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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode studi 

kasus. Pendekatan ini digunakan karena peneliti ingin mendeskripsikan strategi 

GNFI dalam mensosialisasikan nilai yang dibangun oleh organisasi tersebut melalui 

diversifikasi produk yang bertujuan untuk membangun persepsi dan citra positif 

Indonesia, dan juga untuk mengetahui apakah diversifikasi produk-produk tersebut 

mampu mencapai tujuannya.  

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ‘rancangan kualitatif itu 

bersifat naturalistik’ (Patton 2006, p. 13). Pendekatan ini berguna untuk mengkaji 

implementasi program. Selain itu, Hadiyanti (2013, p.989-990) menjelaskan bahwa  

penelitian kualitatif adalah prosedur pemecahan terhadap  masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian 

(seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada waktu atau saat sekarang dan 

berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. 

Peneliti berharap penelitian ini dapat menghasilkan uraian mendalam tentang 

ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, 

atau organisasi dalam suatu konteks yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

komprehensif, dan holistik.  

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif 

karena penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi atau menggambarkan 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dari objek penelitian 

(Kriyantono, 2010). 

3.2 Unit Analisis Penelitian  
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Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasi dan audiens dalam bentuk 

narasi-narasi kualitatif yang diperoleh peneliti dari hasil in-depth interview dan survey 

secara online. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Peneliti akan melakukan observasi di kantor Good News From Indonesia sejak 

bulan Maret 2016 hingga April 2016,   sedangkan wawancara dilakukan melalui 

fasilitas email pada bulan Februari 2016, dan survey online dilakukan pada Mei 

2016.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melakukan in-

depth interview, survey online, dan observasi. Ketiga teknik tersebut secara singkat 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. In-depth interview (wawancara mendalam) 

Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan beberapa narasumber-

narasumber yang dipilih dari beberapa latar belakang yang mewakili audiens 

GNFI.  Mereka adalah para pembaca atau follower GNFI yang berasal dari 

perwakilan pemerintahan, perwakilan orang Indonesia yang berada di luar 

negeri, aktifis anak muda yang menggerakkan organisasi dengan misi yang 

sama dengan GNFI, dan perwakilan dari media massa.  

• Wakil dari pemerintahan dipilih adalah Bapak Dimas Nugraha dari 

Wakil Koordinator Satuan Tugas Komunikasi Publik, Kementerian 

Komunikasi dan Informatika,  Kementerian Komunikasi dan 

Informatika yang bertugas untuk mengelola berita-berita, memonitor 

berita-berita dari berbagai sumber baik di dalam dan luar negeri, serta 

membuat ringkasan berita sepanjang waktu. Dari beliau didapatkan 

berbagi insight yang terkait langsung tentang berita-berita yang 
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disebarkan melalui media-media nasional, baik konvensional maupun 

digital.  

• Sementara, mewakili orang Indonesia yang tinggal di luar negeri, 

dipilih Indah Gilang Pusparani yang saat penelitian, berstatus 

mahasiswa di University College London, Inggris. Darinya didapatkan 

insight mengenai peran berita-berita negatif  yang membuat citra 

Indonesia menjadi kurang baik di luar negeri.  

• Wakil dari aktifis generasi muda, dipilih Bagus Berlian yang 

merupakan inisiator dari gerakan TEDx Tugu Pahlawan Surabaya 

yang gerakan utamanya  adalah menyebarkan ide-ide yang baru 

kepada komunitas, organisasi, maupun individu-individu melalui 

event-event yang dilakukan secara berkala. Darinya didapatkan apa 

saja yang menurutnya telah mampu dicapai oleh GNFI, apa saja yang 

masih harus diperbaiki, dan bagaimana gerakan-gerakan GNFI bisa 

menjadi lebih berdampak 

• Terakhir, wakil dari media massa adalah Restu Indah dari Radio 

Suara Surabaya, yang salah satu tugasnya adalah menyaring berita-

berita dari berbagai sumber dan kemudian menyiarkannya melalui 

radio. Darinya didapatkan berbagai insight penting tentang peran dan 

kontribusi GNFI dari kacamata pegiat media.  

 

 

2. Survey online 

Survey online ini dilakukan dengan meggunakan feature di 

SurveyMonkey.com dan menyebarkannya melalui berbagai jaringan media 

GNFI, yang akhirnya mampu mengumpulkan 355 responden.    

 3.  Observasi 
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Peneliti mengumpulkan data  yang tersedia di database GNFI yang 

berkaitan data pertumbuhan pembaca dan interaksi dari audiens terkait 

produk-produk baru GNFI. Observasi juga dilakukan untuk melihat proses 

produksi informasi dan manajemennya di GNFI.  

 

3.5 Uji Validitas dan Reliabilitas 

 Uji validitas dilakukan dengan melakukan konfirmasi kembali kepada para 

narasumber yang telah diwawancarai sebelumnya, dengan membandingkannya 

dengan apa yang ditulis di dalam tesis ini. Lembar pernyataan validitas yang 

menyatakan persetujuan bahwa apa yang ditulis di tesis ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan mereka, terlampir di daftar lampiran. 

 Sedangkan, uji reliabilitas adalah sebagai berikut: 

Point of 
Interest 

Hasil Wawancara Kesimpulan 

Peran media 
mainstream  

- Informasi yang positif dan 
inspiratif yang mampu 
membangun citra positif 
Indonesia masih minim dari 
media mainstram 

- Banyaknya berita negatif 
tentang Indonesia 
menurunkan citra Indonesia 
baik di dalam maupun di luar 
negeri 

- Media-media mainstream 
makin terpolarisasi dan 
partisan, mengangkat satu 
pihak setinggi-tingginya, dan 
menjatuhkan pihak lain 

Inilah salah satu signifikasi 
dari keseluruhan penelitian ini 
di mana Indonesia 
dihadapkan pada banjir 
informasi yang negatif yang 
bisa menurunkan citra 
Indonesia, baik di dalam dan 
luar negeri.  

GNFI berperan 
dalam 
membangun 
citra positif 
Indonesia 

- GNFI dan gerakan-gerakan 
yang semisal cukup 
berpengaruh dalam 
membangun citra positif 
tentang Indonesia 

- Berita-berita positif dari GNFI 
dapat mengimbangi berita-
berita negatif tentang 
Indonesia dari media 
mainstream 

- GNFI mampu hadir sebagai 
oase di tengah keringnya 
berita positif tentang 
Indonesia  

GNFI yang membawa value 
kecintaan dan kebanggan 
pada Indonesia, ternyata 
mampu membangun citra 
positif Indonesia. Penjelasan 
mengenai hal ini ada di 
halaman 60-61 
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- GNFI akan makin 
berpengaruh membangun 
citra positif tentang Indonesia  

Pengaruh 
diversifikasi 
produk GNFI 

- Gema GNFI makin terasa 
setelah dikeluarkannya 
produk-produk baru GNFI 
hasil diversifikasi. Platfrom 
dan produk baru GNFI 
menaikkan eksposure GNFI 
secara drastis 

- Produk-produk baru ini jitu 
menangkap keinginan 
generasi muda sebagai 
pengguna utama internet di 
Indonesia, yakni informasi 
yang mudah dicerna dan 
difahami, dan dibagikan 
seluas-luasnya melalui social 
media, dan kemudian menjadi 
viral.  

Salah satu faktor yang 
membuat GNFI mampu 
membangun citra positif 
Indonesia adalah karena 
produk-produk baru hasil 
diversifikasinya yang mampu 
menjangkau jauh lebih banyak 
orang. Penjelasan lebih lanjut 
mengenai hal ini terdapat di 
halaman 62-63 

Keunikan GNFI 
sehingga 
membangun 
Citra Positif 
Indonesia 

- Ceruk di mana GNFI berada, 
masih tergolong baru dan 
belum banyak pesaing 

- Konten-konten GNFI yang 
beragam dan bervariasi 
mampu menampung berbagai 
keingintahuan terutama dari 
generasi muda 

- Informasi-informasi yang 
dikemas dalam bentuk visual 
lewat produk-produk barunya, 
adalah jawaban dari 
keinginan publik sekaligus 
tren baru di dunia informasi 
digital 

- GNFI mempunyai kekuatan 
dan jaringan yang besar di 
social media yang 
memungkinkannya membuat 
sebuah konten menjadi viral.  

Informasi-informasi tentang 
Indonesia dari GNFI yang 
beragam dan unik di 
sampaikan melalui format 
visual yang disukai oleh 
pengguna internet terbesar di 
Indonesia, yakni generasi 
muda. Pembahasan lebih 
lanjut mengenai hal ini 
terdapat di halaman 65-68 

Tabel 3.5. 1 Table reliabilitas wawancara 

3.6 Teknik Analisis Data 

1. Reduksi Data 

Reduksi data ini diambil untuk untuk menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data hingga 

kesimpulan akhir dapat diambil.  

2. Penyajian Data 
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Penyajian data adalah menyusun berbagai informasi yang didapatkan, dan 

dari sini kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan makin terlihat. 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk berupa teks naratif, grafik, table, 

bagan, dan gambar.   

3. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian 

data-data yang diperoleh selama penelitian, untuk memperoleh jawaban 

atas rumusan masalah di dalam penelitian ini. 

 

 

 


