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KATA PENGANTAR 
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diselesaikan. Pembahasan materi buku ajar ini dilakukan dengan 

memaparkan konsep dasar dari paradigma penelitian komunikasi dan 
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untuk membantu dalam membuat desain penelitian, mengolah data serta 

dalam membuat logika inferensial. 

Materi dalam buku ajar ini mencakup pokok-pokok konsep dalam 

metodologi penelitian komunikasi yakni meliputi: pengertian penelitian 

komunikasi, ruang lingkup penelitian komunikasi, metode praktis 

penelitian komunikasi serta beberapa contoh penelitian yang sudah 

dilakukan dengan menggunakan metode-metode tersebut. Buku ajar ini 

diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu literatur dibidang 

penelitian dan pengembangan ilmu komunikasi. 

Penulis menyampaikan terima kasih kepada jajaran korprodi Ilmu 

Komunikasi UTM, Jamiman Mutu Prodi Ilmu Komunikasi, dan Dekanat 

FISIB UTM untuk fasilitasi peneribitan buku ajar ini. Serta semua pihak 

yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 
A. LATAR BELAKANG 

Manusia bergerak, beraktivitas dihadapkan pada sejumlah 

setting, peristiwa dan perilaku dari individu lain. Konteks 

tersebut hadir dalam realitas dalam bentuk fenomena dan 

noumena. Fenomena akan menampakkan diri dalam bentuk 

aktivitas fisik seperti perilaku dan tindakan sedangkan noumena 

hadir dalam kata-kata sifat keseharian seperti sayang, panas, 

dingin, segar, nyaman dan sebagainya.  Fenomena dan noumena 

hadir dengan membawa beragam “misteri” yang memerlukan 

solusi dan jawaban. Bagaimana kita dapat mendapatkan jawaban 

dari sebuah misteri atas fenomena dan noumena? 

Salah satu cara untuk mendapatkan jawaban atas 

kebenaran dari solusi atas fenomena atau noumena adalah dengan 

penelitian (riset). Apa yang dimaksud dengan penelitian?. Secara 

etimologis penelitian merupakan padanan dari kata bahasa 

Inggris research yang berarti mencari kembali, Dalam konteks ini 

pencarian diarahkan untuk mendapatkan kebenaran. Filsafat ilmu 

megajarkan tentang beragam cara mendapatkan kebenaran 

diantaranya melalui mekanisme trial and error, kebenaran 

performatik, kebenaran pragmatism, kebenaran intuisi. 

Mungkin kita pernah memasak dan menemukan “masalah” 

karena ternyata masakan kita tidak sesuai dengan harapan. Pada 

waktu yang lain ketika kita ingin memasak  resep yang sama kita 

mencoba untuk merubah komposisi bumbunya dan ternyata hasil 

masakan setelah kita rasakan sangat memuaskan. Aktivitas 

tersebut secara substansi merupakan penelitian tetapi untuk men- 
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jadi kebenaran ilmiah maka diperlukan penelitian ilmiah. 

Rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pencarian 

kebenaran ilmiah mempunyai karakteristik khusus yaitu : 

metodologis, sistematis, dan ukuran. Metodologis berhubungan 

dengan rangkaian cara atau teknik yang digunakan untuk 

menjalankan penelitian. Sistematis berhubungan dengan keleng-

kapan dan bagian-bagian dari penelitian yang disesuaikan dengan 

paradigm penelitian yang dipakai dalam penelitian. Sedangkan 

ukuran merupakan standar untuk menilai apakah penelitian ini 

sesuai dengan kaidah ilmiah dan temuannya dapat dipertanggung-

jawabkan.  

Realitas komunikasi merupakan bahan dalam objek 

material dan objek formal yang beragam dalam penelitian 

komunikasi. Beragam dimensi dan konteks yang dapat ditemukan 

dari komunikasi mempunyai nilai “heuristic” untuk dikembang-

kan dan mendapatkan alternatif jawaban dengan menggunakan 

riset komunikasi. Setiap dimensi dalam komunikasi mempunyai 

elemen-elemen yang selayaknya sebuah sistem yang mempunyai 

ketergantungan satu sama lainnya. Mekanisme desain penelitian 

kemudian menjadi sebuah keharusan dalam usaha untuk 

memetakan dan membuat jalan berfikir dalam penelitian 

komunikasi. 

Penelitian komunikasi merupakan usaha untuk mendapat-

kan informai dalam bentuk data pada beragam elemen, proses, 

dan dimensi komunikasi. Data-data empiris itu hanya dapat 

diperoleh melalui kegiatan riset, sehingga keputusan yang 

diambil dalam menerapkan komunikasi mencerminkan realitas 

yang dihadapi. Riset komunikasi mempunyai tiga asumsi yaitu :  
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(1) objek pengamatan yang jadi fokus perhatian adalah pesan, 

produksi, proses dan pengaruh sistem tanda dan lambang dalam 

interaksi kehidupan manusia, (2) pengembangan komunikasi 

sebagai sebuah ilmu harus dapat berlaku umum, (3) penelitian 

komunikasi bertujuan untuk menjelaskan objek fenomena yang 

berkaitan dengan tanda, produksi pesan, proses dan pengaruh 

sistem tanda dan lambang dalam peristiwa, konteks dan tindak 

komunikasi.  

Dalam mengidentifikasi gejala dalam komunikasi ada 

beberapa indikator yang dapat digunakan dalam membantu untuk 

mengenali seperti dirangkum dalam matrik berikut: 

Tabel 1.1 Ruang Lingkup Riset Komunikasi 

Gejala 

Komponen 

Komunikasi 

Konteks  

Komunikasi 

Jenis Muatan 

Pesan 

Konsentrasi 

Kajian 

Komunikator 

(sender) – 

who  

Intrapribadi 

(intrapersonal) 

Social 

communication 

Jurnalistik 

Pesan 

(message) – 

says what 

Antarpribadi 

(interpersonal) 

Business 

communication 

Humas (public 

Relation) 

Media – in 

which 

channel 

Kelompok 

(group) 

Political 

communication 

Periklanan 

(advertising) 

Komunikan 

(receiver)-to 

whom 

Publik (public) International 

communication 

Penyiaran 

(broadcasting) 

Efek – with 

what effect 

Organisasi 

(organization) 

Developmental 

communication 

Retorika 

(public 

speaking) 

 Massa (mass) Traditional 

communication 

Propaganda  

 Antarbudaya 

(intercultural 

Family 

communication 

Perfilman  

  Health 

communication 

Perpustakaan  
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B. Kaitan Buku Dengan Materi Kuliah 

Dalam upaya untuk membuat pemahaman kepada 

mahasiswa terkait dengan penelitian komunikasi maka diperlukan 

buku ajar metodologi penelitian komunikasi. Perubahan 

paradigma dalam pembelajaran dari teacher centre learning 

menjadi student centre learning maka diperlukan desain 

pembelajaran yang sudah disesuaikan. Metodologi penelitian 

komunikasi merupakan salah satu mata kuliah dalam kelompok 

teori dan praktik yang mempersyaratakan kemampuan kognitif 

(pengetahuan) dan penguasaan ketrampilan praktis. 

Tujuan dari pembuatan desain pembelajaran adalah untuk 

memastikan bahwa proses dan evaluasi atas kinerja perkuliahan 

terpantau dan dapat dikontrol.  Ketentuan-ketentuan desain 

pembelajaran mata kuliah MPK dituangkan dalam Rencana 

Pembelajaran Semester (RPS). Dalam RPS disebutkan deskripsi 

mata kuliah, kemampuan dan kompetensi yang diharapkan dari 

mata kuliah ini. Sekaligus disampaikan tentang mekanisme 

perkuliahan dan evaluasi pembelajaran. 

Selain menggunakan RPS, perkuliahan mata kuliah perlu 

ditunjang dengan penggunaan literatur pendukung. Salah satu 

literatur pendukung dapat berupa buku ajar/diktat/modul. 

Penggunaan salah satu bentuk handbook dalam perkuliahan 

diharapkan dapat mempermudah mahasiswa dalam memahami 

RPS mata kuliah tersebut. Buku ajar Metodologi Penelitian 

Komunikasi ini merupakan salah satu kelengkapan dalam proses 

pembelajaran mata kuliah yang sama pada program studi Ilmu 

Komunikasi UTM. Penulisan disesuaikan dengan substansi RPS 

meskipun tidak secara mutlak, pada beberapa bagian RPS 
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diperdalam dengan pembahasan sedangkan pada bagian RPS 

lainnya beberapa disampaikan secara dialog dalam perkuliahan. 

 

C. LINGKUP DAN SISTEMATIKA 

Buku ajar Metodologi Penelitian Komunikasi merupakan 

suplemen dalam perkuliahan mata kuliah. Ruang lingkup 

disesuaikan dengan substansi RPS meskipun tidak semua materi 

dalam RPS dibahas dalam buku ajar ini. Sebaliknya pada metode-

metode penelitian komunikasi buku ajar ini secara konsep dan 

praksis lebih banyak ditampilkan. 

Secara lebih khusus, buku ajar ini lebih dominan 

menampilkan metodologi penelitian komunikasi dalam perspektif 

interpretif dengan metode-metode penelitian kualitatif. Bagian 

dalam buku ajar ini pada setiap bab (selain bab 1) mempunyai 

sistematika yang sama yaitu: konsep dasar metode, operasional 

teknis metode, contoh penelitian dan latihan untuk mengukur 

kemampuan mahasiswa memahami materi perkuliahan. Berikut 

RPS Mata kuliah Metodologi Penelitian Komunikasi (MPK) pada 

program studi Ilmu Komunikasi Universitas Trunojoyo Madura. 
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BAB II 

METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI 

 

 
Capaian Pembelajaran 

 

1. Memahami fenomena komunikasi sebagai ontologi dari 

penelitian komunikasi 

2. Mahasiswa memahami tentang konsep-konsep kunci dalam 

penelitian. 

3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi realitas komunikasi 

 

 

A. WILAYAH RISET KOMUNIKASI 

 

Berita tentang UFO, Berita tentang circle crops, fenomena 

ledakan penduduk  di suatu daerah, berita tentang bentrokan 

antar pemuda dan beragam berita lainnya sering kita baca atau 

saksikan di layar televisi. Dalam tayangan berita-berita tersebut 

disampaikan secara audio atau visual atau kedua-duanya 

dengan narasi yang mempunyai magnitude terhadap khalayak 

penerima pesan. Dalam konteks komunikasi, peristiwa-

peristiwa di atas yang disampaikan oleh media dalam tayangan 

berita perlu untuk dikritisi dan dipertanyakan kebenarannya. 

Bukan hanya apakah peritiwa tersebut benar-benar terjadi dan 

ada sebagai sebuah realitas melainkan juga bagaimana 

peristiwa tersebut dapat terjadi. 

 

 

Mengapa perlu penelitian komunikasi? dari ragam realitas 

yang menarik tersebut lahirlah keinginan bertanya (curiosity) untuk 

kemudian melakukan sesuatu agar mendapatkan jawaban (Hamidi, 

2007). Coba anda cermati rangkaian peristiwa di atas mungkin 

kemudian akan timbul pertanyaan: apakah komunikasi menjadi 

sesuatu yang memerlukan jawaban, bagaimana kita melakukan 

komunikasi yang efektif, seberapa besar kontribusi komunikasi dalam 
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kehidupan kita, apakah dampak kita melakukan komunikasi yang 

hangat?. Untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

tersebut dalam ranah akademik kita memerlukan argumentasi dengan 

didukung informasi yang valid dan kredibel.  

Dalam keseharian kita keingintahuan dapat juga timbul pada 

hal-hal yang kita masih awam tentangnya. Manusia dalam aktivitas 

keseharian seringkali melakukan metode-metode untuk mendapatkan 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti: mengapa 

masakan kurang enak?, mengapa motor harus menggunakan bensin?, 

bagaimana cara masuk rumah dengan pintu terkunci?. Kadangkala 

keinginan tersebut menjadi hasrat untuk mendapatkan pemahaman 

lebih dalam akan sebuah realitas yang terjadi. Proses untuk 

mendapatkan jawaban atas sebuah fenomena disebut juga dengan 

penelitian (riset). 

Untuk mendapatkan jawaban atas pencarian kembali 

(research) atas terminologi “kebenaran” maka perlu ditekankan 

kembali bahwa penelitian ilmiah merupakan penggunaan metode 

ilmiah dalam pencarian kebenaran dari fenomena empirik. Kebenaran 

yang dihasilan dari penelitian ilmiah disebut sebagai kebenaran ilmiah 

yang mempunyai kemanfaatan baik secara teoretik maupun praktis. 

Dalam kaidah ilmu kebenaran ilmiah dibagi menjadi dua, yaitu:  

Tabel 2.1 Kebenaran ilmiah 

Kebenaran koherensi 

Merupakan kebenaran yang meganut logika deduktif, sifatnya rasional. 

Dalam kebenaran ini sudah diasumsikan terdapat kebenaran-kebenaran 

terdahulu. 

Contoh dalam pembuatan keputusan inferensial (kesimpulan) dalam 

sebuah kebenaran koherensi dengan menggunakan logika silogisme 

seperti: 

 

Premis mayor   = Setiap mahasiswa komunikasi mengambil 

MPK 
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Premis minor    = Jojo mahasiswa komunikasi 

Kesimpulan = Jojo mengambil MPK 

 
 

Kebenaran korespondensi 

Merupakan kebenaran dengan menganut logika induktif dengan sifatnya 

factual atau empiris. 

Contoh dalam pembuatan logika inferensial maka akan dikomfirmkan 

apakah objek yang disampaikan sesuai dengan faktanya. 

 

Jembatan Suramadu terdapat di Sumatra – kesimpulan yang secara empiris 

tidak terbukti 

Jembatan Suramadu ada di Selat Madura – kesimpulan yang benar secara 

korespondensi 

 

Dalam menjalankan sebuah peneilitian (riset), seorang peneliti 

selazimnya memiliki pemahaman tentang metodologi dan metode 

penelitian. Dalam kaidah filsafat ilmu, seorang peneliti pada 

hakikatnya adalah knower. Sedangkan apa yag akan diteliti disebut 

sebagai known, bagaimana kita menelitinya disebut sebagai knowing 

dan hasil dari penelitian disebut sebagai knowledge. Paradigma dalam 

riset komunikasi baik positivistik maupun konstrutivis dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan tidak dapat terlepas dari keempat 

konsep „K” tersebut. 

Knower merujuk pada peneliti atau individu yang secara aktif 

mengembangkan pengetahuannya dengan beberapa macam cara. 

Pertama, Pengetahuan kognitif diasah individu dengan memahami 

(mengetahui dan menghayati). Landasan berfikirnya adalah akal atau 

rasio (common sense).  Dalam memahami realitas, kognisi bertindak 

secara netral, akan tetapi batas “commomsense” yang relatif membuat 

indikator kognisi juga menjadi relatif. Kedua, pengetahuan afektif, 

yang didapatkan dengan merasakan cinta (love), keindahan (beauty), 

sakit (pain). Pemenuhan kemampuan afektif ini mendorong manusia 
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untuk bersifat lebih humanis dan “soft”. Ketiga, kemampuan konatif 

merupakan indikator tingkat kematangan individu (termasuk 

didalamnya adalah peneliti) untuk menggabungkan id, ego dan 

superego serta melakukan kontrol atas kerja tiga bagian tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Known dalam istilah filsafat sering difahami juga sebagai 

ontologi. Dalam kaidah ontologi, peneliti harus dapat mengidentifikasi 

realitas baik dalam bentuk fenomena maupun noumena. Kemampuan 

memahai realitas akan sangat berguna bagi peneliti untuk pemilihan 

paradigm, pembuatan desain penelitian serta penentuan metodologi 

penelitian. Dalam riset komunikasi, kemampuan peneliti melakukan 

identifikasi tentang realitas komunikasi dan bukan realitas komunikasi 

merupakan konstruk dari known. Kita analogikan kita harus tahu 

“apa” yang kita maksud untuk dapat meminta orang lain melakukan 

sesuatu. Contoh : ketika kita ingin membuat tulisan pada kertas dan 

kita membutuhkan bolpoin, maka ketika kita ingin meminta orang lain 

meminjamkan bolpoin kita sudah harus tahu objek dan referen dari 

pesan yang kita maksudkan yaitu konsep bolpoin.  

Knowing adalah proses pencarian kebenaran yang dilakukan 

dengan penelitian dengan menggunakan “how”. Seorang peneliti 

Knower 

Known Knowing Knowledge Scientific 

Knowledge 

Gambar. 2.1 Proses pengembangan Ilmu pengetahuan dengan riset 
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memerlukan instrument atau alat dan metode untuk menjalankan 

penelitian. landasan untuk menjalankan nalar atau kerangka pemikiran 

dapat dilakukan dengan metode panca indera, berfikir metafisik 

(diluar indera), berfikir transedental melalui pemahaman akan wahyu 

(revelation). Proses knowing ini melibatkan rules atau aturan main 

dalam menjalankan logika inferensial atas sebuah realitas. Logika 

berifkir dapat berlangsung secara deduktif (paham apriori) atau secara 

induktif (paham aposteriori). Sebagai contoh: matematika merupakan 

deduksi dalam inference, sedangkan statistika menggunakan induksi. 

Knowledge  adalah pengetahuan yang diperoleh dari nalar 

berhubungan dengan keprcayaan dari yang diketahui melalui sense of 

perception, ingatan (memori) dan pengenalan objek-objek sebelum-

nya. Dalam mengembangkan knowledge, pengetahuan bukan hanya 

dipertanggungjawabkan secara subjektif akan tetapi diminta untuk 

memiliki derajat keterpercayaan, realiabilitas dan soliditas dari 

eksternal world. Pencarian atau penemuan dari knowledge dengan 

menggunakan riset adalah fungsi dari ilmu pengetahuan (science) 

sedangkan filsafat mempunyai fungsi untuk melakukan klarifikasi atas 

temuan-temuan dalam knowledge. 

Penelitian (riset) ilmiah komunikasi dijalankan dengan 

menggunakan aspek metodologis. Aspek ini merupakan bagian dari 

sebuah penelitian yang membahas tentang bagaimana peneliti mencari 

jalan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan penelitian. 

Penentuan metodologi dalam penelitian komunikasi membawa 

implikasi pada: tujuan penelitian, sifat penelitian, metode penelitian, 

kualitas penelitian, etik dan nilai (value) serta pengembangan 

kebenaran ilmu pengetahuan. 

Penelitian komunikasi mempunyai objek penelitian yaitu 

simbol dan sistem tanda. Tujuan dari penelitian komunikasi diarahkan 
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untuk memahami dan menjelaskan gejala-gejala terkait dengan 

produksi, pemrosesan, dan efek dari penggunaan sistem tanda dan 

simbol tersebut. Selain itu juga objek kajian juga dapat berupa 

interaksi dalam hubungan manusia. Dalam kerangka teori komunikasi 

dikenal beberapa kaidah perspektif, seperti disarikan dalam matrik 

berikut: 

Tabel. 2.2 Perspektif Teori Komunikasi 

Fisher 

1. Mekanistik 

2. Psikologi 

3. Interaksional 

4. Pragmatik 

Fiske 

1. Transmisi 

2. Semiotika  

Stack dkk 

1. Cetak biru 

2. Retorika 

3. Psikologi 

4. Sosiologis 

Littlejohn 

1. Struktural dan 

fungsional 

2. Kognitif dan 

perilaku 

3. Interaksi 

4. Interpretif 

kritis 

Miller 

1. Postpositivist 

2. Interpretif 

3. kritis 

Robert T Craig 

1. Retorika 

2. Semiotika 

3. Fenomenologi 

4. Sibernetika 

5. Sosiopsikologis 

6. Sosio-kultural 

7. kritis 

Griffin : 

Retorika, Semiotika, Fenomenologi, Sibernetika, Sosiopsikologis, 

Sosiokultural, kritis 

 

Riset komunikasi sebagaimana riset pada disiplin ilmu lainnya 

(ekonomi, sosiologi, sejarah, sastra dan lain sebagainya) dalam 

konteks ilmiah mempunyai dua ketentuan yaitu: sistematis dan 

metode. Selain istilah metode mungkin kita juga pernah mendengar 

istilah metodologi, lalu dimanakah letak perbedaannya?. Dalam 

beberapa buku penelitian penggunaan dua istilah tersebut tidak jarang 

menimbulkan kerancuan dalam pemahaman dan penggunaannya. 

Metodologi merupakan seperangkat metode, prosedur, 

peraturan, dan kegiatan yang digunakan untuk operasionalisasi dalam 

penelitian. Metode merupakan prosedur atau mekanisme yang 

digunakan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian 



Metode Penelitian Komunikasi | 13 

tujuan. Sedangkan teknik merupakan cara yang lebih khusus untuk 

melaksanan prosedur tertentu dalam metode penelitian.  

Rubin (2010) membedakan metode penelitian komunikasi 

berdasarkan dua pendekatan:  

1. Message-or-artifact-oriented-research  

Merupakan penelitian arsip/dokumentasi yang bertujuan untuk 

menemukan, mencermati, dan menafsrikan pesan-epsan yang 

dikomunikasikan di masa lampau. Secara kualitatif, penelitian ini 

sering dilakukan dengan menggunakan metode: dokumentasi/studi 

kepustkaan (library/documentary research) (meneliti semua 

material publikasi yang relevan dengan topic penelitian); sejarah 

(historical research); dan kebijakan/legal (menjelaskan bagai-

mana hukum bekerja di masyarakat). 

Secara kuantitatif, penelitian arsip bida dilakukan dengan metode: 

analisis data sekunder (secondary data analysis) (menafsirkan 

kembali data yang sudah ada dengan perspektif yang berbeda); 

dan meta-analisis (meta-analysis) yaitu riset yang dilakukan 

dengan cara menganalisis kembali hasil-hasil penelitian yang su 

dah dipublikasikan untuk mengamati trend dalam literature 

ataupun trend-trend hasil penelitian. 

2. People-behaviour-oriented research.  

Fokus penelitian ini orang dan perilaku atau tindakan (reaksi 

orang-orang). Metode yang lazim dipakai dalam penelitian ini 

adalah: survai (survey research), pengamatan (observational 

research) dan percobaan  (experimental research). Secara lebih 

lengkap dapat dilihat dalam matrik berikut: 
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Tabel 2.3 Metode Penelitian P-B-O 

 Jenis Penelitian 

Survei Observation Experimental 

Tujuan Menggambarkan 

atau 

menjelaskan 

sikap, pendapat, 

pikiran dan 

perilaku terkini 

yang melingkupi 

suatu isu atau 

peristiwa 

tertentu dengan 

melibatkan 

sejumlah besar 

orang 

Mencermati 

bagaimana 

orang-orang 

bertindak 

dalam situasi-

situasi yang 

berbeda-beda 

Fokus kepada orang-

orang dan perilakunya 

dalam sebuah situasi 

dengan mengontrol 

sebab-sebab perilaku. 

Apabila surva 

melakukan control 

terhadap situasi, 

eksperimen melakukan 

control terhadap 

penyebab perilaku 

Metode/ 

desain 

Wawancara 

tatap-muka, 

wawancara 

telepon, 

kuesioner 

melalui beragam 

media dengan 

mengisi sendiri 

(self-

administrated) 

1. Ethnografi 

2. Observasi 

partisipatif 

3. Observasi 

yang tidka 

mudah 

dilihat 

(unosbtru-

sive 

observa-

tion) 

4. Analisis 

jaringan 

(network 

analysis) 

5. Koding 

verbal dan 

nonverbal. 

1. Preeksperimen 

(preexperimental 

design) – one shot 

case study design 

dan one group 

pretest-post test 

design 

2. Eksperimental 

(experimental 

design) meliputi: 

pretest-postest 

control group design, 

Solomon four-group 

design, posstest only 

control group design. 

 
Penelitian komunikasi merupakan serangkaian paradigma, 

metode, dan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi 

yang dioleh dalam bentuk data untuk setiap karakteristik elemen 

komunikasi.  Data-data empiris itu hanya dapat diperoleh melalui 

kegiatan riset, sehingga keputusan yang diambil dalam menerapkan 

komunikasi mencerminkan realitas yang dihadapi. Bagaimana kita 

mengenali realitas komunikasi. Dalam melakukan penelitan 
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komunikasi hal pertama kali yang perlu diidentifikasi adalah realitas 

komunikasi. Untuk membantu dalam pemahaman tentang realitas 

komunikasi, maka penelitian komunikasi dibagi dalam beberapa 

karakteristik berdasarkan objek kajiannya sebagai berikut : 

Tabel 2.4 Domain Penelitian Komunikasi 

 Indikator Contoh Penelitian 

Elemen 

Komunikasi 

1. Sender 

(pengirim) 

1. Strategi Komunikasi Pemasaran 

TBS. 

2. Kompetensi Komunikator 

dalam Proses Motivasi 

2. Message (pesan) 1. Analisis isi pesan komunikasi 

politik pada Media Indonesia 

2. Representasi Perlawanan 

Perempuan Abad 16 Dalam 

Film Kartini 

3. Channel (media) 1. Ekonomi Politik Media dalam 

Pemberitaan Bencana Lombok. 

2. Ideologi Redaksional Televisi 

dalam Pemberitaan Pilkada 

2018. 

4. Receiver 

(penerima) 

1. Analisis Resepsi Kelompok 

Penari atas Film The Sound of 

Music. 

2. Persepsi Penonton Televisi 

Tentang Sinetron GGS. 

Tujuan 

Komunikasi 

Persuasif 1. Komunikasi Persuasif Aparat 

dalam Edukasi Pedagang Kaki 

Lima di Trotoar 

2. Strategi Komunikasi 

Antarpribadi Sales Promotion 

dalam Mempertahankan 

Pelanggan. 

 Koersif 1. Komunikasi Koersif Orang tua 

kepada Anak dalam Pernikahan 

Dini 

2. Teknik Komunikasi Reward and 

Punishment dalam 

Menanamkan Nilai-nilai Moral 

Kepada Anak. 

Dimensi 

Komunikasi 

Komunikasi 

intrapersonal 

1. Interaksi Simbolik dalam 

Pengalaman Berdoa pada 

Biarawati 

2. Self Fullfiling Prephecy pada 
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Ibu Hamil pada bayi dalam 

Kandungan 

Komunikasi 

antarpersonal 

1. Self Concept Single Mother 

dalam Membangun Hubungan 

Dengan Lingkungan Sekitar 

2. Pengungkapan Diri Ayam 

Kampus Kepada Sahabat 

Tentang Profesinya. 

Komunikasi 

kelompok 

1. Kelekatan Nilai Taertan Dhibi 

dalam Membentuk Solidaritas 

Perantau Madura 

2. Manajemen Konflik dalam 

Dinamika Komunikasi 

Kelompok Anak Jalanan. 

Komunikasi 

organisasi 

1. Local Wisdom dalam 

Komunikasi Organisasi. 

2. Pola Komunikasi Organisasi 

UKM Nanggala 

Komunikasi 

Massa 

1. Pengaruh Tayangan Sinetron 

Korea Terhadap Aktivitas 

Komunikasi Mahasiswa Pecinta 

K-POP. 

2. Kesenjangan Kepuasan 

Khalayak pada Tayangan 

Pencarian Bakat di TV A dan 

TV B 

Komunikasi 

Antarbudaya 

1. Face Negotiation Sebagai 

Mekanisme Resolusi Konflik di 

Papua. 

2. Identitas Fantasi pada 

Penggemar K-POP 

Tema 

kontemporer 

Jurnalistik Beberapa tema yang berkenaan 

dengan pemberitaan (jurnalistik) 

dan media yang dapat dijadikan 

tema penelitian komunikasi, 

diantaranya: 

Dampak suatu pemberitaan, makna 

terselubung dari suatu pemberitaan, 

lagu, film, dsb. Etika media massa, 

peran media di dalam 

menjembatani konflik antar etnis, 

motivasi orang memilih media 

massa tertentu, rating. 

Periklanan Efektifitas penyampaian 

produk/jasa, Isu gender di dalam 

iklan, Media plan (pemilihan media 

yang paling tepat untuk suatu 
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iklan)/ media reach/audience 

size/audience composition, Copy 

testing, Terpaan iklan, Dimensi 

kognitif dari suatu iklan, Dimensi 

afektif dari suatu iklan, Dimensi 

konatif dari suatu iklan, Cyber 

advertising. 

 

Public Relations 

Citra perusahaan, Hubungan antara 

perusahaan dengan media, 

Hubungan antara perusahaan 

dengan masyarakat, Konflik 

komunikasi di dalam perusahaan, 

Cyber PR, Monitoring trend 

lingkungan perusahaan (PO), PR 

audit (perusahaan di dalam 

pandangan media, masyarakat, 

dsb), Audit komunikasi, Audit 

sosial, Penelitian tentang gate 

keeper, Media internal. 

 

B. METODOLOGI PENELITIAN KOMUNIKASI 

Penelitian Komunikasi secara epistimologis membutuhkan 

seperangkat cara yang akan digunakan dalam menjalankan penelitian. 

Seperagkat cara tersebut disebut sebegai metodologi penelitian. Dalam 

kaidah komunikasi sebagai ilmu, metodologi penelitian komunikasi 

diawali dengan pemilihan paradigma dengan beragam asumsi yang 

melingkupinya. Setelah menentukan paradigma maka perangkat 

ukuran, pengumpulan data, analisis harus ditentukan (Creswell, 1998). 

Secara garis besar paradigma penelitian komunikasi dibagi kedalam 

dua paradigma besar yaitu: paradigma positivis (positivist approach) 

dan paradigma interpretif (interpretive approach) (Neuwman, 2004). 

Setiap paradigma memiliki perangkat metodologis yang berbeda 

(Marvasti, 2004). Dalam matrik berikut disajikan perbedaan dari dua 

perangkat metodologis tersebut: 
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Tabel 2.5 Metodologi Penelitian dalam Komunikasi 

Paradigma Metodologi Asumsi Desain Riset 

Positivisme 

(Objektivisme) 

Kuantitatif 1. Realitas 

objektif  

2. Riset 

bertujuan 

menguji teori 

atau hipotesis, 

mendukung 

atau menolak 

teori. 

3. Dalam riset 

kuantitatif  

berorientasi 

pada hard 

data dalam 

bentuk angka 

4. Data hanya 

sebagai sarana 

konfirmasi 

teori atau teori 

dibuktikan 

dengan data. 

5. Riset 

dilakukan 

untuk 

mendapatkan 

generalisasi 

penjelasan 

penyebab 

fenomena 

(general causal 

explanations). 

6. Membutuhkan 

populasi dan 

sampel yang 

representative. 

7. Konsep 

digunakan 

untuk 

melakukan 

operasionalisa

si variabel. 

8. Desain 

Bab I. 

Pendahuluan 

(latar belakang 

masalah, 

identifikasi 

masalah, rumusan 

masalah, tujuan 

riset dan manfaat 

riset) 

Bab II: Kerangka 

pemikiran/Tinjau

an pustaka; terdiri 

dari: 1) kajian 

pustaka, teori-teori, 

hasil studi 

terdahulu, atau 

uraian observasi 

awal; 2) 

konseptualisasi 

konsep/permasalah

an berdasarkan 

kajian pustaka, 

studi-studi 

terdahulu; 3) 

kerangka berpikir 

dan 4) pengajuan 

hipotesis teoritis 

Bab III: 

Metodologi terdiri 

dari 1) pendekatan 

atau metodologi; 2) 

metode dan tipe 

riset; 3) 

operasionalisasi 

konsep; 4) 

perumusan 

hipotesis riset; 5) 

defenisi populasi 

sampel; 6) teknik 

pengumpulan data; 

7) teknik analisis 

data dan 8) 
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pengukuran 

dibuat dengan 

standar 

sistematis 

prosedur 

sebelum 

pengumpulan 

data. 

9. Teori sebagian 

besar bersifat 

kausal dan 

deduktif. 

10. Analisis data 

menggunakan 

statistik, tabel, 

grafik dan 

menunjukkan 

hubungannya 

dengan 

hipotesis. 

kesimpulan dan 

saran  

Konstruktivis-

me 

(Subjektivis-

me) 

Metodologi 

Kualitatif 

1. Realitas 

subjektif 

2. Riset 

bertujuan 

untuk 

menangkap 

dan 

mengungkap 

makna dalam 

data yang 

didapatkan. 

Bab I: 

Pendahuluan 
terdiri dari a) latar 

belakang masalah; 

b) perumusan 

masalah; c) 

pembatasan 

masalah/fokus 

riset; d) tujuan 

riset; dan e manfaat 

riset. 
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3. Dalam riset 

kuantitatif  

berorientasi 

pada soft data 

dalam bentuk 

gambar, kata, 

kalimat, foto, 

simbol dan 

tanda lainnya. 

4. Data 

digunakan 

sebagai bagian 

dari temuan 

penelitian 

yang dapat 

digunakan 

untuk 

membuat 

emerging 

themes. 

5. Riset 

dilakukan 

untuk 

mendapatkan 

interpretasi 

otentik yang 

dekat dengan 

konteks sosial-

historis. 

6. Membutuhkan 

subjek 

penelitian dan 

unit analisis. 

7. Konsep dalam 

bentuk tema, 

motif, 

generalisasi, 

dan 

taksonomi. 

8. Prosedur riset 

sangat khusus, 

dan 

pengulangan 

sangat jarang 

dilakukan. 

9. Teori dapat 

berupa kausal 

Bab II: 

Kepustakaan 

Yang Berkaitan 

Bab III: 
Metodologi riset 

yang teridiri dari; 

a) deskripsi latar, 

sumber data, satuan 

kajian; b) tahap-

tahap riset; c) 

metode riset; d) 

pengumpulan dan 

pencatatan data; e) 

analisis data; dan f) 

pemeriksaan 

keabsahan data 

Bab IV: Analisis 

dan Interpretasi  

data 

Bab V : 

Kesimpulan dan 

Saran 
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maupun non-

kausal, tetapi 

lebih dominan 

dalam bentuk 

induktif. 

10. Analisis data 

dilakukan 

dengan 

melakukan 

ekstrasi atau 

generalisasi 

bukti dan data 

yang bersifat 

koheren dan 

konsisten. 

 

C. LANGKAH DALAM RISET KOMUNIKASI 

Secara umum dalam penelitian komunikasi digunakan metode 

penelitian dengan beberapa elemen didalamnya.  Elemen dalam 

penelitian komunikasi berkenaan dengan pembentukan kerangka 

berfikir sekaligus sistematika ilmiah yang digunakan untuk 

menjalankan penelitian komunikasi. Elemen dalam Penelitian 

Komunikasi adalah: konsep, konstruksi teori, variabel, hipotesis, 

dan data. Sedangkan secara sistematika penelitian dilakukan dengan 

menggunakan beberapa langkah dan tahapan seperti disampaikan 

dalam matrik berikut : 

Tabel. 2.6 Langkah Dalam Penelitian 

  Langkah Definisi 

1 Memilih Masalah Langkah pertama dari sebuah 

penelitian adalah memilih masalah. 

Realitas hadir tidak serta merta 

menjadi masalah. Untuk dapat 

menjadi masalah penelitian 

setidaknya diperlukan beberapa 

syarat yaitu: 1) masalah relatif baru, 

2) actual, 3) praktis, 4) memadai, 5) 

sesuai dengan kemampuan peneliti, 

6) tidak melanggar hukum negara, 7) 
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ada keterdukungan baik dana, waktu, 

dan biaya.  

2 Studi Pendahuluan Penelitian kecil dilakukan dengan 

melakukan penelitian dengan 

mengambil sampel kecil untuk 

memperoleh gambaran tentang apa 

yang akan kita teliti 

3 Merumuskan Masalah Masalah yang telah diidentifikasi 

perlu dirumuskan untuk dapat diteliti 

sekaligus untuk membatasi 

penelitian. Rumusan masalah dalam 

bentuk kalimat Tanya. Misalnya : 

“Bagaimana konsep diri perempuan 

yang bekerja?” 

4 Merumuskan Kerangka 

Dasar 

Kerangka pemikiran merupakan 

miniatur keseluruhan dari proses 

penelitian yang menerangkan 

tentang: Mengapa penelitian 

dilakukan ? 

1. Bagaimana proses penelitian 

dilakukan ? 

2. Apa yang akan diperoleh dari 

penelitian tersebut? 

3. Untuk apa hasil penelitain 

diperoleh ? 

5 Memilih Pendekatan Pendekatan sering disebut juga 

sebagai metode. Dalam sebuah 

penelitian maka diperlukan perangkat 

untuk menjalankan penelitian. Secara 

garis besar metode yang dapat 

digunakan dalam penelitian adalah 

kuantitatif dan kualitatif. 

6 Merumuskan Hipotesa Hipotesis merupakan jawaban 

sementara yang hendak diuji 

kebenarannya. 

1. Dinyatakan dalam kalimat yang 

tegas 

a) Gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang 

berarti terhadap budaya 

perusahaan (jelas) 

b) Gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang 

kurang berarti terhadap 

budaya perusahaan (tidak 

jelas) 

2. Dapat diuji secara alamiah 
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a) Gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh yang 

berarti terhadap budaya 

perusahaan (dapat diuji). 

b) Patung dapat menangis kalau 

mendengar orang menangis 

(Pada hipotesis ini tidak 

dapat dibuktikan karena kita 

tidak dapat mengumpulkan 

data tentang suara yang 

belum terdengar oleh benda 

mati yaitu patung) 

3. Dasar dalam merumuskan 

hipotesis kuat 

a) Intensitas menonton 

tayangan akan berpengaruh 

terhadap sikap dan persepsi  

(memiliki dasar kuat yaitu 

teori kultivasi, jarum 

hipodermik) 

b) Kepemilikan harta memiliki 

pengaruh yang signifikant 

terhadap kuantitas perilaku 

menyumbang. (tidak 

memiliki  dasar teori yang 

kuat)  

7 Menentukan variabel Dalam paradigma positivistik, 

identifikasi atas objek penelitian yang 

mempunyai variasi nilai diperlukan. 

Secara umum variabel dalam 

pendekatan kuantitatif adalah 

variabel bebas dan variabel terikat. 

Meskipun dalam beeberapa konteks 

hadir juga variabel lainnya seperti 

variabel intervening, variabel  

8 Menentukan Sumber Data Data merupakan informasi yang 

diperlukan untuk menjawab rumusan 

masalah dan atau untuk membuktikan 

hipotesis. Sumber data ada dua: 

primer (mendapatkan langsung dari 

subjek atau responden), dan sekunder 

(mendapatkan dari pihak ketiga). 

9 Menyusun Instrumen Alat bantu yang digunakan untuk 

menggali informasi tentang objek 

penelitian disebut sebagai instrument. 

Dalam metode kuantitatif instrument 

yang diperlukan biasanya dalam 
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bentuk questioner, sedangkan dalam 

metode kualitatif insturmen 

penelitiannya aadalh peneliti itu 

sendiri. 

10 Pengumpulan Data Dari instrument yang telah ditentukan 

perlu dilakukan pengumpulan data. 

Dalam metode kuantitatif diperlukan 

survei atau eksperimental. Sedangkan 

dalam metode kualitatif biasanya 

menggunakan wawancara, observasi, 

dan studi kepustakaan. 

11 Analisis Data Dalam metode kuantitatif terdapat 

teknik analisis data yang beragam 

dengan bantuan statistic. Sedangkan 

dalam penelitian kualitatif analisis 

data dilakukan dengan koding dan 

menemukan kategori-kategori tema 

dari data. 

12 Menarik Kesimpulan Hasil analisis perlu disajikan dalam 

bentuk logika inferensial. 

Serangkaian analisis dan pembahasan 

diabstrasksikan dalam bentuk 

kesimpulan. Metode kuantitatif 

menggunakan kaidah kebenaran 

koherensial, sedangkan metode 

kualitatif menggunakan kaidah 

kebenaran korespondensial. 

13 Menulis Laporan Hasil penelitian perlu dilaporkan agar 

sesuai dengan nilai komfirmitas dan 

objektivitas. Penulisan laporan 

penelitian disesuaikan dengan 

sistematika yang telah ditentukan.  

 

D. ETIKA DALAM PENELITIAN KOMUNIKASI 

Dalam melakukan penelitian komunikasi, peneliti selain 

menguasai metode dan standar penelitian (baik dalam paradigma 

positivistik maupun interpretif) juga harus memperhatikan etika-etika 

dalam penelitian (Christians, 2005). Beberapa konsep etika yang dapat 

memandu kita dalam melakukan penelitian yang value bond 

dirangkum dalam beberapa poin diantaranya: 

1. Etika adalah aktivitas, pemikiran, bilai-nilai, prinsip-prinsip dan  
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praktik komunikatif untuk berinteraksi atau memperlakukan orang 

lain. 

2. Perspektif kita tentang etika tidak dapat dilepaskan dari keyakinan 

dan latar belakang afiliasi budaya yang kita anut. 

3. Dalam perspektif utilitarianisme, seorang peneliti idealnya 

mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan penelitian selama 

hasil dari penelitian tersebut tidak membahayakan manusia dan 

kemanusiaan. 

4. Dalam penelitian partisipatif, pastikan anda sudah menyampaikan 

tujuan penelitian, resiko dan keuntungan yang didapatkan dari 

penelitian ini dan bilamanakah partisipan akan mengakhiri 

keikutsertaan dalam penelitian atau bilamanakah penelitian akan 

berakhir. Semua bentuk informasi tersebut sebaiknya dalam 

bentuk dokumentasi tertulis. 

5. Dua elemen penting dalam penelitian adalah menjaga privasi 

partisipan (informan) yaitu dengan tetap menjaga kerahasiaannya 

dan anonimitas. 

E. LATIHAN 

 
Dari identifikasi atas realitas sila anda buat latar 

belakang dan rumusan masalah. Realitas yang dapat 

diamati dan dijadikan rumusan masalah dapat bersumber 

dari beberapa hal, seperti: 

1. Pengalaman pribadi anda sehari-hari 

2. Tinjauan atas teori-teori komunikasi yang telah anda 

pelajari 

3. Jurnal atau penelitian terdahulu yang mempunyai 

keterbatasan jangkauan. 

4. Informasi yang adan dapatkan dari pihak lain dan 

menarik untuk dicarikan jawaban kebenaran. 
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BAB III 

PARADIGMA PENELITIAN 

 

 

Capaian Pembelajaran 

 

1. Mahasiswa memahami tentang paradigma dan fungsinya 

dalam penelitian. 

2. Mahasiswa memahami tentang perbedaan dari paradigma 

penelitian dalam komunikasi. 

3. Mahasiswa mampu membuat outline terkait dengan realitas 

komunikasi didekatkan pada salah satu paradigma dalam riset 

komunikasi. 

 

 

Penelitian adalah sebuah mekanisme sistematik yang didesain  

untuk menghasilkan suatu pengetahuan/alat/metoda. Dalam pengertian 

yang lain disebut bahwa penelitian adalah Suatu usaha yang sistematis 

dan terorganisir untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan 

jawaban. Ketika kita memasak misalnya, satu kali kita menggunakan 

komposisi garam dan gula satu sendok ternyata setelah kita rasakan 

masih kurang “nendang” rasa masakan kita. Kemudian pada lain hari, 

kita merubah komposisi garam dan gula dipakai, sebut saja dengan 

menambah menjadi satu setengah sendok. Setelah kita memberi 

“perlakuan” berbeda terhadap masakan kita ternyata setelah dirasakan 

kita menemukan rasa yang “pas”.  

Suatu kali kita pernah tiba-tiba merasa tidak nyaman untuk 

pergi ke suatu tempat dan kita sendiri tidak tahu mengapa perasaan 

tersebut muncul. Setelah sekian jam ternyata ada kejadian gempa di 

tempat yang kita akan datangi, karena kita mengurungkan pergi ke 

tempat tersebut kita tidak merasakan gempa. Hadirnya perasaan tidak 

nyaman tersebut merupakan bentuk dari penemuan kebenaran dengan  



28 | Metode Penelitian Komunikasi 

intuisi. 

Dalam kaidah bahwa penelitian (riset) sebagai metode untuk 

menemukan kebenaran, maka aktivitas-aktivitas keseharian kita di 

atas dapat disebut sebagai penelitian. Namun dalam kaidah penelitian 

ilmiah diperlukan syarat-syarat lain untuk mendapatkan kebenaran 

yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut ini adalah tabel 

perbedaan antara riset ilmiah dan non ilmiah.  

Tabel 3.1. Perbedaan Riset Sehari-Hari dan Ilmiah 

 

Riset sehari-hari Riset ilmiah 

• Intuition based 

• Mengikuti objek 

• Sistematika menyesuaikan 

• Desain riset sirkuler 

• Selective 

• Kebetulan 

• Fokus pada keputusan  

pribadi 

• Theory based 

• Mempunyai struktur tertentu 

• Terikat sistematika baku 

• Mempunyai desain riset linier 

• Obyektif,  

• Cara berfikir ilmiah 

• Pengetahuan tentang realitas yang 

menjadi fokus 

 

Dalam penelitian ilmiah dipersyaratkan beberapa hal penting 

yaitu: penelitian dengan menggunakan metode ilmiah dengan 

sistematika tertentu (Sumanto, 2014). Penelitian ilmiah berusaha 

untuk mendapatkan kebenaran ilmiah yang didapatkan dengan dua 

logika besar yaitu: logika deduktif sifatnya rasional dan logika 

induktif sifatnya faktual atau empirik (Kalof, 2008: 36). Dalam proses 

pencarian kebenaran tersebut peneliti komunikasi akan dihadapkan 

pada sebuah paradigma penelitian. 

Paradigma merupakan seperangkat keyakinan dan memberi 

panduan yang menentukan yang bagi ilmuwan dalam disiplin ilmu 

tertentu mempengaruhi apa harus dipelajari, bagaimana penelitian 

harus dilakukan, bagaimana hasil seharusnya ditafsirkan (Henn, 
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2006). Pada dasarnya, paradigma adalah seperangkat asumsi tentang 

bagaimana seharusnya masalah yang menjadi perhatian peneliti 

dipelajari. Paradigma penelitian juga menjelaskan bagaimana peneliti 

memahami suatu masalah, serta kriteria pengujian sebagai landasan 

untuk menjawab masalah penelitian. Paradigma dalam penelitian 

komunikasi secara umum dibagi menjadi dua paradigma besar yaitu 

paradigm positivistik/kuantitatif dan paradigm interpretif/ 

konstruktivis/kualitatif) (Punch, 2005).  

 

A. PARADIGMA POSITIVISTIK 

Dalam paradigma positivistik menempatkan gejala 

komunikasi seperti ilmu alam dengan asumsi aposteriori yaitu ada 

hokum atau teori yang berlaku secara universal (Marvasti, 2004). 

Paradigma ini menggunakan logika deduktif dengan pengamatan 

empiris untuk menemukan hubungan kausalitas diantara dua variabel 

atau lebih guna memprediksi pola-pola umum dari suatu fenomena 

atau gejala komunikasi. Positivis memandang ilmu sosial sebagai 

suatu metodologi yang terorganisir untuk memadukan logika deduktif 

dengan pengujian empiris pada perilaku individu untuk menemukan 

dan mengkonfirmasikan seperangkat kemungkinan hukum sebab 

akibat yang dapat digunakan untuk memprediksi pola-pola umum 

dalam aktivitas manusia. 
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Gambar 3.1. Logika berfikir deduktif 

 

Paradigma positivistik melihat realitas sebagai entitas objektif 

dan tunggal. Cara pandang seperti ini memberi konsekuensi kepada 

perangkat epistemologis dan metodologis yang bersifat mengukur. 

Paradigma ini seringkali disebut juga dengan istilah paradigma 

eksperimental, paradigma empiris. Paradigma ini menggunakan 

protokol utama dengan pengujian teori-teori melalui prosedur statistik 

dengan pengukuran terhadap variabel penelitian.  

B. PARADIGMA INTERPRETIF(KONSTRUKTIVISME) 

Paradigma interpretif atau konstuktivis pertama kali diguna-

kan oleh sosiolog Jerman yaitu Max Weber (1864 – 1920) dan filsuf 

Jerman Wilhelm Dailthey (1833 – 1911). Inti dari pemikiran 

interpretif adalah melakukan telaah historis dari fenomena yang 

diamati. Weber mengatakan bahwa ilmu sosial membutuhkan studi 

mengenai “makna” dalam setiap aktivitas sosial atau tujuan dari suatu 

aktivitas sosial. Menempatkan /melihat ilmu sosial dlm suatu 

kerangka analisis sistematis melalui pengamatan atas tindakan 

individu –individu yang mempunyai arti dalam satu arena sosial yang 

tertentu. Hal  ini dilakukan untuk memahami dan menafsirkan panda-

ngan serta bagaimana individu tersebut dalam dunianya. Logika dalam  

Realitas/gejala  
sosial 

Seperangkat 
teori 

Uji teori 
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paradigm interpretif adalah induktif. Paradigma atau pendekatan 

interpretif (konstruktivis) sering juga disebut sebagai pendekatan 

naturalistic (Marvasti, 2004). Menekankan pada sudut pandang 

masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas 

sosial. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Logika Induktif 

 

Dalam perkembangannya paradigma penelitian komunikasi 

selayaknya ilmu sosial lain berkembang menjadi beberapa paradigma 

antara yaitu; paradigma postpositivis, paradigma alternatif (paradigma 

kritis) dan paradigma parsipatoris. Setiap paradigm oleh beberapa 

ilmuwan ditengarai sebagai indikator dari perubahan kecenderungan 

penelitian dan perspektif dalam melihat realitas. Paradigm-paradigma 

tersebut dapat juga dilekatkan pada perkembangan ilmu pengetahuan 

sebagai social dynamic impact dari perkembangan pola pikir dan daya 

kritis masyarakat pada zamannya. 

Meskipun dalam perkembangannya terdapat variasi dari 

paradigma-paradigma alternatif seperti paradigm postpositivis dan 

kritis. Paradigma-paradigma tersebut mempunyai karakteristik 

ontologi dan epistemologi yang berbeda. Akan tetapi dalam pelak-

sanaannya dapat menjadi pendekatan yang saling melengkapi.  

 

teoritisasi 

gejala./feno
mena sosial 

Interpret

asi/pena

fsiran  

terhadap 

gejala 
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Tabel 3.2 Perbedaan Paradigma Penelitian Ilmu Sosial 

Aspek 

Filosofis 

Positivisme Postpositi

visme 

Interpretif Kritis Parsipatoris 

Ontologi Naïve realism 
yaitu 
memandang 

realitas 

sebagai 
sesuatu yang 

terikat oleh 

kaidah-kaidah 

tertentu dan 

berlaku 

secara 
universal 

Critical 

realism. 
Realitas 

hadir 

tetapi 
tidak 

selalu 

berada 

dalam 

keterkaita

n dengan 
kaidah 

tertentu. 

Relativism : 

realitas 
hadir karena 

dikonstruksi

kan secara 
sosial. 

Kebenaran 

bersifat 

relative. 

Historical 

realism : 
realitas yang 

hadir sekarang 

merupakan 
realitas 

pseudo (semu) 

yang 

terbentuk 

karena sejarah 

proses 
hubungan 

ekonomi 

sosial, 
budaya, dan 

politik 

Realitas 

partisipatif : 
realitas 

subjektif-

objektif 
diciptakan 

bersama-sama 

oleh pikiran 

dan dunia 

sosial yang 

telah ada. 

Epistimo

logi 

Peneliti harus 

mempunyai 
jarak dengan 

objek 

penelitian. 
Hal ini karena 

asumsi dari 

paradigma ini 
bahwa 

realitas 

bersifat 
objektif. 

Posisi 

peneliti 
interaktif 

dan netral. 

Objektivi-
tas 

diperkira-

kan dan 
bergan-

tung pada 

dinamikan 

Realitas 

dipahami 
sebagai 

bagian dari 

objek dan 
peneliti. 

Temuan dai 

paradigma 
ini dalam 

riset adalah 

produk 
inetraksi 

antara 

peneliti 
dengan 

subjek 

penelitian. 

Pemahaman 

peneliti 
tentang 

realitas 

dijembatani 
oleh 

pemahaman 

akan nilai 
tertentu (value 

mediated 

finding) 

Subjektifvitas 

kritis dalam 
melakukan 

transaksi 

parsipatoris 
dengan dunia 

sosial, 

proposisi dan 
pengetahuan 

praktis atas 

temuan yang 
diciptakan 

bersama-sama 

 

Dalam pengembangan Ilmu Komunikasi, sebuah gejala atau 

fenomena komunikasi tidak akan perbah dapat terjelaskan hanya 

dengan menggunakan satu paradigma. Perubahan yang terjadi secara 

dinamis dalam Ilmu Komunikasi membutuhkan cara pandang dan 

perspektif yang semakin berkembang pula. Perspektif dengan ausmsi 

pencarian kebenaran yang beragam justru dapat digunakan untuk 

menganalisis dan menjelaskan gejala komunikasi secara lebih 

komprehensif dan “verstehen” (Lindlof, 2002). 
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C. JENIS-JENIS PENELITIAN 

Paradigma penelitian memerlukan operasionalisasi untuk 

sampai pada temuan penelitian.  Dari paradigma yang sudah dibahas 

diatas berikut disampaikan beberapa jenis penelitian berdasarkan 

penggunaan, metode, tujuan, sifat permasalahan, dan kajian disiplin 

ilmu. 

Tabel 3.3 Jenis-Jenis Penelitian 

Protokol Nama Penelitian Konsep 

Penggunaan 

Penelitian Dasar 

(pure research) 

Penelitian yang bertujuan 

untuk mendapatkan 

pengembangan dan 

penemuan baru dalam 

bidang ilmu pengetahuan. 

Riset ini berorientasi jangka 

panjang untuk penguatan dan 

pengembangan ilmu. 

Penelitian Terapan 

Meningkatkan kegunaan 

praktis (aplikasi) dari teori 

atau konsep-konsep tertentu 

dalam pengetahuan ilmiah. 

Riset ini menekankan pada 

pemecahan masalah yang 

dapat diterapkan untuk 

kemanfaatan praktis.  

Penelitian 

Rekayasa 

Penelitian ini bertujuan 

untuk menciptakan 

rancangan sebagai hasil 

penerapan ilmu pengetahuan. 

Rancangan yang dihasilkan 

harus memenuhi spesifikasi 

tertentu untuk mendapatkan 

kinerja sesuai dengan 

persyaratan yang telah 

ditetapkan. Rancangan 

merupakan sintesis dari 

spesifikasi dan metode 

ilmiah. Salah satu bentuk 

penelitian rekayasa adalah 

penelitian perangkat lunak 

(software).  

Metode Penelitian Historis - Penelitian yang 

sistematis dan objektif 
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dengan tujuan 

mendapatkan 

rekonstruksi atas 

peristiwa dan artifak 

pada masa lampau.  

- Pengumpulan data 

seringkali didapatkan 

dari sumber sekunder 

dalam bentuk arisp, 

dokumen, surat-surat 

masa lampau.  

- Kelemahan dari riset ini 

adalah tingkat kontribusi 

pada pemcahan masalah 

paling rendah. Hal ini 

karena informasi dalam 

bentuk data sulit untuk 

dikendalikan. 

Penelitian Filosofis 

Riset yang bertujuan untuk 

mendapatkan alternatif 

pemecahan masalah dengan 

menggunakan pendekatan 

rasional berdasar pada pola 

berfikir (induktif, deduktif) 

dan analisis sistematis 

dengan memathui hukum-

hukum logika.  

Penelitian 

Eksperimental 

- Penelitian dengan 

memberikan perlakuan 

kepada kelompok-

kelompok eksperimen. 

Perlakuan diberikan paa 

situasi dan kondisi 

tertentu yang dapat 

dikontrol. 

- Data dikumpulkan dari 

hasil sebelum dan 

sesudah kelompok 

diberikan perlakuan 

untuk dibandingkan 

secara statistik. 

Penelitian 

Tindakan 

- Penelitian yang 

dilakukan untuk 

pemecahan masalah 

praktis pada fenomena 

tertentu. Seringkali 

penelitian ini dilakukan 
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terkait dengan dunia 

kerja.  

- Data didapatkan dari 

obervasi aktual. 

- Desain penelitian bersifat 

fleksibel dan inovatif 

dapat berkembang dan 

berubah selama proses 

penelitian masih 

berlangsung. 

Tujuan 

Deskriptif 

Bertujuan untuk memberikan 

gambaran tentang fenomena 

tertentu. Seperti misalnya: 

pola komunikasi sales 

representatives dalam 

menjaring konsumen.  

Eksploratif 

Untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan baru. Penelitian 

yang dilakukan dalam riset 

eksploratif biasanya 

bertujuan untuk menemukan 

sesuatu yang baru 

(invention). 

Eksplanatif 

Penelitian untuk melakukan 

pengujian terhadap teori atau 

konsep. Dalam riset ini 

terdapat dua kemungkinan 

atas temuan riset yaitu 

menguatkan teori yang diuji 

(dengan pembuktian) atau 

menolak teori yang diuji. 

Sifat 

Permasalahannya 

Penelitian 

Perkembangan 

 

Masalah yang kompleks dan 

komprehensif membutuhkan 

skema penelitian yang 

berkelanjutan (sustainable).  

Penelitian ini menyelidiki 

proses dan pola perubahan 

dari fungsi komponen 

selama jangka waktu tertentu 

(biasanya waktu yang 

ditetapkan selama bertahun-

tahun) dengan kapasitas, 

kompetensi peneliti yang 

ahli serta didukung oleh 

infratruktur yang memadai. 

Penelitian kasus 

dan Penelitian 

- Fokus penelitian kasus 

adalah mendapatkan 
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lapangan 

 

jawaban yang intensif 

dan terperinci tentang 

sebuah kasus. Pola 

jawaban dari studi kasus 

meliputi latar belakang 

kasus, dan kondisi terkini 

dari kasus tersebut.  

- Kasus dalam konteks ini 

dapat berupa individu, 

sistem keluarga, regional 

tertentu, atau 

menyangkut peristiwa 

tertentu.  

- Penelitian kasus biasanya 

memakan waktu yang 

relative lama 

berlangsung secara 

longitudinal. 

Penelitian 

Korelasional 

 

Menjelaskan hubungan antar 

gejala atau fenomena. Objek 

dalam riset dikuantifikasikan 

dengan nilai yang disebut 

dengan variabel. Contoh 

penelitian korelasional : 

melihat apakah ada 

hubungan antara tingkat 

kecerdasan mahasiswa 

dengan pola konsumsi 

kosmetik. 

Penelitian Kausal-

Komparatif 

 

Penelitian yang bertujuan 

untuk menjelaskna hubungan 

sebab-akibat antar gejala 

yang menjadi objek 

penelitian.  

Contoh: penelitian untuk 

menguji pengaruh antara 

kondisi stabilitas domestik 

dan etos kerja pada 

perempuan pekerja. 

 

Bidang Ilmu 

 

Jenis penelitian yang menggunakan pendekatan 

kajian formil dari ilmu. Berdasarkan objek formil, 

penelitian bidang ilmu meliputi: penelitian 

pendidikan, ekonomi, kedokteran, biologi, 

keolahragaan, sosiologi, psikologi, teknik, dan 

sebagainya. 
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D. LATIHAN 

Dari sebuah realitas berikut dibawah ini, sila Anda diskusikan 

bilamanakah dapat disebut sebagai realitas dengan paradigma 

positivistik atau dapat diperlakukan dalam paradigma interpretif. 
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BAB IV 

 METODE FENOMENOLOGI 

 

 
Capaian Pembelajaran 

 

1. Mahasiswa memahami tentang metode penelitian 

komunikasi 

2. Mahasiswa memhami tentang metode fenomenologi dalam 

penelitian komunikasi 

3. Mahasiswa dapat menggunakan metode fenomenologi dalam 

penelitian komunikasi. 

 

 

A. KONSEP DASAR 

Penelitian fenomenologis berkembang sebagai bentuk 

antitesis dari paradigma positivistik. Pada abad ke-19 dominasi 

positivistik dengan dalil realitas diperintahkan, rasional dan logis 

menjadikan cara berfikir atas penelitian pada masa itu secara 

mainstream melakukan pengukuran secara objektif atas pengetahuan. 

Interaksi manusia sebagai bagian dari fenomena menjadi entitas yang 

secara pasif menerima stimulus (Reiners, 2012). Metode penelitian 

dalam paradigma positivistik meniadakan subjekivitas manusia 

melalui teknik pengumpulan dan analisis data yang dikontrol secara 

ketat. Logika ini mendasari temuan-temuan penelitian positivistik 

kuantitatif menganut prinsip empirisme dan reduksionisme. 

Berakar pada tradisi filsafat abad ke-20 fenomenologi 

berkembang menjadi salah satu metode penelitian dengan paradigma 

induktif interpretif (konstruktivism). Memahami pengalaman manusia 

adalah dasar dari pendekatan fenomenologis untuk penelitian, sebuah 

konsep yang diperkenalkan oleh filsuf Jerman Edmund Husserl di 

awal 1900-an (Jones, 2001). Pandangan Husserl dikembangkan 
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menjadi bentuk yang lebih interpretative oleh Heiddeger dan Gadamer 

(Koch, 1999).   

Asumsi dasar dari fenomenologi ada tiga yaitu: (1) penge-

tahuan adalah kesadaran, (2) makna tergantung dari fungsi makna 

terhadap pengalaman individu, dan (3) bahasa sebagai sarana makna. 

Setiap pengetahuan yang didapatkan manusia merupakan hasil dari 

pengalaman sadar melalui penginderaan melalui penglihatan, pende-

ngaran, sensasi sensoris lainnya. Pun pengetahuan didapatkan melalui 

interaksi yang dilakukan individu dengan individu lainnya. Sedangkan 

makna akan dihadirkan oleh individu tergantung dari fungsi makna 

tersebut pada pengalaman individu. Sebagai contoh individu yang 

mempunyai pengalaman tidak mendapatkan pendidikan tinggi bias 

jadi ketika ditanyakan tentang pendidikan tinggi dia akan menganggap 

tidak penting. Sedangkan manusia memerlukan bahasa untuk 

memahami pengalaman sadar yang dialaminya untuk dapat menjadi 

pengetahuan.  

Fenomenologi dapat dilihat sebagai dua pendekatan : (1) 

sebagai aliran filsafat, dan (2) sebagai metode penelitian. Sebagai 

aliran filsafat fenomenologi dibagi dalam empat perspektif besar : 

1. Fenomenologi klasik  

Dalam pandangan fenomenologi klasik, kebenaran hanya bisa 

didapatkan melalui pengarahan pengalaman, tapi kita harus bagaimana 

pengalaman kita bekerja. Konsep dari Edmund Husserl ini disebut 

sebagai deskriptif fenomenologi (Dahlberg, 2008). Dengan kata lain 

kesadaran akan pengalaman dari setiap individu direfeksikan dalam 

pemaknaan atas pengalaman tersebut. Dalam perspektif Husserl, feno-

menologi itu menangguhkan semua anggapan terkait dengan kesa-

daran, persepsi atas pengalaman, pikirna, memori, imajinasi, dan  
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emosi. Fenomenologi melibatkan “intensionalitas” yang merupakan 

bentuk kesadaran terarah individu atas sebuah objek atau peristiwa 

tertentu (Creswell J. , 1994). 

2. Fenomenologi Hermeunetik 

Martin Heidegger (1889-1976), siswa Husserl, menolak teori 

pengetahuan yang dikenal sebagai epistemologi, dan mengadopsi 

ontologi, lebih memebri perhatian pada konsep “ada” atau  ilmu 

wujud. Heidegger mengembangkan fenomenologi interpretatif 

dengan memperluas hermeneutika, filsafat interpretasi (Creswell J. , 

1994). Fenomenologi versi Heidegger ini menekankan pada 

pembelajaran tentang konsep yang dikontruksikan dari pemahaman. 

Hermeunetika bergerak malampaui deskripsi dari konsep umum 

pengalaman dan mencari makna dalam kejadian sehari-hari (Lopes 

KA, 2004). Menurut Heidegger dalam fenomenologi konsep 

bracketing (tanda kurung) tidak diperlukan karena dalam 

hermeunetika dianggap bahwa pengalaman adalah pemahaman 

(Dahlberg, 2008). 

3. Fenomenologi Persepsi 

Tokoh dari aliran ini adalah Marleau Ponty. Berlawanan 

dengan Husserl yang membatasi fenomenologi pada objektivitas. 

Ponty ingin menekankan keberadaan dunia beserta objek-objek tidak 

semata hasil konstruksi atas kerja pikiran individu melainkan terdapat 

kontriusi keterhubungan tubuh  dengan dunia dengan korespondensi 

selayaknya sistem dan berlangsung secara  objektif (Wertz, 2005). 

4. Fenomenologi Sosial 

Alfred Schutz membuat definisi tentang pengalaman dalam 

perspektif sosial. Dalam pandangan Schutz, makna dari pengalaman 

individu didapatkan dari makna tindakan sosial yang dilakukan dengan  
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melibatkan intersubjektivitas. Komunitas memberi kontribusi dalam 

melahirkan makna objektif dalam pengalaman individu. Proses 

pemaknaan subjektif disandingkan dengan pengalaman yag 

dikonstruksikan oleh orang lain sehingga menjadi rangkaian 

konstruksi peagalaman yang pada akhirnya melahirkan realitas 

objektif dari komunitas (Schutz, 1972).  

Sedangkan fenomenologi dalam perspektif sebagai metode 

penelitian membawa konsekuensi epistemologis dan metodologis. 

Dalam konteks ini secara praktis fenomenologi memiliki seperangkat 

protokol untuk menjalankan penelitian lapangan. Kontribusi penelitian 

(dengan metode) fenomenologi dapat dilihat dari matrik berikut : 

Tabel 4.1 Posisi Metode Fenomenologi 

Ontologi (studi tentang 

“keberadaan” atau menjadi 
What is 

Epistemologi (studi tentang 

pengetahuan) 
How we know 

Logika (studi tentang pembuatan 

kausal yang benar) 
How to reason 

Etika (studi tentang benar dan 

salah) 
How we should act 

Fenomenologi (studi tentang 

pengalaman) 
How we experience 

 

Sebagai metode penelitian fenomenologi bergerak dalam 

menyediakan seperangkat prosedur untuk dapat digunakan secara 

praktis dalam penelitian. Penelitian dengan metode fenomenologi 

tidak selalu akan juga menggunakan fenomenologi sebagai dasar teori 

atau landasan konseptual yang bersifat abstraksi. Meskipun dalam 

metode fenomenologi objek dan unit analisis tetap menggunakan 

pendekatan atas pengalaman subjek penelitian (Pringle, 2011).  

Fenomenologi sebagai metode memungkinkan untuk meng-

hadirkan “pendekatan hibrida”. Konsep ini merujuk pada komplek-
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sitas konsep dari fenomenologi yang berada pada rentangan 

pengalaman subjektif dan objektif (Barbour, 2007). Dalam feno-

menologi dua pendekatan dalam metode penelitian yang idiosinkratis 

dihadirkan dari fenomenologi deskriptif versi Husserl dan feno-

menologi interpretative versi Heidegger. Pertanyaannya adalah 

bilamanakah seorang peneliti sebaiknya menggunakan pendekatan 

fenemonologi deskriptif  atau fenomenologi interpretatif? 

Secara metode fenomenologis deskriptif Husserl mengakui 

perlunya bracketing (tutup kurung) dalam menyajikan pengalaman 

dari subjek penelitian. Peneliti fenomenologi melakukan langkah 

pertama dengan reduksi. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir 

persepsi peneliti atas objek dan pengalaman subjek (Lopez, 2004). 

Reduksi dilakukan dalam tiga tahap: TICLETIVE HEALTH RESEARCH / May  2004illis / DE SCRIPTIVE VERSU S INTERPRETIVE PHENO MENOLOG 

Tabel 4.2 Tahap Reduksi Husserl 

Tahap 1. Reduksi 

Fenomenologis 

Pada pengamatan pertama dilakukan bracketing 

(pemagaran) atas pengalaman pribadi yang 

bersifat inderawi dan subjektif. 

Tahap 2. Reduksi 

Eidetis 

Sikap untuk menemukan eidos (esensi) dari 

objek. Mulai mencari hakikat dari objek, atau 

dengan kata lain mulai masuk ke objek bukan 

imajinasi semata. 

Tahap 3. Reduksi 

Transedental 

Beralih pada pemahaman yang lebih tinggi dari 

sekedar memahami objek. Subjek menjadi 

fokus atas kesadaran dengan menempatkan 

dirinya dalam perspektif “dibawah” kendali 

diri. 

 

Sedangkan dalam fenomenologi interpretatif metode penelitian yang 

digunakan justru menghindari bracketing atau reduksi atas 

pemngalaman dan bias dari perspektif peneliti. Pertanyaan dalam 

fenomenologi interpretatif adalah makna fenomena dari perspektif 

subjek penelitian tetapi peneliti tidak menutup keterlibatannya atas 

pemahaman sebagai bagian dari mempelajari pembangunan makna  
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dengan prinsip intersubjektivitas (Lopez, 2004). 

 

B. OPERASIONAL 

Penelitian dengan menggunakan metode fenomenologi 

memiliki beberapa karakteristik diantaranya : (1) fokus pada sesuatu 

yang tampak, (2) tertarik dengan keseluruhan, (3) mencari makna dan 

hakikat dari penampakkan, (4) deskripsi pengalaman BUKAN 

menjelaskan atau menganalisisnya, (5) berakar pada pertanyaan 

tentang fenomena yang diamati, (6) integrasi subjek dan objek, (7) 

investigasi dalam kerangka Intersubjektifitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Penelitian Fenomenologis 

Salah satu metode dalam penelitian fenomenologi adalah 

Interpretative Phenomenology Analysis (IPA). Analisis data menjadi 

bagian paling kompleks dalam penelitian kualitatif. Dibutuhkan 

kemampuan induktif dalam proses menemukan pemaknaan atas data 

(Pringle, 2011). Terdapat beberapa konsep penting dalam metode 

analisi IPA ini yaitu: experience, idiography, interpretation, 

developing interpreratitive layers (Eatough & Smith, 2017).  

Experience atau penalaman adalah subjek dari analisis IPA  

Objek 

(Benda fenomena) 

Kesengajaan 

(intentionality) 

Noema 

Noesis 
Intersubjektif 

Intersubjektif 

Intersubjektif 

INTUISI 
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dan bertujuan untuk memahami dalam konteks yang nyata tentang 

makna dunia bagi individu-individu. Pengalaman merupakan konsep 

yang kompleks dalam IPA melibatkan aktivitas sadar bukan sekedar 

pemahaman dalam ranah persepsi (mind) dari aktor. Menurut Husserl 

(dalam Eatough, 2017) manusia cenderung membuat hierarki atas 

pengalamannya. Terdapat bagian umum dari pengalaman yang 

dialami bersama tetapi dalam konteks tertentu lahir bagian lain yang 

harus dialami individu sendiri untuk dapat memberikan pemaknaan 

tentang pengalaman yang telah dimiliki, sedang dijalani dan mungkin 

apa yang akan dialami. 

Idiography, penelitian IPA cenderung idiografis, dengan 

ukuran sampel kecil (norma untuk penelitian lazimnya menjadi lima 

atau enam aktor subjek) karena sifatnya yang memakan waktu dari 

proses analitis. Proses ini bukan untuk melahirkan generalisasi dari 

populasi yang luas (Langdridge, 2007). Karena itu pengambilan 

sampel lebih bersifat purposive daripada acak (random). Dari 

penggalian data dari aktor tersebut diharapkan mendapatkan informasi 

terperinci tentang pengalaman individu dalam kelompok yang cukup 

spesifik pada objek yang juga sangat spesifik.  

Interpretation dalam analisis IPA, dilakukan pemaknaan atas 

pemahaman dan pemkanaan dari aktor subjek penelitian atas 

pengalaman. Lingkaran hermeunetik tersebut membuat peneliti harus 

bekerja secara dinamis dengan data ang dimiliki, pendekatan berulang, 

metode non-linier, memeriksa seluruh bagian beserta konteks yang 

melingkupinya.  

Tabel. 4.3  Interpretation dalam IPA 

Bagian  Keseluruhan 

Kata  Kalimat 

Bagian kata Kata utuh 

Teks tertentu Kolektif dari teks 
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Wawancara Proyek riset 

Episode tunggal Rangkaian kehidupan utuh 

 

Developing interpreratitive layers. Pemaknaan terjadi dalam 

rangkaian jenjang dan oposisi. Dalam konteks tertentu pemahaman 

peneliti atas unit analisis dalam fenomenologi (kata dan kalimat) 

terjadi dalam rentang kata sifat yang akan sulit untuk menentukan data 

tersebut akan dikoding dalam tema tertentu. Pendalaman bacaan 

interpretatif yang bergeser dari latar depan pemaknaan subjek aktor 

akan menjadikan peneliti berusaha untuk melakukan tingkatan-

tingkatan (Willig, 2008). 

Proses analisis dengan menggunakan IPA dilakukan dengan 

enam (6) tahapan seperti disajikan dalam matriks berikut:  

Tabel 4.4 Tahapan IPA 

Tahap  Aktivitas 

1) Reading and re-reading 

 Dari transkrip wawancara dapat 

dilakukan proses “pembacaan 

kembali”. Hal ini dapat dilakukan 

dengan menambahkan komentar 

pada bagian transkrip yang dirasa 

oleh peneliti membutuhkan 

review. Tidak semua elemen 

dalam transkrip mebutuhkan 

komentar.  

 Komentar dapat berupa 

ringkasan, asosiasi atau 

interpretasi (berdsarkan literatur) 

untuk pemahaman tentang makna 

yang melekat dalam teks. 

 Tahap ini dapat diulang lebih dari 

satu kali untuk memaksimalkan 

kemungkinan peneliti menangkap 

makna lain dalam teks.  

 Tahap ini dilakukan pada data 

asli. 

2) Initial noting 

Tema yang dimunculkan dari hasil 

“pembacaan” dapat dituliskan di 

sebelah kanan dari lembar koding. 
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Catatan awal ditransfromasikan 

menjadi pernyataan yang lebih 

bermakna, yang mencerminkan 

tingkat makna yang lebih luas di 

bagian teks tertentu. Komentar dari 

peneliti harus mencerminkan catatan 

yang lebih luas, secara teoretis 

signifikan.  

3) Developing Emergent themes 

Analisis sekarang berusaha untuk 

mengidentifikasi tautan umum antara 

tema dan menyusun ulang dalam cara 

analitis atau teoretis. Beberapa tema 

akan terlihat pola berkelompok 

sementara tema yang lain perlu 

dipecah dalam tema-tema lain lebih 

lanjut. Beberapa tema akan menjadi 

bagian dari tema yang lain. Proses ini 

dilakukan dengan merekonstruksikan 

tema dengan kembali melakukan 

verifikasi kepad ateks aslinya.  

4) Searching for connections 

across emergent themes 

Analisis dalam tahap ini 

menghasilkan tabel matriks tema 

dalam urutan yang koheren. Tema 

diberi nama dengan tepat dan setiap 

tema ditautkan dengan teks aslinya 

melalui referensi kutipan tertentu. 

Dalam tahap ini beberapa tema dapat 

dibatalkan jika tidak sesuai dengan 

tema yang melingkupinya atau karena 

tidak dapat digunakan untuk 

menambah daya analisis. 

5) Moving the next cases 

Melakukan analisis pada transkrip 

aktor subjek yang lain dengan 

tahapan seperti 1-4. 

6) Looking for patterns across 

cases 

Dari rangkaian analisis dari semua 

transkrip didapatkan tema-tema yang 

menjadi tautan dari tema-tema 

induktif yang didapatkan dari hasil 

analisis sebelumnya. Dari proses ini 

akan lahir pola-pola tema dalam 

bentuk kategorisasi-kategorisasi. 

Sumber : diolah dari (Langdridge, 2007: 111) dan (Smith, 2009) 

C. CONTOH RISET 

Contoh Judul Penelitan Fenomenologi 
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1. Konsep diri anak TKI dalam Hubungan Antarpribadi 

2. Family Relationship Remaja Kembar Identik dan Tidak 

Identik 

3. Self Disclosure Informasi Private kepada Significant Others 

 

D. LATIHAN 

 

 
Coba identifikasi sobjek dan subjek dari fenonema 

kemudian lakukan langkah reduksi berikut. Sila dicatat hasil 

reduksi atas 

REDUKSI : 

1. Mempertanyakan apa yang ada dalam diri, pengaruh 

dunia sekitar “aku”? 

2. Bagaimana objek diterima dalam bingkai kesadaran, 

pengalaman, kesengajaan? 

3. Bagaimana saya sadar akan obek itu? 

4. Bagaimana saya menjelaskannya? 

5. Bagaimana membuat petunjuk dari ojek dalam term 

yang tetap untuk setiap situasi? 

6. Bagaimana objek menjadi subjektif dalam berbagai 

cara? 

7. Bagaimana keseharian yang ada pada objek? 

8. Bagaimana objek digambarkan 
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BAB V 
 METODE SEMIOTIKA 

 

 
Capaian Pembelajaran 

 

1. Mahasiswa memahami tentang semiotika 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi tanda dan jenis-jenis 

tanda 

3. Mahasiswa mampu menggunakan metode semiotika dalam 

penelitian komunikasi. 

 

 

A. KONSEP DASAR 

Istilah semiotika sebagai salah satu metode analisis tanda 

berasal dari tradisi linguistic Ferdinand De Saussure. Ahli linguistik 

Saussure menyebutnya sebagai semiologi yaitu makna dari tanda 

sebagai bagian dari sistem bahasa. Dalam perkembangannya beberapa 

ilmuwan pemerhati tanda juga menyertakan konsep-konsep tentang 

semiotik. Umberto Eco melihat semiosis sebagai sebuah konsep 

filosofis atas tanda. Sedangkan Charles Sanders Peirce leibh 

mendekati semiotik sebagai bagian dari ilmu pengetahuan empiris 

(science). Sebagai ilmu, semiotik menyediakan perangkat untuk 

pengembangan teoretis dan praktis. Dalam semiotika dimungkina 

untuk menggunakannya dalam mempelajari tentang tanda, proses 

tanda (semiosis), indikasi, kemiripan, metafora, silogisme, makna dan 

sistem bahasa. Sistem bahasa yang dipelajari dalam semiotika juga 

melibatkan sistem tanda non-linguistik. Semiotika sering dibagi 

menjadi tiga cabang: (1) sintaktik berhubungan dengan konsep baku 

penggunaan bahasa dalam kaidah rules, (2) semantik kajian semiotik 

yang membahas tentang makna dari tanda, (3) pragmatik, berkaitan 
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dengan pengunaan tanda-tanda dalam konteks praktik sehari-hari 

(Littlejohn, 2000). 

Umberto Eco tokoh semitotika dalam buku Semiotics and The 

Philosophy of Language melandaskan kajian semiotika berlandaskan 

pada konsep Pierce tentang semiosis yang tidak terbatas terkait 

dengan bahwa tanda mewakili sesuatu yang lain melainkan juga harus 

dimaknai. Menurut Eco, semiotik sebagai “ilmu tanda” (sign) dan 

segala yang berhubungan dengannya cara berfungsinya, hubungannya 

dengan kata lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka 

yang mempergunakannya.  

Ketika semiotik menempati posisi tanda, maka akan bertindak 

selayaknya filsafat dan bukan ilmu. Dalam konteks ini menempatkan 

abstraksi seperti konsep baik, buruk, kebenaran, revolusi, dan 

sebagainya. Tanda sebagai konstruksi filsafat akan sulit mendapat 

“tempat” dalam ilmu karena pernyataan tentang tanda akan menjadi 

sulit untuk diuji secara empiris. Kebenaran filosofis berada pada 

perspektif etik dari peneliti bukan pada ranah emik dari objek tanda 

yang diteliti. Dengan kerangka kerja klasik, emisi filosofi dari tanda 

dimiliki secara asbtraksi (Eco, 1984). 

Semiotika tanda menurut Alex Sobur (Sobur, 2004) membuat 

pembedaan semiotika menjadi beberapa jenis, yaitu:  

1. Semiotik Analitik merupakan semiotik yang menganalisis 

sistem tanda. Peirce mengatakan bahwa semiotik berobjekkan 

tanda dan menganalisisnya menjadi ide, obyek dan makna. Ide 

dapat dikatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah 

beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu pada obyek 

tertentu. 

2. Semiotik Deskriptif adalah semiotik yang memperhatikan  
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sistem tanda yang dapat kita alami sekarang meskipun ada tanda 

yang sejak dahulu tetap seperti yang disaksikan sekarang. 

3. Semiotik Faunal Zoosemiotic merupakan semiotik yang khusus 

memper hatikan sistem tanda yang dihasilkan oleh hewan. 

Semiotik kultural merupakan semiotik yang khusus menelaah 

system tanda yang ada dalam kebudayaan masyarakat. 

4. Semiotik Naratif adalah semiotik yang membahas sistem tanda 

dalam narasi yang berwujud mitos dan c erita lisan (folklore). 

5. Semiotik Natural atau semiotik yang khusus menelaah sistem 

tanda yang dihasilkan oleh alam. Semiotik normative merupakan 

semiotik yang khusus membahas sistem tanda yang dibuat oleh 

manusia yang berwujud norma-norma. 

6. Semiotik Sosial merupakan semiotik yang khusus menelaah 

sistem tanda yang dihasilkan oleh manusia yang berwujud 

lambang, baik lambang kata maupun lambing rangkaian kata 

berupa kalimat. Semiotik struktural adalah semiotik yang khusus 

menelaah system tanda yang dimanifestasikan melalui struktur 

bahasa 

 

B. OPERASIONAL 

Semiotika sebagai metode penelitian sudah dilakukan oleh 

beberapa ahli semiotika pun sekaligus menyediakan perangkat ilmiah 

untuk melakukan penelitian semiotika. Metode-metode tersebut 

diinisiasi oleh : Charles Sanders Pierce dan Roland Barthes. 

Charles Sanders Piercee 

Filsuf dan ahli logika pragmatis Amerika –Charles Sanders 

Peirce- merumuskan model tersendiri tentang tanda. Semeiotik 

(sebagaimana Peirce menyebutnya) dan membuat taksonomi tanda.  
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Pierce menawarkan model triadic (tiga bagian) yang terdiri dari 

fungsi-fungsi (1) representamen [R] : bentuk yang diambil dalam 

tanda, (2) objek : sesuatu yang merujuk pada tanda [O], dan (3) 

interpretant: efek yang dihasilkan oleh tanda atau konsep dalam 

pikiran manusia tentang tanda tersebut [I]. Proses pembacaan tanda 

terjadi dalam hubungan yang relatif dan tidak terbatas tergantung dari 

pengalaman dan pemahaman.  

 

 

       Atau  

 

 

      Sumber: (Chandler, 2017.) 

Gambar 5.1 Segitiga Tanda Pierce 

Sementara taksonomi tanda menurut Peirce ada tiga yaitu : 

ikon, indeks, dan simbol. Ikon adalah tanda yang merujuk pada objek 

dan mempunyai hubungan persamaan dengan objek yang dirujuk. 

Indeks merupakan tanda yang menjadi gejala bagi tanda yang lain. 

Sedangkan simbol adalah tanda yang dikonstruksikan oleh konvensi 

komunitas (Short, 2007).  

Tabel 5.1 Tabel Hubungan antar Tanda Pierce 

Sumber : (Merrel, 2001) 

Tanda Ikon Indeks Simbol 

Ditandai 

dengan: 

Persamaan 

(kesamaan) 

Hubungan sebab-

akibat 

Konvensi 

Contoh: Gambar-

gambar, Patung-

patung, Tokoh 

besar, parfum 

Asap/Api, 

Gejala/penyakit, 

Bercak 

merah/campak 

Kata-kata, Isyarat 

Proses Dapat dilihat, 

sensasi, feeling 

Dapat diperkirakan Harus dipelajari dan 

dilakukan 
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Dalam proses semiosis Peirce setiap tanda memiliki dimensi 

bentuk (yang dapat disensasi dengan panca indera), dimensi nama, 

dan dimensi konsep. Sebuah tanda mobil berikut apabila “dipecah” 

dengan menggunakan semiosis Pierce akan menghasilkan matrik 

tanda sebagai berikut: (tetapi penandaan versi buku ini dapat bergeser 

menurut versi pembaca). 

                               O = Mobil 

 

 

 

 

 

R = gambar mobil       I/O = mobil mewah 

 

 
                                    R = alat transportasi  I/O = prestise 

 

 

 

 
 

Gambar 5.2 Semiosis pada tanda Mobil 

 

 

                                                         O = Dian Sastro sedang memegang puff 

 

 

 
 R = gambar iklan sabun              I = membuat badan jadi wangi dan halus 

 
 

Gambar 5.3 Semiosis pada Iklan Sabun 
 

R = barang mahal I/O = kelas sosial 
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                                   O = makanan pokok orang Indonesia 

 

 

     R = (kata) nasi                        I = masakan dari padi 

 
Gambar 5.4 Semiosis pada bahasa 

 

Roland Barthes 

Merupakan penganut aliran strukturalisme dan pengembang 

kajian linguistik Saussure. Roland Barthes (Barthes, 1967) 

Mengembangkan prinsip Saussure, Barthes memakai konsep 

sintagmatik dan paradigmatik dalam menjelaskan simpton (gejala) 

budaya, seperti sistem tradisi, sistem pakaian, sistem transportasi, 

sistem furniture,  karya seni, film, iklan, dan puisi. Penyemaian dua 

perspektif dari tanda tersebut menjadi sebuah sistem bahasa. Dalam 

sebuah sistem, bahasa memiliki elemen hubungan relasional dan 

oposisi, Barthes menuliskan tentang dua elemen tanda yaitu: penanda 

(signifier) dan petanda (signified). Penanda merujuk kepada nama dari 

objek, sedangkan petanda merupakan konsep mental dari objek.  

Sedangkan dalam sistem penandaan (signification) Barthes 

memiliki dua terminologi konsep dalam analisisnya yaitu: denotasi 

dan konotasi. Denotasi merujuk kepada penandaan sederhana dengan 

membuat penanda dan petanda berlaku secara umum mengabaikan 

dimensi substansi dan konteks. Denotasi menjadi skema tahap 

pertama dari penandaan. Sedangkan dalam konotasi, Barthes 

menawarkan konsep yang lebih khusus atas penandaan denotasi yang 

sudah dilakukan. Model Barthes menempatkan konotasi sebagai tahap 

kedua penandaan.  Pada tahap ini, hasil penandaan denotasi akan 

menjadi penanda pada tahap selanjutnya (konotasi). Petanda dalam  



Metode Penelitian Komunikasi | 57 

tahap konotasi merupakan konstruksi dari beragam konteks yang 

melingkupi tanda baik dalam perspektif sistem ekonomi, budaya, 

politik, dan sebagainya.  

 

 

 

 

 

Gambar 5.5  Dua Level pemaknaan Roland Barthes 

Gambar diatas menunjukkan peta penandaan dari barthes. 

Denotasi melibatkan tanda (penanda dan petanda). Dalam level 

denotasi penanda adalah kata “mawar” sedangkan petandanya adalah 

wujud bunga mawar. Makna yang keluar dalam tanda denotasi adalah 

makna yang merujuk pada kategorisasi tanda yaitu tanaman dalam 

bentuk bunga mawar. Pada waktu yang bersamaan tanda denotasi 

akan menjadi penanda pada penandaan konotatif. Dari bentuk, nama, 

dan konsep tentang “bunga mawar” menjadi penanda untuk konotasi 

selanjutnya. Dalam konotasi petanda akan lahir dengan konteks 

literatur yang didapatkan dengan melakukan intertekstualitas. 

Ilustrasi di atas memberikan contoh dari denotasi “bunga 

mawar” konstruksi konotatif yang muncul adalah hasrat atau 

semangat. Dalam pemaknaan selanjutnya konotasi dan konteks akan 

melahirkan mitos. Barthes menyebut mitos adalah level pemaknaan 

dengan menyertakan operasi ideologi dalam pemahamannya.  

Kebenaran yang dibawa oleh mitos merupakan pembenaran atas nilai-

nilai dominan yang secara sistem unik dibawa dan berlaku untuk 

komunitas atau periode tertentu. Dalam skema Barthes, konotasi 

merupakan derajat pertama dalam pemaknaan sedangkan mitos 

Denotasi 

Konotasi 
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merupakan derajat kedua pemaknaan. Petanda yang lahir dalam mitos 

sebagai konsep mental dari proses konotasi dapat memiliki beberapa 

penanda sekaligus (Barthes, 1972). 

Pola ini menunjukkan bahwa pemaknaan akan tanda tidak 

dapat dilepaskan dari persepsi mental dari si pemberi makna. Interaksi 

antara tanda secara psikologis dan emosional dengan nilai-nilai dari 

pembaca tanda menjadi dialektika yang dinamis. Intersubjektivitas 

dalam narasi konotatif menjadi dimungkinkan dengan kemungkinan 

literatur petanda yang dapat disejajarkan dengan penanda dalam 

mitos. Pemaknaan mitos berkerja dengan melihat fakta denotatif dan 

konotatif yang membentuk kerangka berfikir dalam analisis sebuah 

tanda. 

 

C. CONTOH RISET 

1. Feminitas dalam Film Wonder Woman. 

2. Komodifikasi Kecantikan dalam Iklan Sabun Mandi 

3. Representasi Perlawanan Perempuan Aristokrta dalam Novel 

Wiro Sableng 212 

 

D. LATIHAN 

 
1. Identifikasi tanda yang terdapat dalam produk budaya 

popular (nvel, iklan, film, lirik lagu) 

2. Analisis tanda-tanda tersebut dengan menggunakan salah 

satu metode semiotika. 

 

 

E. DAFTAR PUSTAKA 

Barthes, R. (1967). Elements of Semiolog. New York: Hill and Wang. 

Barthes, R. (1972). Mythologies. New York: The Nooday Press. 

Chandler, D. (2017.). Semiotics The Basics 3rd ed. Oxon, Rn. : Routledge 
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BAB VI 

 ETNOGRAFI KOMUNIKASI 

 

 
Capaian Pembelajaran 

 

1. Mahasiswa memahami tentang metode etnografi 

komunikasi dalam penelitian komunikasi. 

2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi fenomena etnografi 

dalam penelitian komunikasi. 

3. Mahasiswa mampu menggunakan metode etnografi 

komunikasi dalam penelitian komunikasi. 

 

 

A. KONSEP DASAR 

Budaya dalam komunikasi memegang peranan yang sangat 

penting. Manusia menyampaikan ide-ide, pikiran, ekspresi, dan emosi 

melalui bentuk budaya yaitu tanda. Sebagai sarana penyampaian 

makna, tanda dan sistem tanda (bahasa) menjadi media (kanal) dalam 

proses komunikasi. Keberlangsungan proses komunikasi dengan 

melibatkan segenap elemen pendukungnya (peserta komunikasi, 

pesan, kanal, umpan balik, dan gangguan) membutuhkan aturan main 

(rules) yang disepakati oleh peserta dalam sistem komunikasi tersebut. 

Menyampaikan dan menerima pesan dalam konteks 

keseharian seringkali dipandang sebagai aktivitas yang sederhana. 

Manusia melakukan persepsi atas stimulus yang hadir dalam ragam 

sensasi indera. Prose tersebut melibatkan kehadiran memori dan 

pengetahuan yang cukup. Respon sebagai bentuk dari umpan balik 

seringkali tidak menjadikan komunikasi menjadi efektif bahkan 

cenderung menjadi potensi konflik. Manajemen konflik yang 

dilakukan dengan pendekatan kultural seringkali justru lebih efektif 

dibandingkan dengan perspektif koersif.  
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Budaya merupakan pintu masuk manusia dalam membangun 

peradaban. Artifak, cara hidup, dan ide-ide merupakan manifestasi 

dari budaya yang menjadi katalisator pada perubahan masyarakat. 

Bahasa menjadi salah satu wujud dari sistem yang dikonstruksikan 

melalui budaya, pun sebaliknya dengan budaya dapat berkembang 

atau rusak karena kontribusi bahasa. Budaya perlu dikembangkan dan 

melihat kontribusi bahasa dalam perkembangan tersebut dapat 

menjadi sebuah kajian yang menarik dalam konteks pengembangan 

ilmu pengetahuan. Budaya dan bahasa merupakan entitas idiosinkratis 

yang membutuhkan metode khusus untuk mengkajinya. Sebagai objek 

formil dari ilmu pengetahuan, penyelidikan tentang budaya dan 

bahasa difasilitasi dengan metode etnografi. 

Etnografi diarahkan untuk memahami dan menjelaskan 

bagaimana orang memahami budaya mereka melalui sistem tanda 

yang digunakan (Moerman, 1988). Studi etnografi menjadi inti pada 

kajian para antropolog Amerika maupun Eropa (Inggris). Dalam 

tradisi etnografi Amerika dipelopori oleh Frans Boaz dan Alfred 

Koeber dengan kecenderungan pada kajian pola budaya yang statis 

dan artifak budaya. Sedangkan dalam tradisi Inggris (disebut juga 

tradisi fungsionalis) dikembangkan oleh A. R Radcliffe-Brown dan 

Bronislaw Malinowski. Orientasi tradisi Inggris ini lebih tertarik pada 

hadirnya “makna” sosial dan budaya pada tindakan, peristiwa, objek, 

dan hukum yang beroperasi pada konteks budaya yang lebih besar 

(Troike, 2003).  

Dalam perkembangannya, etnografi semakin khusus melihat 

dimensi budaya. Dell Hymes (Hymes, 1996) memperkenalkan 

etnografi bahasa. Dalam perspektif Hymes, bahasa merupakan inti 

dari budaya. Persinggungan bahasa dan budaya yang sangat intensif  
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melahirkan varain dari etnografi bahasa yang secara spesifik 

mempelajari pola komunikasi pada komunitas tertentu yaitu metode 

etnografi komunikasi (etnokom). Fokus etnokom adalah masyarakat 

tutur dengan melihat cara dan pola dengan sistem peristiwa 

komunikatif dan konteks budaya yang melingkupinya. 

Dalam disiplin antropologi, etnokom memeprluas pemahaman 

budaya kedalam bahasa dan sebaliknya. Pada saat yang sama 

mendeskripsikan bahasan dan pola hubungannya dengan organisasi 

sosial, peran-hubungan, nilai-nilai dan kepercayaan. Pola pengetahuan 

dan perilaku yang ditransmisikan dari generasi ke generasi dalam 

proses sosialisasi/enkulturasi. Dari temuan-temuan dalam etnokom 

dapat dijadika literatur awal dalam kontribusi terhadap studi tentang 

pemeliharaan dan perubahan budaya termasuk didalamnya proses 

akulturasi dan memberikan petunjuk pada sejarah budaya komunikasi. 

Kajian psikolinguistik melihat etnokom sebagai studi tentang 

penguasaan bahasa bukan hanya terkait dengan kapasitas bawaan dari 

kemampuan berbicara tetapi juga melibatkan kemampuan untuk 

memperhitungkan cara-cara tertentu berbicara dikemabngkan dalam 

proses interaksi sosial. Studi dengan desain ekperimental tidak dapat 

lagi membuat kesimpulan bahwa Ibu menjadi pengasuh utama dalam 

semua bentuk masyarakat. Pun meninggalkan asumsi peneliti tentang 

distorsi yang dapat ditimbulkan dari hadirnya pengamat (atau media 

perekam) dalam pengumpuan data penelitian etnografi. Patologi yang 

terjadi dalam setiap komunitas masyarakat tutur memerlukan 

pendekatan yang secara khusus menyertakan informasi tentang 

budaya “normal” atau “menyimpang” dari perspektif kelompok lain. 

Klaim tentang strategi dan proses universal peru diuji terhadap data 

deskriptif dari budaya lain untuk mendapatkan pemahaman lintas- 
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budaya. Penelitian dengan metode etnoko membutuhkan keterbukaan 

dan relativisme dalam melihat unit analisis sebagai bagian dari 

pemahaman tentang objek dan subjek penelitian. 

 

B. OBYEK PENELITIAN ETNOGRAFI KOMUNIKASI 

Penggambaran dan analisis dari etnografi berhubungan secara 

khusus dengan unit analisis. Menurut Hymes (1996) unit dalam kajian 

etnografi komunikasi ada tiga yaitu: situasi komunikasi, peristiwa 

komunikasi, dan tindak komunikasi. Situasi komunikasi merujuk 

kepada konteks dimana komunikasi terjadi. Konteks dalam situasi 

komunikasi dapat berupa setting terjadinya komunikasi seperti: di 

kapal, di jalan, di ruang sekolah, tempat ibadah, acara pernikahan, atau 

majelis pengadilan. Sebuah situasi komunikasi yang sama dapat 

menjadi tempat bagi terjadinya beragam interaksi komunikasi. 

Peristiwa komunikasi merupakan unit dasar untuk 

menggambarkan etnografi komunikasi. Peristiwa tunggal komunikasi 

dapat merupakan seperangkat komponen dengan tujuan umum 

berkomunikasi, pada tema yang umum, dengan melibatkan beberapa 

peserta. Peristiwa seperti ini biasanya menggunakan variasi bahasa 

yang sama, menggunakan prinsip tone dan aturan main dalam 

interaksi yang sama. Peristiwa komunikasi dapat terjadi dalam sebuah 

setting yang sama meskipun dapat “sejenak berhenti ketika terjadi 

perubahan pada peserta utama, aturan dalam menjalin hubungan, atau 

perubahan pada fokus dan perhatian dari peristiwa tersebut. Ketika 

semua elemen tidak ada yang berubah maka peristiwa akan ditandai 

dengan “keheningan” atau perubahan posisi tubuh dari peserta 

komunikasi. 

Tindak komunikasi umumnya berbatas dengan sebuah  
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fungsi interaksi, seperti pernyataan referensial, permintaan, perintah 

dalam bentuk komunikasi verbal maupun non verbal. Sebuah tindak 

komunikasi untuk meminta tolong seorang anak kepada orang tuanya 

misalnya selain anak menyampaikan secara verbal dengan kalimat 

“Ibu boleh aku main?” juga diikuti dengan ekspresi bibir tersenyum, 

mata mengeriyip dan mengharap. Daam konteks peristiwa komunikasi 

bahkan sebuah keheningan dapat menjadi komunikasi yang disengaja. 

Tindakan konvensional seperti mempertanyakan, berjanji, menyang-

kal, memperingatkan, menghina, meminta, memerintah dapat terjadi 

dalam satu tindak komunikasi. Perilaku komunikasi yang dapat 

diamati yang sama mempunyia kemungkinan menjadi tindak 

komunikasi yang berbeda pada komunitas yang berbeda. Misalnya 

seseorang bersendawa ketika selesai makan bukan merupakan 

tindakan komunikasi hanya menjadi tanda pada kemungkinan 

terjadinya gangguan pencernaan. Sedangkan tindakan sendawa pada 

setting dan peristiwa komunikasi lain dapat menjadi tanda sebagai 

pujian dan apresiasi kepada tuan rumah untuk hidangan yang disajikan 

(Troike, 2003).  

 

C. OPERASIONAL 

Penelitian dengan metode etnografi komunikasi selain 

melibatkan pemilihan objek tertentu juga menggunakan prosedur yang 

khusus. Secara umum penelitian etnografi dilakukan dengan empat 

prosedur utama yaitu: (1) pemilihan topic kajian, (2) membuat desain 

riset, (3) pengumpulan data (data collection), dan (4) analisis data dan 

penulisan laporan etnografi (Murchison, 2010). Untuk melihat 

prosedur secara lebih lengkap disampaikan dalam matriks berikut: 
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Tabel 6.1 Matrik Riset Etnografi Komunikasi 

Prosedur Langkah Aktivitas 

Pemilihan topik 

etnografi 

Penentuan 

kemungkinan 

topic/objek 

penelitian. 

- Mencari kemungkinan 

lokasi untuk penelitian. 

- Mempelajari 

kemungkinan topic 

etnografi. 

- Mempelajari Tempat, 

Orang, atau Acara.  

- Mempertimbangkan 

etika penelitian. 

- Potensi topik informan 

yang mungkin ingin 

dihindari. 

Membuat Desain 

Riset 

Merubah ide 

menjadi pertanyaan 

penelitian 

Hasil identifikasi dari topik 

etnografis, ditentukan 

pertanyaan penelitian yang 

akan dijadikan panduan 

dalam melakukan riset. 

Mencari metode 

penelitian 

Seprangkat prosedur dipilih 

untuk digunakan dalam 

menjalankan desain riset 

etnografi. 

Metode kunci yang 

sesuai untuk 

penelitian etnografi 

- Mengidentifikasi hal-hal 

yang praktis dan layak 

dalam metode riset. 

- Pertimbangan 

ketersediaan waktu, 

tenaga, biaya. 

- Etika penelitian 

Menyusun 

Proposal 

 

Identifikasi dan 

review literatur 

Pemahaman awal tentang 

objek budaya yang akan 

diteliti dapat dilakukan 

dengan mempelajari literatur 

terdahulu dari studi 

kepustkaan. 

Membuat 

pernyataan masalah 

penelitian 

Dari hasil studi pendahuluan 

dilakukan identifikasi dan 

penyusunan masalah 

penelitian 

Rencana penelitian 
Membuat rencana riset yang 

jelas dan ilmiah. 

Identifikasi manfaat 

penelitian 

Melakukan identfiikasi 

impak lebih jauh dari riset 

etnografis yang dilakukan 

baik secara akademis 
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maupun praktis. 

Ketersediaan 

informan 

Melakukan review pada 

sujek manusia dan meminta 

kesediaan pada informan. 

Pengumpulan 

data 

Pedoman 

pengumpulan data 

- Data etnografis sangat 

“cair” kemampuan 

melakukan identifikasi 

dan kecepatan 

perekaman menjadi 

penting. 

- Mencatat dan merekam 

detail dari informasi 

yang dikumpulkna. 

- Membuat catatan 

sekaligus perekaman 

- Melakukan transkripsi 

dari informasi. 

-  Memahami etika dalam 

pengumpulan data. 

Observasi 

partisipatif 

- Menjadi bagian dari 

observasi dan berperan 

secara partisipatif. 

- Menyeimbangkan 

kontribusi pada 

observasi dan partisipasi. 

- Menyediakan waktu 

yang cukup untuk 

observasi dan partisipasi 

serta mendapatkan 

informasi dari informan.. 

- Memulai pengamatan 

dari aktivitas umum 

sampai perilaku dan 

dialog yang “tidak 

biasa”. 

Interviews - Memulai 

denganwawancara dan 

bincang informal. 

- Perbincangan informal 

akan membawa pada 

budaya “asli”. 

- Pewawancara yang baik 

adalah penyimak yang 

baik. 

- Melakukan perekaman 

data menggunakan 

panduan jadwal 
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wawancara. 

Analisis sepanjang 

waktu penelitian 

- Identifikasi atas tema 

inti dan pertanyaan 

penelitian 

- Memahami data  

- Mekanisme 

mengorganisir catatan 

lapangan 

- Mengidentifikasi 

informasi apa yang 

sudah didapatkan dan 

informasi apa yang 

masih perlu 

dikembangkan. 

- Membuat alternative 

apabila pertanyaan 

penelitian berubah. 

- Membuat penyesuaian 

pada desain riset. 

- Mencari umpan balik 

dari informan. 

- Menulis pada 

pertengahan proses 

penelitian 

Peta etnografik - Identifikasi ruang dan 

aktivitas sebagai 

komponen kunci dalam 

budaya. 

- Urgensi mengenali 

ruang, bentuk, peta 

geografis dari objek dan 

subjek penelitian. 

- Memetakan konteks 

kognitif dan konseptual 

dari objek. 

- Memetakan gerakan dan 

perilaku dari subjek 

penelitian. 

Tabel dan grafik - Membuat tabel 

etnografis 

- Hubungan antarpribadi 

sebagai manifestasi dari 

budaya 

- Kekerabatan sebagai 

prinsip organisasi 

budaya 

- Bentuk tabel dan grafik 
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budaya lainnya 

 Penggunaan arsip 

dan data sekunder 

- Artifak budaya sebagai 

salah satu sumber 

infromasi. 

- Memanfaatkan arsip 

etnografis dari artifak 

budaya kontemporer. 

- Evaluasi dan analisis 

atas artifak budaya. 

- Membandingkan sumber 

popular dan sumber 

primer 

Analisis dan 

Penulisan 

laporan 

Reduksi dan koding 

data 

- Menulis dari data 

penelitian anda. 

- Mengidentifikasi tema 

dan pertanyaan kunci. 

- Mengidentifikasi momen 

dan pengalaman 

penelitian terdahulu 

- Membuat kode dan 

reduksi atas data-data 

etnografis. 

- Membuat catatan 

etnografis atas temuan 

- Melihat kemungkinan 

data kontradiktif dari 

temuan. 

Menjawab 

pertanyaan 

penelitian dan 

membangun model 

temuan 

- Mengelaborasi semua 

data 

- Penguatan data dari sisi 

teori dan konsep. 

- Melakukan proses 

induktif atas temuan 

data. 

- Mempelajari kembali 

pertanyaan besar dan 

gambaran besar objek 

penelitian.  

- Identifikasi teori yang 

dapat membantu 

menguatkan argumentasi 

atastemuan dan analisis. 

Memilih format 

penulisan yang 

sesuai 

- Merujuk pada konvensi 

yang berlaku umum 

pada penulisan laporan 

etnografi 

- Detail temuan etnografi 
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disesuaikan dengan 

konteks audiens dan 

subjek penelitian. 

- Analisis formal sampai 

informal 

- Konsistensi penulisan 

gaya laporan etnografi.  

Menyatukan 

seluruh hasil 

analisis etnografi 

- Penggunaan pola 

“hourglass” dalam 

menyusun laporan 

etnografi. 

- Membuat model 

alternative dalam 

mengorgsnisir temuan 

etnografi 

- Menggabungkan 

literature yang relevan 

dengan objek dan 

temuan riset. 

- Menyampaikan peta, 

bagan, matrik, tabel, 

ilustrasi yang relevan 

dengan objek dan 

temuan. 

- Menyampaikan relevansi 

temuan dan tujuan 

penelitian 

- Mengevaluasi dan 

melakukan verifikasi 

atas tulisan etnografi. 

- Menggabungkan 

respond an kritik serta 

masukan dalam laporan 

etnografi. 
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Tabel 6.2 Beberapa contoh judul penelitian Etnografi Komunikasi 

Judul dan Peneliti 

Komunikasi Antaretnik Dalam Masyarakat Tutur Diglosik: Kajian 

Etnografi Komunikasi Etnik Using. Imam Suyitno – Humaniora. 

Volume 18 No. 3 Oktober 2006 halaman 263 – 270. 

Tinjauan Interaksi Lisan Bahasa Melayu dalam Kalangan Remaja 

Malaysia dari Sudut Etnografi Komunikasi. Ghazali Lateh, Shamsudin 

Othman 

Sumber : Jurnal Pendidikan Bahasa MelayuMalay Language Education 

Journal – MyLEJ JPBM, Vol. 4, Bil. 1 (Mei 2014) Hal 30-40 

Representasi Kesantunan Berbahasa Mahasiswa dalam Wacana 

Akademik: Kajian Etnografi Komunikasi di Kampus Universitas 

Negeri Makassar. (Disertasi). Muhammad Saleh.  

Sumber :  

http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/1874 

Pemolaan Komunikasi Tradisi Basiacuang Sebagai Bentuk Kearifan 

Lokal Dalam Upacara Pernikahan Masyarakat Melayu Kampar 

Provinsi Riau (Studi Etnografi Komunikasi Tradisi Basiacuang di 

Desa Kuok Kecamatan Kouk Kabupaten Kampar)- Kurnia 

Husmiwati, Nova Yohana 

Sumber : https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/4966 

Komunikasi Antarbudaya dalam Tradisi Agama Jawa - Ali, Mukti 

(2017). IAIN Salatiga. 

 

C. LATIHAN 

1. Coba anda identifikasi komunitas dengan budaya bahasa 

(tindak tutur) tertentu. 

2. Sila dibuat desain penelitian dengan metode etnografi 

komunikasi. 

3. Observasi sebagian dari aktivitas komunikasi komunitas 

tersebut. 

4. Tuliskan hasil observasi anda dalam bentuk paper dengan 

menyesuaikan dengan protokol metode etnografi komunikasi. 

 

D. DAFTAR PUSTAKA 

Hymes, D. (1996). Ethnography, Linguistics, Narrative Inequality 

Toward an Understanding of Voice. . London. : Taylor Francis. 

Moerman, M. (1988). Talking Culture Ethnography and Conversation 

Analysis. . Philadelphia. : University of Pennsylvania Press. 
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Murchison, J. M. (2010. ). Ethnography Essentials: Designing, 

Conducting, and Presenting Your Research. . San Fransisco, CA. 

: Jossey-Bass. 

Troike, M. S. (2003). The Ethnography of Communication An 

Introduction 3rd ed. Malden, MA.: Blackwell Publishing. 
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BAB VII 

 TEKNIK PENGUTIPAN APA RFERENCING STYLE 

 

 
Capaian Pembelajaran 

 

1. Mahasiswa memahami tentang urgensi teknik pengutipan. 

2. Mahasiswa mampu melakukan pengutipan secara benar. 

3. Mahasiswa mampu menggunakan APA referencing style 

sebagai salah satu teknik pengutipan. 

 

 

A. URGENSI PENGUTIPAN 

Sebagian mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi UTM masih 

mengalami kesulitan dalam sistem referensi (referencing system). 

Untuk memberi panduan dalam sistematika penulisan membuat 

referensi merujuk pada sistem APA (American Psychological 

Association). Penulisan sistem kutipan yang berlaku pada sistematika 

penulisan ilmiah ini berdasarkan pada manual publikasi APA edisi 6 

(Publication Manual of the American Psychological Association 6
th
 

edition. 

Apakah referencing/pengutipan sumber itu? 

Referensi adalah cara standar untuk mengakui sumber informasi dan 

ide yang telah digunakan dalam sumber informasi dan ide dapat 

diidentifikasi dan ditelusur kembali. Pengutipan sumber penting 

untuk menghindari plagiarisme, untuk mengecek kebenaran 

pengutipan dan untuk memudahkan pembaca mengerti apa yang kita 

tulis, serta untuk lebih memahami karya yang dikutip. 

Mengapa kita harus memberikan sumber kutipan? 

1. Secara moral dan hukum penting bagi peneliti atau penulis untuk 

mengakui ide-ide atau tulisan orang lain yang digunakan. Dalam  
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penulisan ilmiah diperlukan kemampuan paraphrase atau 

menuliskan kembali ide-ide atau tulisan orang lain dengan bahasa 

kita sendiri.  

2. Pengutipan dan  penulisan sumber informasi yang sistematis dan 

benar akan memudahkan pembaca tulisan menelusur kembali 

sumber tersebut. Verifikasi atas sumber rujukan dapat dilakukan 

dan pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang topic dalam 

kutipan yang kita sebutkan. 

3. Bagi penulis atau peneliti, penulisan kutipan yang sistematis akan 

memudahkan untuk menelusuri kembali langkah-langkah kita 

dan menemukan informasi yang kita gunakan dalam penulisan 

dan menemukan pendapat atau ide lebih lanjut yang perlu dibahas 

oleh penulis. 

4. Penulisan rujukan dengan jelas dan benar menunjukkan bahwa 

kita sebagai penulis atau peneliti menguasai tentang topic yang 

diteliti atau ditulis karena mampu menyediakan sumber referensi 

yang relevan. 

Bagian dalam penulisan referensi atau kutipan 

1. Bagian pertama menunjukkan bagian dari tulisan kita yang 

mengutip dari sumber referensi. Penulisan kutipan menunjukkan 

dukungan argumentasi atas ide-ide dan sudut pandang kita 

sebagai penulis. Bagian ini sering disebut sebagai mengutip 

dalam teks, dalam kutipan teks atau kutipan teks (citing in text, 

in text citations or text citations). 

2. Bagian kedua untuk referensi adalah pembuatan daftar referensi. 

Daftar referensi menunjukkan rincian lengkap dari semua yang 

Anda kutip dan muncul dalam daftar alfabet pada halaman 

terpisah, di akhir tugas Anda. 
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B. OPERASIONAL 

Gaya pengutipan APA adalah gaya yang berlaku umum 

berformat penulis-tanggal (author-date) yang digunakan untuk 

mengutip dan memberikan sumber informasi untuk tugas tertulis 

maupun publikasi ilmiah. Ada banyak gaya penulisan sumber 

dengan sistem author-date, termasuk sistem Harvard dan sistem 

Chicago Manual. Panduan yang dibuat ini berdasarkan 

“Publication Manual of the American Psychological Association 

edisi 6 terutama pada chapter 6 dan 7. 

Untuk penjelasan lebih lanjut dapat melihat ke: 

1. APAstyle website  ( http://www.apastyle.org/) 

2. Fitur sistematika APA tersedia online dalam bundling ms 

word 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
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1. Sitasi (kutipan) dalam teks 

Meskipun Anda sudah melakukan parafrase dari ide-ide atau informasi orang lain dengan versi Anda, penulisan sumer ide-ide atau 

informasi asli tetapi diperlukan. Mekanisme ini merupakan bagian dari proses penulisan akademis.  

Tipe Kutipan Contoh Penulisan Daftar Pustaka 
Software 

EndNote 

Satu penulis 

Ketika anda mengutip teks 

dalam naskah atau artikel 

ilmiah, gunakan nama akhir 

penulis/editor diikuti dengan 

tahun publikasi. 

 

Komunikasi mempunyai beberapa fungsi 

dalam kehidupan keseharian manusia. 

Beberapa fungsi tersebut yaitu: fungsi 

sosial, fungsi ekspresif, fungsi ritual, dan 

fungsi instrumental (Mulyana, 2012).  

atau 

Mulyana (2012) menuliskan terdapat 

empat fungsi dalam komunikasi yaitu: 

fungsi sosial, fungsi ekspresif, fungsi 

ritual, dan fungsi instrumental. 

atau 

Komunikasi mempunyai beberapa fungsi 

dalam kehidupan keseharian manusia dan 

Mulyana (2012) menyebutkan bahwa 

fungsi tersebut sangat diperlukan dalam 

menunjang penyampaian pesan. 

Mulyana, D. (2012). Ilmu Komunikasi 

Suatu Pengantar. Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya Offset. 

 

Book 

Dua penulis 

Ketika anda mengutip teks 

QDA merupakan teknik investigasi untuk 

mendapatkan konsep, data, dan informasi 

Levy, P., & Hesse-Biber, S. N. (2008). 

Historical Context of Emergent 

Book 

Tabel 7.1 Panduan teknis penulisan APA referenceing style 
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dalam naskah atau artikel 

ilmiah, gunakan nama akhir 

penulis/editor diikuti dengan 

tahun publikasi. 

 

yang terkandung dalam temuan riset 

(Levy & Hesse-Biber, 2008 hal.20) 

Methods and Innovation In The 

Practice Of Research Methods. 

Dalam S. N. Hesse-Biber, 

Handbook of Emergent Methods 

(hal. 20). New York: The 

Guilford Press. 

Tiga, empat, dan lima penulis 

Jika sebuah karya memiliki tiga 

(3), empat (4) atau lima (5) 

penulis, kutip semua penulis 

pertama kali. Setelah itu 

sertakan hanya nama belakang 

penulis pertama diikuti dengan 

kata-kata et al. atau dkk 

Pemuda adalah salah satu entitas 

komunitas yang berkontribusi pada 

kegiatan filantropis. (Zeldin, Powers & 

Christens, 2013) 

Atau 

Keterlibatan pemuda dalam filantropi 

turut mendukung perubahan sosial 

(Zeldin dkk, 2013) 

Zeldin, S., Powers, J. L., & Christens, 

B. D. (2013). The Psychology 

and Practice of Youth-Adult 

Partnership: Bridging 

Generations for Youth 

Development and Community 

Change. Am J Community 

Psychol (2013) 51, 385–397. 

DOI 10.1007/s10464-012-9558-

y. 

 

Journal article 

Enam atau tujuh penulis 

Jika sebuah karya memiliki 

enam (6) atau lebih penulis, 

kutip hanya nama belakang 

penulis pertama diikuti oleh dkk 

setiap kali Anda merujuk pada 

Perubahan dalam setiap tahapan 

komunikasi antarpribadi dilakukan dalam 

proses sekuensial (DeVito dkk, 2012) 

DeVito, J., Mikosh, P., Hartley, P., 

laubreiter, K., Griffin, EM., 

Stetner, H., & Littlejohn, SW. 

(2010). Interpersonal Approach 

in Communication. Journal of 

Communication, 66(4), 123-138 

Journal article 
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kutipan sejenis. 

Untuk daftar pustaka tuliskan 

semua nama penulis (enam atau 

tujuh penulis). 

Delapan atau lebih penulis 

 

Jika sebuah karya memiliki 

delapan (8) atau lebih penulis, 

kutip hanya nama belakang 

penulis pertama diikuti oleh dkk 

setiap kali Anda merujuk pada 

kutipan sejenis. 

Untuk daftar pustaka ketika ada 

delapan (8) atau lebih penulis, 

sertakan enam (6) nama penulis 

pertama dan kemudian gunakan 

poin elipsis (...) sebelum 

dilanjutkan dengan nama 

pertama penulis terakhir. 

Penguatan kelembagaan filantropi dapat 

diinisiasikan dengan pengembangan 

komunitas (Bell dkk, 2009) 

Bell, K., Bruno, M., Levine, A., Deep, 

J., Kadarshian, K., Natasha, 

W.,……Naomi, P. (2009). 

Inisiasi Filantropi pada 

komunitas Pemuda. Jurnal 

Filantropi Indonesia, 15 (5), 

1779-1880.. 

Journal article 

Kelompok penulis 

Nama grup yang berfungsi 

sebagai penulis (mis., 

Perusahaan, asosiasi, agen 

Sitasi pertama: 

………………….. (Biro Pusat Statistik 

[BPS], 2008) 

Sitasi kedua dan seterunsya: 

Biro Pusat Statistik. (2008). Demografi 

Indonesia. Jakarta, Indonesia: 

Penulis. 

Report 
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pemerintah) biasanya ditulis 

lengkap setiap kali mereka 

muncul dalam kutipan teks. 

Nama-nama beberapa penulis 

grup (mis., Asosiasi, agen 

pemerintah) diuraikan dalam 

kutipan pertama dan disingkat 

setelahnya. Dalam memutuskan 

apakah akan menyingkat nama 

penulis grup, gunakan aturan 

umum bahwa Anda perlu 

memberikan informasi yang 

cukup dalam kutipan teks bagi 

pembaca untuk menemukan 

entri dalam daftar referensi 

tanpa kesulitan. Beberapa grup 

dikenali oleh singkatan (mis., 

BPS untuk Biro Pusat Statistik). 

 

………………….. (BPS, 2008) 

Kelompokkan sebagai penulis 

tanpa singkatan 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Komite Infrastruktur. (2007) 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional, Komite Infrastruktur. 

(2007, Juli). Pembangunan 

Infrastruktur: laporan Riset 

Report 
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Daerah Terluar Indonesia. 

Diunduh dari 

bappenas.go.id/NR/rdonlyres/47

F52D0D-0132-42EF-A297-.pdf 

Informasi serupa dirujuk oleh 

lebih dari satu penulis 

Mungkin ada kesempatan untuk 

merujuk lebih dari satu sumber 

sehubungan dengan informasi 

serupa. Dalam hal ini, buat 

daftar sumber dalam urutan 

abjad dalam kurung, dipisahkan 

oleh tanda titik koma 

TIK sebagai media untuk 

mengembangkan dan memperkuat 

kapasitas pemuda telah digunakan dalam 

beberapa konteks. TIK untuk memperkuat 

komunitas pemuda (Valaitis, 2005 ; 

Bachen dkk, 2008) 

Bachen, C., Raphael, C., Lynn, K.-M., 

& Philippi, K. M. (2008). Civic 

Engagement, Pedagogy, and 

Information Technology on Web 

Sites for Youth. Political 

Communication, 25:3, 290-310 

DOI: 

10.1080/10584600802197525. 

Valaitis, R. K. (2005). Computers and 

the Internet: Tools for Youth 

Empowerment. . Journal of 

Medical Internet Research 

2005;7(5):e51) , p.1-11 

doi:10.2196/jmir.7.5.e51 . 

Journal article 

Penulis yang sama dan 

tanggal yang sama 

Jika sebuah karya memiliki 

penulis dan tanggal yang sama, 

bedakan di antara mereka 

Hambatan komunikasi rentan terjadi 

dalam semua konteks dan dimensi 

(International Communication 

Association, 2013a). 

 

International Communication 

Association. (2013a). Hambatam 

Komunikasi dalam Hubungan 

Antarpribadi diunduh dari 

http://www.ica.edu/information/

Web site 

http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297-
http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297-
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dengan menetapkan huruf kecil 

a, b, c, dll. Karya-karya tersebut 

terdaftar dalam daftar referensi 

berdasarkan abjad menurut 

judul (tidak termasuk A atau 

The).  

Menurut International Communication 

Association (2013b) proses terjadinya 

penyandian …….. 

 

noise 

 

International Communication 

Association. (2013b). 

Pengurangan Hambatan 

Komunikasi. diunduh dari 

http://www.ica.org/reducing-

your-communication-risk/ 

Sitasi dari sumber sekunder 

Jika memungkinkan gunakan 

sumber pertama (primer). 

Namun, jika informasi yang 

ingin Anda gunakan dikutip 

oleh penulis lain, akui sumber 

yang telah Anda baca, 

menunjukkan bahwa itu adalah 

sumber sekunder. Ini 

menunjukkan Anda belum 

membaca sumber asli tetapi 

membacanya di sumber 

sekunder. Di dalam kutipan 

teks, gunakan kata-kata "seperti 

dikutip" untuk menunjukkan ini 

Fawcett (as cited in Polit & Beck, 2008) 

outlined the four main concepts… 

Polit, D. F., & Beck, C. T. (2008). 

Nursing research: Generating 

and assessing evidence for 

nursing practice (8th ed.). 

Philadelphia, PA: Wolters 

Kluwer Health/Lippincott 

Williams & Wilkins. 

 

Book 
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adalah sumber sekunder. Dalam 

daftar referensi, sertakan 

penulis dan detail sumber yang 

benar-benar Anda baca 

 

2. Kutipan langsung (Direct quotes) 

Mengutip langsung dari sebuah karya harus dilakukan dengan hemat, untuk menekankan atau menekankan suatu poin dalam artikel 

Anda. Saat menggunakan kutipan, itu harus disalin persis seperti yang ditulis dalam karya asli termasuk tanda baca atau ejaan yang salah. 

Saat menggunakan referensi, sertakan nama belakang penulis, tahun publikasi, dan nomor halaman tempat kutipan tersebut muncul.  
 

Kutipan pendek - kurang dari 

40 kata 

 

Untuk menunjukkan kutipan 

pendek (kurang dari 40 kata), 

lampirkan kutipan dalam tanda 

kutip ganda 

“penggunaan teknologi informasi 

dimungkinkan dengan melakuan transfer 

penegtahuan dari negara industri kepada 

negara berkembang”(Cartelli, 2009hal. 

10) 

Cartelli, A., & Palma, M. (2009). 

Encyclopedia of Information 

Communication Technology. . 

New York.: InformatIon ScIence 

Reference. 

 

Book 

Kutipan lebih panjang - 40 

kata atau lebih  

 

Untuk kutipan yang 40 kata 

atau lebih, sertakan dalam 

naskah Anda sebagai bagian 

Penggunan teknologi dalam berbagai 

dimensi komunikasi sudah dilakukan. 

Perkembangan yang terjadi secara 

dinamis dalam penguatan kapasitas dan 

kualitas teknologi informasi dan 

komunikasi membawa pengaruh kepada 

Cartelli, A., & Palma, M. (2009). 

Encyclopedia of Information 

Communication Technology. . 

New York.: InformatIon ScIence 

Reference. 

 

Book 
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teks atau bentuk blok yang 

berdiri sendiri dan jangan 

gunakan tanda kutip. Gandakan 

seluruh kutipan. Di akhir 

kutipan, sertakan nama penulis, 

tahun publikasi, dan nomor 

halaman setelah pemberhentian 

penuh. 

pola konsumsi media. Beragam bentuk 

(platform) dari perkembangan teknologi 

membutuhkan literasi dalam penggunaan 

dan pemanfaatannya. Termasuk dalam 

konteks ini adalah penggunaan TIK pada 

generasi Z (Cartelli, 2009 hal. 45) 

Kutipan dari sumber daya 

online yang tidak 

memberikan nomor halaman 

Manual APA (2010, p. 171-

172) menyatakan ketika 

menggunakan kutipan langsung 

dari materi online, berikan 

nama pengarang, tahun, dan 

halaman dalam tanda kurung ( 

). Jika nomor halaman tidak 

diketahui, gunakan nomor 

paragraf. Jika nomor paragraf 

dapat membingungkan 

pembaca, pertimbangkan untuk 

memasukkan judul bagian mis. 

iGrow merupakan aplikasi untuk 

optimalisasi lahan diberdayakan bagi 

petani lokal dan menjembatani para 

investor penanaman untuk menghasilkan 

produk pertanian organik berkualitas 

tinggi (Kompas, 2017. par. 4) 

Kompas, K. (2017, May 12). “Social 

Enterprise”, Berbisnis Sekaligus 

Berbuat Sosial. Retrieved 

December 21, 2018, 

from://klasika.kompas.id/social-

enterprise-berbisnis-sekaligus-

berbuat-sosial/ 

 

Web site 
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diskusi 

bagian. 

 

3. Daftar Referensi (Daftar Pustaka) 

Semua referensi atau sumber informasi yang dikutip dalam karya tulis apa pun (mis. esai, laporan, makalah penelitian, dll.) perlu 

dicantumkan dalam daftar referensi (daftar pustaka) pada halaman terpisah di akhir penugasan Anda. Daftar referensi (Daftar Pustaka) 

memberikan semua detail yang diperlukan untuk orang yang membaca dan / atau menandai tugas untuk menemukan dan mengambil 

sumber informasi apa pun yang dikutip. Sebuah daftar referensi yang akurat dan dibangun dengan benar memberikan kredibilitas untuk 

pekerjaan tertulis yang menyertainya. 

 

Tips: Segala sesuatu yang Anda kutip dalam teks muncul di daftar referensi Anda dan, juga, segala sesuatu yang muncul dalam daftar 

referensi Anda akan dikutip dalam teks! Periksa ini kasusnya sebelum menyerahkan tugas Anda. 

Pedoman Penulisan : 

1. Daftar referensi disusun dalam urutan abjad dari nama belakang penulis. 

2. Jika ada lebih dari satu karya oleh penulis yang sama, tuliskan  berdasarkan tanggal publikasi - terlama hingga terbaru (oleh karena 

itu publikasi 2004 akan muncul sebelum publikasi 2008). 

3. Jika tidak ada penulis, judul berpindah ke posisi itu dan entri tersebut diurutkan berdasarkan abjad dari kata penting pertama, tidak 

termasuk kata-kata seperti "A" atau "The". Jika judulnya panjang, mungkin akan dipersingkat saat mengutip dalam teks. 

4. Gunakan "&" dari pada "dan" saat menuliskan beberapa nama penulis sumber. 

5. Baris pertama dari entri daftar referensi perataan kiri, sementara semua baris berikutnya secara konsisten indentasi. 

6. Gunakan huruf kapital hanya kata pertama dari judul dan subtitle, jika ada, ditambah nama yang tepat – seperti: hanya kata-kata 

yang biasanya ditulis dengan huruf besar. 

7. Miringkan judul buku, judul jurnal / serial, dan judul dokumen web. 
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8. Jangan membuat daftar terpisah untuk setiap jenis sumber informasi. Buku, artikel, dokumen web, brosur, dll. Semuanya disusun 

secara alfabet dalam satu daftar. 

Buku 

1. Penulis / s atau Editor / s nama belakang (nama keluarga) muncul pertama, diikuti oleh inisial (Mulyana, D.). 

2. Tahun publikasi dalam kurung (2010). 

3. Judul lengkap buku. Gunakan huruf kapital hanya kata pertama dari judul dan subtitle, jika ada, dan nama yang tepat. Miringkan 

judulnya. Gunakan tanda titik dua (:) antara judul dan subtitle. 

4. Sertakan nomor edisi, jika berlaku, dalam tanda kurung setelah judul atau terjemahan (edisi ke-3) atau (Rev. ed.). Catatan: Tidak 

berhenti penuh, setelah judul, jika ada edisi. 

5. Tempat publikasi. Selalu sertakan kode negara dan kode negara 2 huruf saat dipublikasikan di AS, dan kota & negara, jika 

dipublikasikan di luar AS (Fort Bragg, CA atau Auckland, Selandia Baru atau Benalla, Australia atau Weybridge, Inggris). Jika ada 

dua atau lebih tempat yang termasuk dalam sumber, maka gunakan lokasi pertama terdaftar. 

6. Nama penerbit. Berikan ini sesingkat mungkin. Jangan menggunakan istilah seperti Penerbit, Co, atau Inc. tetapi sertakan kata 

Buku & Pers. Ketika penulis dan penerbitnya sama, gunakan kata Penulis sebagai nama penerbit. 

Buku- satu penulis Miller Jr, E. L. (2008). Lifecycle of A Technology Company: Step-By-Step Legal Background And Practical Guide 

From Start-Uptosale. Canada: John Wiley & Sons, Inc. 

Buku – tempat 

publikasi 

Catatan: selalu 

sertakan kode kota 

dan kode negara 2 

huruf saat 

dipublikasikan di AS, 

Airey, D. (2010). Logo design love: A guide to creating iconic brand identities. Berkeley, CA: New Riders. 

Nilan, P., & Feixa, C. (2006). Youth hybridity and plural worlds. In P. Nilan, & C. (. Feixa, Global Youth? Hybrid 

identities, plural worlds (p. 1). Oxon. London: Routledge.  
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dan kota & negara 

jika diterbitkan di 

luar AS. 

Buku - editor Aspinall, V. (Ed.). (2014). Clinical procedures in veterinary nursing (3rd ed.). Edinburgh, Scotland: Elsevier 

Buku - penulis & 

penerbit sama 
MidCentral District Health Board. (2008). District annual plan 2008/09. Palmerston North, New Zealand: Author 

Bagian Buku  McKinney, C., & Smith, N. (2005). Te Tiriti o Waitangi or The Treaty of Waitangi: What is the difference? In D. 

Wepa (Ed.), Cultural safety in Aotearoa New Zealand (pp. 39-57). Auckland, New Zealand: Pearson 

Education New Zealand. 

Nilan, P., & Feixa, C. (2006). Youth hybridity and plural worlds. In P. Nilan, & C. Feixa, Global Youth? Hybrid 

identities, plural worlds (p. 1). Oxon: Routledge. 

Serial/journal articles 

1. Nama belakang penulis (nama keluarga) terlebih dahulu, diikuti oleh inisial. 

2. Tahun publikasi dalam kurung. (2012) 

3. Judul artikel. Gunakan huruf kapital hanya kata pertama dari judul dan subtitle, jika ada, dan nama yang tepat. Gunakan tanda titik 

dua (:) antara judul dan subtitle. 

4. Judul serial / jurnal ditulis miring. 

5. Nomor volume, dicetak miring. Jangan gunakan "Vol." Sebelum nomor. 

6. Nomor masalah. Ini diberi tanda kurung segera setelah nomor volume tetapi tidak dicetak miring. 

7. Bulan, musim atau penunjukan publikasi lainnya jika tidak ada volume atau nomor penerbitan. 

8. Sertakan semua nomor halaman. 

9. Sertakan Pengidentifikasi Objek Digital [DOI]. 

Serial / artikel jurnal (cetak) (Lombardo , 2002) Lombardo, C. (2002). Youth social Journal article 
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action: building a global 

latticework through information 

and communication technologies. 

Health Promotion International 

Vol. 17, No. 4, 363-371. 

Serial / artikel jurnal – lebih 

dari penulis (print) 

(Lubis, 2018) Lubis, A. H., & Idrus, S. Z. (2018). ICT 

Usage Amongst Lecturers and Its 

Impact Towards Learning 

Process Quality. Jurnal 

Komunikasi Malaysian Journal 

of Communication Jilid 34(1) , 

284-299. 

Journal article 

Artikel serial / jurnal (daring 

dari basis data - mis. EBSCO 

atau Newztext) 

Tanggal unduhan dan basis data 

unduhan tidak diperlukan lagi 

dalam format ini. Penulisan 

langsung seperti dalam artikel 

jurnal versi cetak. 

(Marshall, 2009) Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & 

Brotherton, A. (2009). Living 

with type 1 diabetes: Perceptions 

of children and their parents. 

Journal of Clinical Nursing, 

18(12), 1703-1710. Retrieved 

from 

http://www.wiley.com/bw/journal

.asp?ref=0962-1067 [format 

seperti ini pada beberapa 

tulisan sudah tidak 

Journal article 

http://www.wiley.com/bw/journal.asp
http://www.wiley.com/bw/journal.asp
http://www.wiley.com/bw/journal.asp


88 | Metode Penelitian Komunikasi 

dipergunakan lagi] lihat contoh 

dibawah ini: 

Mas'udah, D. (2017). The Use Of 

Social Media In Intercultural 

Friendship Development. 

Profetik Jurnal Komunikasi 

Vol.10/No.01/April 2017, 5-20. 

Serial / journal – more than 

one author (online– DOI) 

 

Edisi ke-6. manual APA 

menekankan penggunaan DOI 

(Digital Object Identifiers). 

Banyak penerbit, database, dan 

jurnal online menggunakan 

DOI. Mereka adalah kode 

alfanumerik yang biasanya 

muncul di yang pertama 

halaman artikel. Salin DOI 

persis seperti yang ditampilkan. 

(Libby, 2005) Libby, M., Rosen, M., & Sedonaen, M. 

(2005). Building Youth–Adult 

Partnerships For Community 

Change: Lessons From The 

Youth Leadership Institute. . 

Journal Of Community 

Psychology, Vol. 33, No. 1, 111–

120 (2005) , DOI: 

10.1002/jcop.20037. 

Journal article 

Serial / Journal article – 8 

atau lebih penulis (online – no 

DOI) 

(Libby dkk, 2005) Libby, C., Norwegia, O, Kurniasari, 

N., Saputra, B, Rakhmawati, Y., 

Jorgensen, P.,…….. Suryandari, 

Journal article 
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 N. (2005). Culture Shock dalam 

Pergaulan Antarbudaya. Jurnal 

Komunikasi, 2(23) diunduh dari 

http://www.trunojoyo.ac.id/jurna

l/123-1327/4469/ 

Sumber Internet 

Jika memungkinkan, sertakan informasi serupa, dalam urutan yang sama, seperti yang Anda lakukan untuk jenis informasi lain dan sumber lain 

(siapa, kapan, apa) dan kemudian tambahkan informasi pengambilan elektronik yang diperlukan bagi orang untuk menemukan materi yang 

Anda kutip (di mana). 

1. Penulis dokumen atau informasi - individu atau organisasi / penulis perusahaan. 

2. Tanggal publikasi. Jika tidak ada tanggal, gunakan (n.d.). 

3. Judul dokumen atau halaman web dalam huruf miring. 

4. Lengkap & alamat web / URL yang benar. 

 

Catatan: APA edisi ke-6. tidak memerlukan tanggal pengambilan untuk sebagian besar informasi online, meskipun, APA 

manual menyebutkan untuk tetap memasukkan tanggal pengambilan untuk materi yang dapat berubah dari waktu ke waktu (mis. Wiki)  

Sumber Internet –Tidak ada 

tanggal, tidak ada penulis 

 

Saat menggunakan informasi 

dari Internet, pertimbangkan 

dengan cermat asal-usul 

informasi tersebut. Apakah ini 

(Pet therapy, n.d.). Pet therapy. (n.d.). Retrieved from 

http://www.holisticonline.com/str

ess/stress_pet-therapy.htm 

Web site 

http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.htm
http://www.holisticonline.com/stress/stress_pet-therapy.htm
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kredibel, valid, dan andal? 

Terkadang tidak jelas siapa 

(penulis) yang menulisnya atau 

kapan (tanggal) itu ditulis. 

Internet-organisasi, penulis 

institusi 

 

Sitasi pertama: 

(Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

[Bappenas], 2007) 

 

Sitasi kedua dan seterusnya: 

(Bappenas, 2007) 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional [Bappenas], Komite 

Infrastruktur. (2007, Juli). 

Pembangunan Infrastruktur: 

laporan Riset Daerah Terluar 

Indonesia. Diunduh dari 

bappenas.go.id/NR/rdonlyres/47F

52D0D-0132-42EF-A297-.pdf 

Web site 

Sumber Lain 

Prosiding Seminar (Salamzadeh & Kawamorita, 

2015) 

Salamzadeh, A., & Kawamorita Kesim, H. (2015). 

Startup Companies: Life Cycle and 

Challenges. . Proceedings of the 4th 

International Conference on Employment, 

Education and Entrepreneurship (EEE), . 

Belgrade. 

Conference 

proceeding 

Fitur (gambar, ilustrasi, foto, peta, bagan) 

Saat Anda menggunakan gambar untuk tujuan pendidikan (mis. Dalam esai, laporan, presentasi, Moodle), Anda perlu merujuk sumber gambar 

tersebut. Ini berarti Anda perlu mengutip dan merujuk rincian publikasi tempat Anda menemukan gambar, mis. halaman web, koran, buku, atau 

publikasi lainnya 

http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297-
http://www.parliament.nz/NR/rdonlyres/47F52D0D-0132-42EF-A297-
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Gambar 

1. Masukkan gambar 

dalam esai / laporan 

Anda, bukan sebagai 

halaman terpisah. 

2. Gunakan sumber 

paling orisinal yang 

tersedia. 

3. Kutipan dalam teks di 

bawah gambar 

mengidentifikasi 

sumber. 

4. Sertakan nomor 

halaman atau paragraf 

jika ada. 

5. Masukkan rincian 

lengkap dalam daftar 

referensi. 

 
Informasi lain dapat 

ditambahkan: 

1. Anda dapat 

menyertakan label: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Shalley, 2010 hal. 185) 

 

Atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pengembangan Komunikasi             

Lane, Shelley D. (2010).  

Interpersonal Communication.. 

Boston, MA. Pearson 

Education, Inc., publishing  

 

Book 
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Gambar 1 

2. Anda dapat 

memasukkan judul 

dan / atau informasi 

tentang gambar 

tersebut. Ini bisa 

dengan kata-kata 

Anda sendiri jika 

perlu. 

3. Anda tidak perlu 

mengulangi semua 

detail teks dalam 

narasi. Anda cukup 

merujuk 

Gambar 1, Gambar 2 

dll. 

(Shalley, 2010 hal. 185) 
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