur 

seharusnya dinilai oleh beberapa ahli secara independen. Validitas ini berdasarkan 

penilaian. 

 

b. Validitas Prediktif 

 Alat ukur sering dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di 

masa yang akan datang. Contoh alat ukur seperti ini adalah ujian masuk perguruan 

tinggi negeri. Peserta yang lulus ujian diprediksi akan dapat mengikuti kuliah dengan 

baik. Validitas alat ukur dinilai dari korelasi antara nilai ujian masuk dengan nilai 

prestasi belajar mahasiswa. Misalnya dalam meneliti perilaku memilih, allat ukur 

dibuat untuk meneliti sikap responden terhadap partai mana yang akan dipilih pada 

pemilu mendatang. Billa skor sikap ini berkorelasi positif dengan pilihan responden 

pada pemilu ,maka instrumen atau alat ukur tersebut mempunyai validitas prediktif. 

 

c. Validitas Konstruksi 

 Validitas ini mencakup hubungan antara instrumen pengukuran secara logis 

berkaitan dengan konsep-konsep dalam kerangka teori. Misalnya, periset hendak 

mengukur konsep terpaan berita politik di media. Maka periset harus mencari 

kerangka teori yang berkaitan dengan terpaan berita politik. Baru kemudian periksa 

bisa membuat operasionalisasi berita politik apa itu berita politik, kategorinya apa, 

dan lain-lainnya. Dengan kata lain, konsep harus diuraikan dengan jelas konstruksi 

atau kerangkanya. 

 ada tiga cara untuk mencari kerangka konsep dalam dunia penelitian: 

1. Mencari definisi definisi konsep dari para ahli yang tertulis dalam literatur. 

Terkadang para ahli selain memberikan definisi konsep juga memberikan 

kerangka konsep sehingga lebih operasional dan bisa dipakai untuk 

menyusun instrumen. Bila belum operasional, maka krisis harus 

menjabarkan lebih operasional. 
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2. Bila tidak tersedia dalam literatur, maka periset harus mendefinisikan sendiri 

konsep tersebut. Untuk membantu penyusunan definisi dan mewujudkannya 

agar lebih operasional, periset disarankan mendiskusikannya dengan para 

ahli yang kompeten, kemudian pendapat ahli dan pendapat periset dicari 

kesamaannya. 

3. Jika para ahli tidak ditemukan, maka periset menanyakan definisi konsep 

yang akan diukur kepada calon responden atau orang-orang yang 

mempunyai karakteristik sama dengan responden. 

 

d. Validitas isi 

 Validitas isi adalah suatu pengukur untuk mengetahui sejauh mana isi alat 

pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka 

konsep. Misalnya, peneliti ingin mengukur konsep komunikasi efektif. Bila ia hanya 

memasukkan 3 dari 5 dimensi komunikasi efektif, maka alat ukurnya kurang valid. 

Seorang dosen yang memberikan materi ujian diluar materi kuliah sehari-hari, maka 

soal ujian yang dibuatnya tidak valid. 

 

e. Validitas Eksternal 

 Adalah validitas yang diperoleh, dengan mengkorelasikan alat ukur baru 

dengan tolok ukur eksternal dua yaitu berupa alat ukur yang lama dan sudah valid. 

dengan kata lain validitas eksternal ini mencoba membandingkan antara kriteria 

yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. 

Misalnya, instrumen untuk mengukur kinerja karyawan, maka kriteria dalam 

instrumen dibandingkan dengan catatan-catatan di lapangan tentang kinerja 

karyawan yang baik. 

 

Cara Menguji Validitas 

 Disini akan diberikan contoh pengujian validitas konstruksi, misalnya 

menggunakan skala sikap. Arikunto (Umar, 2002: 105) memberikan beberapa 

langkah pengujian, yaitu: 
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a. Mendefinisikan secara operasional suatu konsep yang akan diukur. Caranya 

adalah seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan validitas konstruksi di atas. 

b. Melakukan uji coba alat ukur tersebut pada sejumlah responden. Responden 

diminta untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Mempersiapkan tabel 

tabulasi jawaban 

c. Menghitung nilai korelasi antara data pada masing-masing pertanyaan dan 

skor total dengan memakai rumus product moment. 

  

misalnya ada 10 pertanyaan yang dijawab oleh 10 responden 2 maka akan 

terdapat 10 nilai korelasi. Ada beberapa kemungkinan yang akan diperoleh dari hasil 

penghitungan korelasi ini, yaitu: 

a. Mungkin ditemukan ada beberapa pertanyaan yang nilai korelasi nya rendah 

(biasanya dibawah 0,50). Pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai nilai korelasi 

tinggi disebut mempunyai validitas konstruksi, artinya terdapat konsistensi internal 

dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, sehingga pertanyaan-pertanyaan tersebut 

memang mengukur aspek yang sama. 

b. Jika ada nilai korelasi negatif, hal ini berarti bahwa pertanyaan itu 

bertentangan dengan pertanyaan lainnya, karena itu pertanyaan itu tidak valid atau 

tidak konsisten dengan pertanyaan lain. 

c. Pertanyaan yang tidak valid, ada kemungkinan karena penyajiannya kurang 

baik, susunan kata atau isi kalimatnya menimbulkan beda penafsiran, sehingga 

perlu diubah. 

 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Kualitatif 

 Seperti disampaikan diatas, karena instrumen kualitatif adalah si periset, 

maka validitas dan reliabilitas instrumen ada pada peneliti. Artinya adalah tergantung 

pada kemampuan si peneliti dalam menjaga keabsahan data. Keabsahan data 

mencakup beberapa kriteria yang juga dipaparkan di buku ini (hlm 70). 
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BAB VI 

TEKNIK SAMPLING 

 

Populasi Dan Sampel 

 Dalam riset (riset) sosial, seorang periset tidak hanya meriset seluruh objek 

yang dijadikan pengamatan. Hal ini disebabkan keterbatasan yang dimiliki periset, 

baik biaya, waktu, atau tenaga. Kenyataannya periset dapat mempelajari, 

memprediksi, dan menjelaskan sifat-sifat suatu objek atau fenomena hanya dengan 

mempelajari dan mengamati sebagian dari objek atau fenomena yang akan diamati 

inilah yang disebut sampel. Sedangkan keseluruhan objek atau fenomena yang diriset 

disebut populasi. Sugiyono (2002: 55) menyebut populasi sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang ditetapkan oleh periset untuk 

dipelajari, kemudian ditarik suatu kesimpulan. Populasi (kumpulan objek riset) bisa 

berupa orang, organisasi, kata-kata dan kalimat, simbol-simbol nonverbal, surat 

kabar, radio, televisi, iklan, dan lainnya. Objek riset ini juga disebut satuan analisis 

(unit of analysis) atau unsur-unsur populasi. Jadi, unit analisis ini merupakan unit 

yang akan diriset. 

 Seorang periset dapat mengambil sebagian saja dari populasi. Misalnya, 

periset ingin meriset opini mahasiswa terhadap film mandarin, periset tidak perlu 

meriset seluruh mahasiswa se-Indonesia atau se-Surabaya. Cukup sebagian dari 

mahasiswa yang dijadikan sampel. Syaratnya sampel harus memenuhi unsur 

representatif atau mewakili dari seluruh sifat-sifat mahasiswa yang diriset. Dalam 

riset kuantitatif, representatif sampel sangat diperlukan karena riset kuantitatif 

bersifat dapat digeneralisasikan. Dalam contoh diatas, meskipun periset meneliti 

sebagian mahasiswa, namun hasilnya dapat digeneralisasikan bahwa seluruh 

mahasiswa mempunyai sifat-sifat seperti yang ditemukan dalam riset. Sampel yang 

representatif bisa diartikan bahwa sampel tersebut mencerminkan semua unsur dalam 

populasi secara proporsional atau memberikan kesempatan yang sama pada semua 
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unsur populasi untuk dipilih, sehingga dapat mewakili keadaan sebenernya dalam 

keseluruhan populasi. Lawan dari sampel representatif adalah sampel bias. 

 Seorang periset sulit untuk menjamin bahwa sampel yang dipilih sudah benar-

benar representatif. Namun periset tidak perlu khawatir bila mungikuti prosedur 

pemilihan sampel dengan benar. Prosedur tersebut memungkinkan periset 

memperkirakan sampai berapa besar selisihnya antara ciri-ciri dalam sampel dengan 

ciri-ciri populasinya. Prosedur pemilihan sampel ini disebut teknik sampling. Dalam 

riset komunikasi dikenal dua jenis teknik sampling, yaitu: sampel probabilitas dan 

sampel nonprobabilitas. Sampel probabilitas, yaitu sampel yang ditarik berdasarkan 

probabilitas dimana setiap unsur populasi mempunyai kemungkinan yang sama untuk 

dipilih melalui perhitungan secara matematis. Sedangkan sampel nonprobabilitas, 

yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari 

periset. Pertimbangan ini berdasarkan tujuan riset. Lebih lanjut, kedua jenis teknik 

sampel diatas diurai lagi kedalam beberapa tekknik penarikan sampel, yang sering 

disebut rancangan sampling (sampling design). 

 

RANCANGAN SAMPLING PROBABILITAS 

Sampling Random Sederhana 

Ini adalah teknik yang paling mudah dilakukan. Disini setiap anggota populasi 

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Periset menulis atau 

memberi nomor pada seluruh anggota populasi, lalu mengundinya 

(merandom/mengacak) sampai mendapatkan jumlah sampel yang dibutuhkan. Cara 

ini akan menyulitkan bila populasinya sangat besar. Syarat teknik sampling random 

sederhana ini adalah tersedianya kerangka sampling atau daftar sampling. Misalnya 

periset ingin meriset mahasiswa Unibraw Surya, maka periset mempunyai daftar 

nama Mahasiswa Unibraw. Inilah yang disebut kerangka sampling. Melalui teknik ini 

pengetahuan yang detail terhadap populasi tidak terlalu penting, representasi 

kelompok dengan mudah dicapai, dan kemungkinan kesalahan pengklasifikasian 

dapat dieliminasi. 



335 
 

 

Sampling Sistematis 

 Periset terlebih dahulu merandom untuk sampel pertama, sedangkan data 

berikutnya menggunakan interval tertentu. Misalnya akan diambil 100 sampel dari 

1000 populasi. Disini ditentukan rasio atau interval sampel sebesar 1000:100 = 10. 

Kemudia periset mengundi sampel pertama secara acak antara 1 sampai 10. Jika 

terambil no.5, maka no.5 adalah sampel pertama, sampel kedua adalah no.15, ketiga 

no.25, dan seterusnya sampai jumlahnya 100. Teknik sampling sistematis ini juga 

membutuhkan tersedianya kerangka sampling atau daftar sampling. 

 Dibanding random sederhana, teknik ini dirasa lebih memudahkan seleksi 

terhadap populasi yang besar dan lebih akurat serta menghemat waktu dan tenaga. 

 

 

 

Sampling Berstrata ( Stratified Sampling) 

 Dalam teknik ini, populasi dikelompokan ke dalam kelompok atau kategori 

yang disebut strata. Strata ini bisa berupa usia, kota, jenis kelamin, agama, tingkat 

penghasilan, dan sebagainya. Sampel ini bertujuan untuk membuat sifat homogen 

dari populasi yang heterogen, artinya suatu populasi yang dianggap heterogen 

dikelompokkan kedalam subpopulasi berdasarkan karakteristik tertentu sehingga 

setiap kelompok (strata) mempunyai anggota sampel yang relatif homogen. Teknik 

ini digunakan untuk populasi bersifat heterogen dan berstrata, karena teknik ini 

merupakan sebuah prosedur yang biasa digunakan untuk mensurvei segmen atau 

strata yang berbeda dari suatu populasi (Seitel ,2001:11). misalnya , populasi 

karyawan Ubhara dikelompokkan berdasarkan strata jabatan  strukturalnya di masing-

masing bagian atau unit kerja. (Kriyantono, 2004) 

 Untuk mendapatkan secara jelas mengenai sifat populasi heterogen, maka 

populasi yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam strata yang seragam,  dan dari 

setiap lapisan dapat diambil secara acak satu keuntungan teknik ini adalah dapat 
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memperoleh secara jelas mengenai sifat-sifat populasi heterogen,  maka populasi 

yang bersangkutan harus dibagi-bagi dalam strata yang seragam, dan dari setiap 

lapisan dapat diambil secara acak. (Neumann,1999:208) 

 Ada dua jenis sampling berstrata proporsional stratified sampling dan 

disproporsional  stratified sampling . Dalam proporsional, dari setiap berapa diambil 

jumlah yang proporsional dengan besar setiap berapa satu misalnya ada 100 

mahasiswa dan 10 dosen, diambil secara proporsional 10% maka terdapat 10 

mahasiswa dan 1 dosen yang dijadikan sampel. Tampak bahwa dimungkinkan 

diperoleh jumlah sampel yang tidak seimbang. 

 Dalam disproporsional, dari setiap strata diambil jumlah sampel yang sama. 

Berikut disampaikan contoh penghitungan proporsional dan disproporsional. 

Misalnya ada 5000 orang dalam 4 strata, akan diambil 500 orang, maka : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 6.1 

Pengambilan Sampel Kelas 

 

Strata  

kelas 

Jumlah 

anggota 

Jumlah Objek yang diambil 

Proporsional (10%) Disproporsional 
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Kelas 1 

Kelas 2 

Kelas 3 

Kelas 4 

2000 

1000 

1500 

500 

200 

100 

150 

50 

125                                                      

125                                               

125                                                     

125 

Jumlah  5000 500 500 

 

 Tabel diatas menjelaskan ada populasi yang berjumlah 5000 orang dan yang 

dijadikan sampel adalah 500 orang. Untuk proporsional, setiap strata diambil 10%. 

Angka 10% ini disebut pecahan sampling (sampling fraction), yang berasal dari 

5000:500. Sedangkan untuk disproporsional, sampel sejumlah 500 dibagi rata dalam 

4 strata menjadi 125 setiap strata. 

 

Sampling Klaster (Cluster Sampling) 

 Beberapa teknik diatas bisa dilakukan jika tersedia kerangka sampling (daftar 

sampling). Namun seringkali periset tidak mempunyai kerangka sampling atau 

kalaupun tersedia daftar samplingnya terlalu besar. Salah satu alternatif untuk 

mengatasi hal ini adalah menyeleksi atau mengelompokan populasi atau sampel ke 

dalam beberapa kelompok atau kategori. Kelompok atau kategori ini disebut klaster. 

Misalnya, periset bermaksud meriset prereferensi menonton tv pada ibu rumah tangga 

di Surabaya. Karena sulit menentukan ibu rumah tangga yang menonton tv (tidak 

adanya daftar ibu yang menonton TV), maka periset bisa mengelompokkan ibu 

rumah tangga berdasarkan wilayah tempat tinggalnya. Lebih lengkapnya dijelaskan di 

bawah ini : 

a. Sebagai populasi pertama, ibu rumah tangga dikelompokkan berdasarkan 

wilayah Surabaya, yaitu Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Timur, Surabaya 

Selatan, dan Surabaya Pusat. Kemudian dirandom acak, terpilih wilayah Surabaya 

Pusat. 
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b. Wilayah Surabaya Pusat adalah populasi kedua. Disini ibu rumah tangga 

dikelompokkan berdasarkan wilayah kecamatan yang ada di Surabaya Pusat. 

Kemudian dirandom, terpilih kecamatan Genteng. 

c. Wilayah kecamatan adalah populasi ketiga. Disini ibu rumah tangga 

dikelompokkan berdasarkan wilayah kelurahan yang ada di kecamatan Genteng. 

Kemudian di random, terpilih kelurahan Kapasari. 

d. Wilayah kelurahan Kapasari adalah populasi keempat. Disini ibu rumah 

tangga dikelompokkan berdasarkan RW yang ada di kelurahan Kapasari. Kemudian 

di random,  terpilih RW XI. 

e. Begitu seterusnya. 

 

Teknik Riset Komunikasi 

 Karena itu, sampling ini berkaitan dengan teknik samppling area, dimana 

populasi yang berada di daerah besar dibagi dalam beberapa area lebih kecil yang 

jelas batas-batasnya. Selain itu, pembagian atau pengelompokan seperti tersebut di 

atas melalui beberapa tahap pengelompokan, karena itu dikenal pula dengan nama 

klaster banyak tahap (multistage) atau sampling gugus bertahap. Klaster selain berupa 

wilayah, juga bisa berbentuk sekolah, agama, suku bangsa, jenis pekerjaan, dan 

sebagainya.  

 Klaster memiliki beberapa keuntungan : hemat biaya bila klaster didefinisikan 

dengan jelas, membantu periset menemukan kelompok populasi diantara populasi 

yang besar karena tiadanya daftar sampling, karakteristik populasi (parameter) dari 

klaster dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Namun klaster juga bisa 

mempunyai kekurangan, yaitu : kesalahan dalam melakukan pengelompokan yang 

bisa membuat klaster tidak representatif lagi untuk seluruh populasi. 

 

RANCANGAN SAMPLING NONPROBABILITAS 

 Yang dimaksud non probabilitas adalah contoh tidak melalui teknik random 

(acak). Di sini semua anggota populasi belum tentu memiliki peluang yang sama 
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untuk dipilih menjadi sampel, disebabkan pertimbangan-pertimbangan tertentu oleh 

periset. Biasanya riset beberapa teknik sampling termasuk non probabilitas adalah : 

Sampling Purposif (Purposive Sampling) 

 Teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria kriteria 

tertentu yang dibuat berdasarkan tujuan riset. Sedangkan orang-orang dalam populasi 

yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak dijadikan sampel. Misalnya dalam 

riset advertising . Periset memilih sampel dari orang-orang yang menggunakan suatu 

produk dan menanyakan pada mereka untuk membandingkan antara produk yang 

dipakai dengan produk baru. Bila kita meriset opini mahasiswa terhadap film india , 

maka sampelnya adalah mahasiswa yang pernah menonton film india. Periset 

mungkin akan memilih sampel  karyawan dengan kriteria minimal tahun bekerja , 

berpendidikan minimal SMU, pernah ikut rapat dengan manajemen minimal 5 kali 

dalam setahun , untuk meriset proses pengambilan keputusan di perusahaan. 

 Persoalan utama dalam teknik purposif adalah menentukan kriteria, dimana 

kriteria harus mendukung tujuan riset. Kalau tujuan riset adalah untuk mengetahui 

opini terhadap siaran TV, maka orang-orang yang termasuk penonton TV setia (high 

viewer) yang setiap hari menonton TV dengan frekuensi yang tinggi (misal antara 5 -

10 jam) adalah sampel yang relevan, karena diasumsikan opini mereka akan sangat 

mendalam. Beberapa riset kualitatif sering menggunakan teknik ini dalam riset 

observasi eksploratoris atau wawancara mendalam. Biasanya teknik purposif dipilih 

untuk riset yang lebih mengutamakan kedalaman  data daripada untuk tujuan 

representatiF yang dapat digeneralisasikan, 

 

Sampling Kuota ( Quota Sampling ) 

 Teknik ini hampir sama dengan teknik purposif. Sampling kuota ini adalah 

teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai kriteria-kriteria 

tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan periset. Dalam bentuk ini, periset 

menentukan jumlah tertentu untuk setiap strata (kuota) lalu menentukan siapa saja 

orang-orang yang memenuhi kriteria sampai jumlah ditentukan (kuota) terpenuhi. 
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Misalnya periset tertarik untuk mengetahui apakah ada perbedaan dalam 

menggunakan televisi antara orang-orang yang mempunyai pesawat radio dengan 

yang tidak mempunyai. Periset mempunyai data bahwa 40% populasi mempunyai 

pesawat radio, sedangkan 60% tidak. Periset menentukan sampel berjumlah 100 

orang, maka sampel yang diseleksi adalah 40% dari total sampel adalah pemilik radio 

dan 60% dari total sampel adalah yang tidak mempunyai radio. Hal ini untuk 

merefleksikan karakteristik populasi. Contoh lain, lima orang staf PR  meriset 

kepuasan karyawan Hotel Marina. Karyawan hotel terbagi dalam 5 divisi kerja, 

dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan periset. Sampel ditentukan 50 orang. 

Sehingga masing-masing divisi ditentukan (dikuota) sebesar 10 orang yang dipilih 

berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan periset. 

 

Sampel Berdasarkan Kemudahan ( Available Sampling/Convenienve Sampling) 

 Pemilihan sampel ini berdasarkan kemudahan data yang dimiliki oleh 

populasi. Periset bebas memilih siapa saja anggota populasi yang mempunyai data 

berlimpah dan mudah diperoleh periset. Misalnya, periset ingin mengetahui opini 

kalangan terpelajar terhadap siaran sandiwara radio. Periset bisa langsung ke kampus-

kampus yang terdekat dengan tempat tinggalnya, karena disana pasti ditemui sampel 

dengan ciri kalangan terpelajar yang mendengarkan sandiwara radio. Misalnya lagi, 

riset tentang perilaku konsumen terhadap produk pasta gigi.  Periset bisa melakukan 

survei kepada setiap pengunjung pusat perbelanjaan yang mudah dijumpai. 

 Keuntungan teknik ini adalah menghemat waktu dan biaya, tetapi mempunyai 

tingkat generalisasi yang rendah. Teknik ini biasanya untuk rIset awal atau 

penjajakan. 

 

Sampling Kebetulan ( Accidental Sampling ) 

 Teknik ini adalah memilih siapa saja yang kebetulan dijumpai untuk dijadikan 

sampel. Teknik ini digunakan, antara lain karena periset merasa kesulitan untuk 

menemui responden atau karena pabrik yang diriset adalah persoalan umum di mana 
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semua orang mengetahuinya.  Periset ingin mengetahui opini konsumen mengenai 

pelayanan dari customer service suatu perusahaan. Periset bisa saja menemui 

konsumen yang kebetulan melakukan transaksi di perusahaan itu. Riset tentang 

kredibilitas kandidat presiden, yang memang merupakan peristiwa yang diasumsikan 

diketahui banyak orang-orang  yang kebetulan ditemuinya. Teknik ini sangat 

diragukan dalam hal prinsip representatif. 

 

Sampling Snowball 

 Teknik ini banyak ditemui dalam riset kualitatif, misalnya riset eksplorasi. 

Sesuai namanya, teknik ini bagaikan bola salju yang turun menggelinding dari 

puncak gunung ke lembah, semakin lama semakin besar ukurannya. Jadi teknik ini 

merupakan teknik penentuan sampel yang awalnya berjumlah kecil, kemudian 

berkembang semakin banyak. Orang yang dijadikan sampel pertama diminta memilih 

atau menunjuk orang lain untuk dijadikan sampel lagi, begitu seterusnya sampai 

jumlahnya lebih banyak. Misalnya periset ingin mengetahui bagaimana respons 

masyarakat desa terhadap program koran masuk desa. Biasanya teknik ini digunakan 

tatkala periset kesulitan menentukan responden yang potensial dan bersedia 

diwawancarai. Salah satunya dengan cara menemukan seseorang atau beberapa orang 

lebih dahulu, apakah secara kebetulan, lewat kenalan, melalui iklan atau cara lain. 

Kemudian periset meminta responden yang telah diwawancarai untuk 

merekomendasikan siapa saja yang bisa diwawancarai. Proses ini baru berakhir bila 

periset merasa data telah jenuh, artinya periset merasa tidak lagi menemukan sesuatu 

yang baru dari wawancara. 

 

Teknik Sampling dan Sensus 

 Ada satu istilah yang sering kita dengar sehari-hari, yaitu ―sensus‖. Misalnya, 

Sensus Penduduk atau Sensus Pertanian. Jika teknik sampling adalah teknik yang 

digunakan untuk meriset sebagian tertentu dari anggota populasi,  apakah sensus itu? 

Sensus pada dasarnya sebuah riset survei di mana periset mengambil seluruh anggota 
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populasi sebagai respondennya.  Dengan demikian sensus menggunakan total 

sampling, artinya jumlah total populasi dirIset. Sensus penduduk Indonesia adalah 

upaya untuk mengetahui profil atau komposisi penduduk Indonesia, baik itu secara 

demografis (usia,agama,pendidikan,dan lainnya) maupun ekonomi. Dalam sensus 

pertanian, yang dijadikan responden adalah seluruh petani. 

 Keuntungan dari metode sensus adalah memungkinkan data yang lengkap 

karena mencerminkan seluruh sifat-sifat populasi.Namun sensus membutuhkan biaya 

yang besar, waktu yang lama, dan tenaga. Karena itu, riset sensus jarang dilakukan 

dalam banyak rIset. Secara umum, riset dengan menggunakan teknik sampling ini 

banyak dilakukan karena : 

a. Anggota populas terlalu besar : Sulit atau bahkan tidak mungkin 

mengumpulkan seluruh anggota populasi, mengingat terbatasnya biaya, waktu dan 

tenaga, 

b. Proses pengumpulan datanya lebih mudah, lebih cepat, dan analisis data 

relatif lebih cepat dan teliti karena datanya tidak banyak. Akibatnya kualitas data 

yang dihasilkan melalui sampel sering lebih baik atau tepat. 

c. Proses riset lebih cepat dan dapat menghemat waktu. Keuntungannya dapat 

memenuhi kebutuhan akan informasi yang berkaitan dengan topik riset secara cepat 

dan aktual. 

d. Riset sampling sangat efektif dan efisien dalam kasus-kasus pengujian standar 

mutu produk atau meriset kerusakan produk. Cukup melalui uji sampelatas beberapa 

produk obat-obatan, dapat ditentukan standar mutunya, tanpa perlu meriset seluruh 

produk. (Supomo,2002:116) 

  

Namun demikian, tidak berarti sensus tidak layak dilakukan. Sensus dapat 

dilakukan apabila : 

a. Anggota populasi tidak terlalu besar dan variabilitas karakteristik anggota 

populasi yang tinggi atau heterogenitasnya tinggi. 
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b. Sensus lebih tepat dilakukan jika riset bermaksud untuk menjelaskan 

karakteristik setiap anggota populasi. 

  

 Dalam upaya menentukan sampel riset, ada beberapa tahap yang biasanya 

dilakukan periset, yaitu : Pertama, menentukan populasi dan mengidentifikasinya. 

Periset diharuskan untuk menentukan target populasi dengan karakteristiknya secara 

spesifik.Misalnya, bila kita ingin meriset opini pembaca kompas, target populasinya 

adalah pembaca atau pelanggan Kompas. Kedua, menentukan kerangka sampling 

atau daftar sampling . Kerangka sampling artinya sebuah daftar yang memuat anggota 

anggota populasi. Misalnya daftar mahasiswa Universitas Bhayangkara. Biasanya 

kerangka sampling ini banyak digunakan untuk teknik sampling probabilitas, Ketiga, 

menentukan teknik sampling. Periset memilih apakah menggunakan teknik 

probabilitas atau non probabilitas. Pemilihan teknik ini sangat ditentukan oleh kedua 

tahap diatas. Keempat, penentuan unit analisis, bisa berupa individu atau kelompok 

yang dijadikan sampel.  

 

UKURAN (JUMLAH) SAMPEL 

a. Ukuran Sampel Kuantitatif 

 Riset kuantitatif bertujuan generalisasi, karena itu sampel yang baik ialah 

yang memenuhi unsur representatif. Selain itu, besarnya yang harus memadai 

(Suharto,2002:58). Mengenai representatif sudah dibicarakan sebelumnya. Di sini 

akan dibicarakan mengenai besarnya sampel atau biasa disebut ukuran sampling. 

Mengenai ukuran sampel, tidak ada ukuran pasti dari banyak periset. Ada yang 

menganggap pecahan sampling 10% atau 20% dari total populasi sudah dianggap 

memadai. Subiakto (1995:173) menjelaskan bahwa mengenai besar sampel tidak ada 

ketentuan pasti, yang penting dalam hal ini representatif. Namun bila populasinya 

cukup banyak, agar mempermudah dapat pula dengan 50% , 25%, atau minimal 10% 

dari seluruh populasi. Sampel besar atau kecil mempunyai keuntungan dan 

kekurangan masing-masing. Sameli besar mengakibatkan biaya, waktu dan tenaga 
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yang cukup besar,  namun daya generalisasinya lebih besar, terpercaya dan akurat 

dengan sampling error lebih kecil. Sebaliknya semakin kecil sampel, lebih hemat 

waktu, tenaga , dan biaya namun tingkat generalisasinya lebih kecil. 

 Semakin homogen karakter populasi,maka jumlah sampelnya tidak terlalu 

besar. Bila rencana analisis datanya menggunakan analisis tabulasi silang, maka 

jumlah sampel harus cukup banyak agar tidak terlalu banyak yang kosong. Bila 

tenaga,waktu dan biaya dan fasilitasn lainnya tersedia, maka sampel besar  tidak 

masalah. Metode riset juga menentukan besar sampel. Focus group discussion 

biasanya menggunakan sampel berjumlah antara 6 - 12 orang yang hasilnya tidak 

untuk digeneralisasikan. Untuk menguji instrumen biasanya digunakan 10 - 50 

sampel. Riset survei , karena sifatnya untuk menggeneralisasikan temuan data , 

menggunakan sampel yang relatif besar. 

 

Menentukan Ukuran Sampel dengan Rumus 

 Penentuan ukuran atau jumlah sampel juga bisa dilakukan dengan 

penghitungan statistik. Penghitungan statistik ini bisa diterapkan baik untuk populasi 

yang diketahui jumlahnya atau yang belum. Berikut akan disampaikan beberapa 

penghitungan tersebut : 

a. Rumus Slovin 

 Untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya. 

Rumusnya adalah  

N=N1+Ne2 

 

Keterangan : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

E = kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang 

dapat ditolerir, misalnya 2%, kemudian e ini dikuadratkan. 
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Batas kesalahan yang ditolerir ini bagi setiap populasi tidak sama. Ada yang 1%, 2%, 

3%, 4%, 5% atau 10%. (Umar,2002:134) 

 

B. Rumus Yamane 

 Digunakan untuk populasi yang besar yang didapat dari pendugaan proporsi 

populasi. Misalnya, beberapa persen dari populasi yang menonton TV dan berapa 

yang tidak. 

 

N=NNd2+1 

 

Misalnya kita ingin menduga pembaca koran dari populasi 4000 orang. Presisi 

ditetapkan diantara 5% dengan tingkat kepercayaan 95%, maka besarnya sampel 

adalah : 

 

400400 x (0,05)2+ 1= 364 

 

Sampel pada Riset Kualitatif 

b.Ukuran Sampel Kualitatif 

 Riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset. Hasil 

riset lebih bersifat kontekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan tempat 

tertentu sewaktu riset dilakukan. Besarnya sampel bukan menjadi tolak ukur baik 

tidaknya riset, pada riset kualitatif tidak dikenal istilah sampel. Sampel pada riset 

kualitatif disebut informan atau subjek riset, yaitu orang-orang yang dipilih 

diwawancarai atau diobservasi sesuai tujuan riset. Disebut subjek riset bukan objek 

karena informan dianggap aktif mengkontruksi realitas, bukan sekedar objek yang 

hanya mengisi kuesioner. 

 Jumlah informan dalam riset kualitatif bersifat mudah berubah (bertambah 

atau berkurang), tergantung ketersediaan data dilapangan (Lichman,2006:9). Dikenal 

istilah ―saturasi‖ (saturation) , yaitu periset dapat mengakhiri kegiatan pencarian data 
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jika ia merasa bahwa tidak ada lagi informasi baru yang ia peroleh dari kegiatan 

mencari data (Hesse-Bibber&Leavy,2006). Misalnya, periset telah mewawancarai 10 

orang. Karena dirasa kurang, ia mewawancarai lima orang yang terakhir tidak ada 

yang baru (telah disampaikan ke 10 orang yang pertama), maka si periset dapat 

mengakhiri kegiatan mencari data. Data dari kelima orang terakhir bersifat data jemu. 

 Dalam studi semiotik, framing ataupun analisis wacana dikenal dengan istilah 

korpus. Korpus adalah suatu himpunan terbatas atau juga berbatas dari unsur yang 

memiliki sifat bersama atau tunduk pada aturan yang sama & karena itu dapat 

dianalisis sebagai keseluruhan, meskipun tidak secara langsung menghasilkan 

generalisasi. 
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BAB VII 

ANALISIS DATA 

 

PERBEDAAN ANALISIS DAN INTERPRETASI DATA 

 Pada tahap analisis data peneliti membaca data melalui proses pengkodingan 

data sehingga mempunyai makna. Proses pengkodingan ini mencakup proses 

mengatur data, mengorganisasikan data ke dalam suatu pola kategori.  Maleong 

(2001: 03) mendefinisikan analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh 

data. Sedangkan interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap 

analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi 

uraian. 

 Analisis data pada riset kuantitatif berbeda dengan riset kualitatif satu 

perbedaan ini salah satunya disebabkan pada jenis datanya satu karena data riset 

kuantitatif berbentuk angka-angka 2 maka analisis datanya berupa penghitungan 

melalui uji statistik 1 sedangkan data pada riset kualitatif tidak menggunakan uji 

statistik karena datanya berupa data kualitatif yaitu kata-kata atau kalimat kalimat dua 

gambar-gambar dan bukan angka-angka 1 

 Bab ini berisi uraian singkat beberapa teknik analisis data riset kuantitatif dan 

kualitatif. 

 

ANALISIS DATA KUANTITATIF 

Jenis-jenis Analisis Data 

 Pada riset kuantitatif, dikenal beberapa jenis analisis. Pembedaan ini 

tergantung pada banyaknya variabel yang akan dianalisis. 

 

a. Analisis Univariat 
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 Adalah analisis terhadap satu variabel. Jenis analisis ini dilakukan untuk riset 

deskriptif, dan menggunakan statistik deskriptif. Hasil hasil penghitungan statistik 

deskriptif ini nantinya merupakan dasar bagi penghitungan analisis berikutnya, 

misalnya untuk menghitung hubungan antar variabel. 

 

b. Analisis Bivariat 

 Analisis yang dilakukan untuk melihat hubungan dua variabel. Kedua variabel 

tersebut merupakan variabel pokok, yaitu variabel pengaruh (bebas) dan variabel 

terpengaruh (tak bebas). Hubungan antar variabel ini mempunyai beberapa 

kemungkinan: 

 Simetris 

 ada hubungan tetapi sifat hubungan adalah simetris, yaitu tidak saling 

mempengaruhi. Perubahan pada variabel satu tidak disebabkan oleh variabel lainnya. 

Misalnya pilihan acara televisi tidak disebabkan oleh kepemilikan pesawat televisi. 

 Dua variabel mempunyai hubungan dan saling mempengaruhi (timbal balik) 

 Asimetris 

 sebuah variabel mempengaruhi variabel yang lain atau sebuah variabel 

berubah disebabkan variabel yang lain. 

 

Penggunaan Statistik 

 Dalam analisis data kuantitatif dikenal dua macam statistik, yaitu statistik 

deskriptif dan statistik inferensial. Statistik deskriptif digunakan pada riset deskriptif, 

yang berupaya menggambarkan gejala atau fenomena dari satu variabel yang diteliti 

tanpa berupa yang menjelaskan hubungan-hubungan yang ada. Sedangkan statistik 

inferensial digunakan pada riset eksplanatif, yaitu riset yang bertujuan menjelaskan 

hubungan antara dua variabel atau lebih. 

Gambar 7.1Teknik Statistik 

 

Tujuan 

Penelitian 

Eksplorasi 

Deskriptif 

Statistik 

Deskriptif 
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a. Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan peristiwa, perilaku atau 

objek tertentu lainnya. Beberapa jenis teknik yang termasuk kategori statistik 

deskriptif yang sering digunakan antara lain tabel distribusi frekuensi, tendensi 

sentral, dan standar deviasi. 

1. Distribusi Frekuensi 

 Kegunaan dari distribusi frekuensi adalah membantu peneliti untuk 

mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari data penelitian. Misalnya: peneliti 

mengumpulkan data dari 10 responden “tentang acara radio Miniwatt yang paling 

digemari” 

 contoh tabel frekuensi dari hasil pengumpulan data disampaikan pada tabel 

7.1 dan 7.2 berikut: 

Tabel 7.1  

Acara yang Disukai Responden 

Responden ke- Jawaban Acara yang Digemari 

1 Salam dan Lagu 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Warung Kopi 

Salam dan Lagu 

Bursa Musik Indonesia 

Salam dan Lagu 

Salam dan Lagu 

Salam dan Lagu 

Warung Kopi 

Dangdut Ria 

Dangdut Ria 

 

Dari data mentah, diubah ke dalam table frekuensi menjadi: 

Table 7.2 

Acara yang Disukai Responden 

Acara Paling Favorit Frekuensi  Presentase (%) 

Salam dan Lagu 

Warung Kopi 

Dangdut Ria 

Bursa Musik Indonesia 

5 

2 

2 

1 

50 

20 

20 

10 

 

2. Tendensi Sentral 

 Bertujuan untuk mendapatkan ciri khas tertentu dalam bentuk sebuah nilai 

bilangan yang merupakan ciri khas dari bilangan tersebut. Ada 3 bentuk tendensi 

sentral yang sering digunakan, yaitu mean, median, dan modus. 

a. Mean 
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 Mean (nilai rata-rata) adalah nilai tengah dari total bilangan. Mean diperoleh 

dari rumus:   
∑  

 
 

 Misalnya, seorang dosen memberikan penilaian kepada 5 orang 

mahasiswanya. Si A mendapat nilai 7, si B mendapat nilai 5, si c mendapat nilai 6, 

mendapat nilai 7, dan si e mendapat nilai 6 maka nilai rata-rata (mean) ke-5 

mahasiswa adalah: 

  
         

 
  

  

 
     

Jadi meannya adalah 6,2 

 b. Modus 

 Modus merupakan jenis tendensi sentral yang menunjukkan frekuensi 

terbesar pada suatu kelompok data nominal tertentu. Jadi modus merupakan 

frekuensi yang paling sering muncul. Contoh:  

Tabel 7.3 

Tema Berita Surat Kabar 

Tema Berita Dimuat Surat Kabar Dalam Satu Bulan Frekuensi 

Berita Politik 

Berita Ekonomi 

Berita Olahraga 

Berita Kriminal 

Lain 

10 

8 

7 

16 

9 

  

 Dari table diatas terlihat bahwa berita criminal merupakan modus atau 

frekuensi yang paling sering muncul. 

c. Median 
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 Median adalah nilai tengah sebuah data. Untuk mencarinya data terlebih dulu 

diurutkan satu misalnya dua ada data yang terdiri dari 759321879 maka untuk 

mencari media terlebih dahulu harus mengurutkan data, menjadi 1 2 3 5 7 7 8 9 9 

kemudian urutan tersebut dibelah dua, Menjadi: 

1 2 3 5 7 7 8 9 9  

Angka tujuh adalah nilai tengah (median) dari data tersebut. 

b. Statistik Inferensial 

 Peng 
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ANALISIS DATA KUALITATIF 

  Analisis data kualitatif digunakan bila data data yang terkumpul dalam 

riset adalah data kualitatif. Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat kalimat 

atau narasi narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

observasi. Contohnya, “banyak mahasiswa yang naik sepeda motor ke kampus”, 

“sebagian besar ibu-ibu di surabaya sangat sering menonton acara sinetron dimalam 

hari”. Tanggap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu 

sebagai faktor utama penilaian kualitas tidaknya riset. Artinya, kemampuan periset 

memberi makna kepada data merupakan kunci apakah data yang diperolehnya 

memenuhi unsur reliabilitas dan validitas atau tidak. Ingat, reliabilitas dan validitas 

data kualitatif terletak pada diri periset sebagai instrumen riset. 

 Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu 

cara berpikir yang berangkat dari hal-hal yang khusus fakta empiris menuju hal-hal 

yang umum tataran konsep. Karena itu secara garis besar teknik analisis datanya 

dapat digambarkan di halaman berikut. 

 Gambar 7.2 menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dimulai dari analisis 

berbagai data yang berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Untuk data tersebut 

terkumpul baik melalui observasi, wawancara mendalam, focus group discussion, 

maupun dokumen-dokumen. Kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam 

kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau pengkategorian ini harus 

mempertimbangkan kesahihan dengan memperhatikan kompetensi subjek penelitian 

dua tingkat intensitasnya dan melakukan triangulasi berbagai sumber data (baca lagi 

halaman 71 buku ini). misalnya, periset meriset tentang pola penggunaan media di 

kalangan guru surabaya. Dari hasil observasi dan interview diperoleh data mengenai 

preferensi buruk terhadap media, terpaan media, opini berkaitan dengan mediia, 

cara mendapatkan terpaan media, perilaku dalam mengkonsumsi media, obrolan-
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obrolan antar guru dalam penggunaan media, latar belakang sosial buruh, 

organisasi sosial buruh, media apa yang paling digemari, waktu menggunakan 

media, motif menggunakan media, tingkat penghasilan, dan lainnya. 

Gambar 7.2 

Proses Analisis Data Kualitatif 

Fakta Empiris        Tataran 

Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Data tersebut masih bersifat bertebaran. Karena itu periset harus 

mengklasifikasikan ke dalam kategori tertentu, misalnya kategori faktor 

sosiodemografi buruh, frekuensi terhadap media, maupun motif menggunakan 

media 1. Periset benar-benar harus memilah-milah mana data yang kurang valid 

karena kompetensi subjek dalam memberikan jawaban diragukan, mendialogkan 

data yang satu dengan yang lain, dan sebagainya. Dari sini dua prinsip dapat 

menentukan ciri-ciri umum pola penggunaan media pada buruh di surabaya. 

 setelah diklasifikasikan, periset melakukan pemaknaan terhadap data. 

Pemaknaan ini merupakan prinsip dasar riset kualitatif, yaitu bahwa realitas 

Berbagai Data 

di Lapangan 

BERTEORI & KONSEPTUAL Kesasihan Data: 

-Kompetensi Subjek 

-Authenticity & Triangulasi 

- Iintersubjectivity Agreement 

Pemaknaan/interpretasi 

ciri-ciri umum 

Analisis/Klasifikasi 

Data/Kategorisasi ciri-ciri 

umum 
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ada pada pikiran manusia, realitas adalah hasil konstruksi sosial manusia. 

Dalam melakukan pemaknaan atauInterpretasi tersebut , periset dituntut berteori 

untuk menjelaskan dan berargumentasi. Berteori ini penting untuk membantu periset 

mempertahankan argumentasinya. Kegiatan berteori ini dikenal dengan istilah 

conscientization . Selain itu, interpretasi periset juga harus mendialogkan temuan data 

dengan konteks konteks sosial, budaya, politik dan lainnya yang melatarbelakangi 

fenomena yang ditelitinya. Misalnya, periset menemukan fakta bahwa Parno yang 

orang Yogya berbicara lebih halus daripada Sukri yang orang Surabaya. Periset 

mungkin bisa menjelaskan latar belakang budaya feodal dan keraton yang 

melatarbelakangi perilaku Parno sebagai faktor penting. 

 Contoh teknik analisis data kualitatif yang biasa digunakan adalah teknik yang 

diperkenalkan oleh Glasser & Strauss, Lincoln & Guba yang disebut sebagai teknik 

komparatif konstan, teknik filling system-nya Wimmer & Dominick (2000), dan 

teknik analisis domainnya Burhan bungin (2001). Pada dasarnya ketiga teknik di atas 

menggunakan cara berpikir yang sama dan sama-sama menggunakan sistem kategori. 

 

Teknik Komparatif Konstan 

 Tahap-tahap analisis, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 Menempatkan kejadian-kejadian (data) ke dalam kategori-kategori. Kategori-

kategori tersebut harus dapat diperbandingkan satu dengan lainnya. 

 Memperluas kategori sehingga didapat kategori data yang murni dan tidak 

tumpang tindih satu dengan lainnya. 

 Mencari hubungan antar kategori. 

 Menyederhanakan dan mengintegrasikan data ke dalam struktur teoretid yang 

koheren (masuk akal, saling berlengketan atau bertalian secara logis). 

  

 Misalnya penelitian tentang alasan individu berlangganan online media. 

Periset melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pelanggan. Periset 

kemudian mendefinisikan setiap individu sebagai unit analisis dan menulis setiap 
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pernyataan unit analisis ke dalam kartu indeks. Kartu pertama dipilih untuk analisis 

mendapatkan berita secara cepat dari online media. Periset kemudian 

menempatkannya ke dalam kategori yang diberi label ―Berita‖. Pernyataan berikut 

nya mengenai ―e-mail‖. Karena berbeda dengan statement pertama ,  maka 

pernyataan ini tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori ―Berita‖. Kartu yang lain 

berisi pernyataan tentang ―chat lines”. Periset merasa bahwa alasan (pernyataan) 

―email‖ dan ―chat-line‖ mempunyai kesamaan sifat, maka memutuskan untuk 

memasukkannya ke dalam kategori baru, yaitu “interpersonal communication‖. 

Demikian seterusnya. 

 Pada tahap kedua, prinsip menulis aturan atau proposisi yang berusaha 

mendeskripsikan makna dari kategori. Misalnya, setelah memasukkan kartu data ke 

dalam ―kategori interpersonal communication”, periset dapat membuat proposisi 

―orang berlangganan online media agar dapat memperluas hubungan‖. Proposisi ini 

tidak hanya membantu agar riset terfokus tapi juga membantu periset mengeksplorasi 

teori. 

 Pada tahap ketiga, periset mencari hubungan antar kategori. Misalnya, dalam 

riset online media ini, periset mungkin mencatat beberapa proposisi yang merujuk 

atau mengacu pada makna ―ekspansi‖,  yaitu orang menggunakan online media untuk 

ekspansi (memperluas) pelulang berbelanja, untuk mendapat jumlah lebih banyak 

dari sumber-sumber berita atau memperluas jaringan interaksi. Kemudian prinsip 

membuat sebuah generalisasi bahwa ekspansi dari ruang informasi yang dimiliki 

seseorang adalah alasan utama mereka berlangganan online media. Pada tahap 

terakhir, periset membuat kesimpulan. Semua hasil analisis diintegrasikan ke dalam 

penjelasan yang koheren. 

 

Filling System 

 Setelah periset merasa data yang terkumpul sudah cukup maka dilakukan 

analisis . Data hasil observasi akan dianalisis dengan membuat kategori kategori 

tertentu atau domain domain tertentu. Misalnya, observasi mengenai ―proses 
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pengambilan keputusan di ruang redaksi‖, data mentah hasil observasi bisa 

dikelompokkan ke dalam kategori-kategori. Relationship(hubungan), interaksi 

horizontal, interaksi vertikal, perselisihan,  dan lainnya.  Karena periset memasukkan 

data ke dalam kategori-kategori tadi, cara ini menurut Winner & Dominick (2000) 

disebut ―filling system”. Setelah itu data diinterpretasi dengan memadukan konsep 

konsep atau teori teori tertentu. Konsep atau teori ini membantu kita dalam 

memahami perilaku yang diobservasi. 

 Misalnya dalam proses pengambilan keputusan di atas. Periset menemukan 

data bahwa ada anggota kelompok yang lebih banyak diam, bahkan saat diminta 

komentar, cara berbicaranya gugup dan keringat keluar. Oleh periset dimasukkan 

dalam kategori relasi. Kemudian diinterpretasi bahwa orang tersebut termasuk tipe 

introvert. Konsep introvert merupakan bagian dari teori psikoanalisis, karena itu teori 

ini bisa digunakan sebagai alat menginterpretasikan data. 

 

Analisis Domain 

 Menurut Bungin (2001), teknik analisis domain digunakan untuk 

menganalisis gambaran gambaran objek riset secara umum atau menganalisis di 

tingkat permukaan, namun relatif utuh tentang objek riset tersebut. Artinya, teknik ini 

bertujuan mendapatkan gambaran seutuhnya dari objek yang di resetI,  tanpa harus 

membuat rincian secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek riset 

tersebut. 

 Misalnya seseorang periset ingin menganalisis pola kehidupan komunitas gay, 

maka domain atau kategori simbolik dari pola kehidupan antara lain : pola 

komunikasi, model fashion,  perilaku menarik konsumen, wilayah tempat tinggal, 

struktur sosialnya, pola penggunaan media, dan sebagainya. Untuk mempermudah 

penggunaan kategori, dalam buku ini ditawarkan kategori yang dibuat Spradley 

(Maleong, 2000: 211), yang disebut dengan ―kategori semantik‖,  yaitu : 

 Jenis (pemasukan secara ketat) :  X adalah sejenis Y 

 Tempat : X adalah tempat di Y , X adalah bagian dari Y 
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 Alasan : X adalah alasan untuk melakukan Y 

 Sebab - akibat X adalah akibat Y, Y adalah sebab dari X 

 Lokasi untuk Tindakan : X adalah tempat melakukan Y 

 Fungsi : X digunakan untuk Y 

 Cara tujuan : X adalah cara melakukan Y 

 Tata urutan : X adalah langkah atau tahapan dalam Y 

 Ciri-ciri : X adalah ciri-ciri Y 

Pertanyaan-pertanyaan secara verbal yang dibangun atas dasar bangunan 

semantik akan sangat bermanfaat dalam membentuk proposisi yang mengarah pada 

penyusunan hipotesis kerja menjadi penyusunan teori. Penjelasan ini dapat dilihat 

pada tabel 7.11 mengenai kehidupan seks bebas di Surabaya. 

Seperti disebut pada bab terdahulu, ada kombinasi kuantitatif dan kualitatif. 

Apabila pendekatan kualitatif belum menemukan hasil yang diharapkan ada baiknya 

mencoba menggunakan juga pendekatan kuantitatif, meski ada kalanya belum 

menjamin keberhasilan memecahkan masalah. Berikut disampaikan contoh analisis 

perbedaan sintaksis dan semantik antara perkataan duwe dan nduwe (Badib, 2002 

:91). Langkah pertama melalui pendekatan kualitatif melakukan wawancara dengan 

penutur asli bahasa Jawa. Seorang penutur asli tersebut dimintai merasakan apakah 

ada perbedaan antara duwe dan nduwe. Secara positif pada awalnya dia mengatakan 

ada perbedaan. Namun setelah didesak lebih lanjut apa bedanya dan diminta 

contohnya, orang tersebut baru menyadari sulit memberikan contoh yang jelas. Hasil 

wawancara tersebut tidak dapat disimpulkan dengan tegas. 

Setelah kualitatif kurang memuaskan, periset mencoba membuat matrik 

perbedaan antara kedua perkataan tersebut. Pendekatan kuantitatif ini pun tidak 

berhasil. Meskipun belum memuaskan, namun riset ini akan diteruskan untuk dapat 

mengungkap secara jelas. Atau barangkali tidak ada bedanya. Contohnya : 

a. Aku wis mesteake menawa wong-wong mau padha nggrenengi Mas Hadi, 

dene ndewe teori kok mung awur-awuran wae (Saya sudah memastikan 
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bahwa orang-orang tadi sama-sama membicarakan Mas Hadi, walaupun 

mempunyai teori hanya tanpa perhitungan saja?) 

b. Apa aku tahu nyebut njaluk supaya kowe kudu sugih lan duwe wong 

tua? (Apakah saya pernah menyebut meminta agar kamu harus kaya 

dan mempunyai orang tua?) 

 

Tabel 7. 11 

Analisis Domain 

Kategori 

(Domain) 

Bentuk Hubungan Pertanyaan 

Jenis 

 

 

Tempat (ruang) 

 

 

Sebab-Akibat 

 

 

Alasan 

 

 

Lokasi 

 

 

Cara ke  

Tujuan 

X adalah sejenis Y 

 

 

X adalah tempat di Y, X 

adalah bagian dari Y 

 

X adalah akibat Y, Y adalah 

sebab dari X 

 

X adalah alasan untuk 

melakukan Y 

 

X adalah tempat melakukan 

Y 

 

 

X adalah cara melakukan Y 

Apa saja jenis atau bentuk seks 

bebas yang ada di surabaya? 

 

Apakah prostitusi adalah termasuk 

kehidupan seks bebas 

 

Apa saja penyebab terjadinya seks 

bebas? 

 

Apa saja yang menjadi alasan 

mereka memilih perilaku seks 

bebas 

 

Di mana saja tempat tempat 

kehidupan seks bebas? 

 

Apa saja cara-cara atau teknik-
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Fungsi 

 

 

 

Urutan 

 

 

Ciri-ciri 

 

 

 

X adalah fungsi dari Y 

 

 

 

X adalah fungsi dari Y 

 

 

X adalah ciri-ciri Y 

teknik yang biasa dilakukan dalam 

melakukan perilaku seks bebas? 

 

Apa saja fungsi perilaku seks 

bebas terhadap perubahan 

masyarakat Surabaya? 

 

Bagaimana tahapan kehidupan 

seks bebas? 

 

Apa saja ciri-ciri perilaku seks 

bebas di Surabaya? 

 

 

 

 

 

 

 

 


