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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1  Paradigma Penelitian 
 

Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh suatu hal yang baru atau 

usaha untuk mencari fakta-fakta nyata, prinsip-prinsip dan pola-pola yang konkret 

untuk melahirkan ilmu secara ilmiah serta dapat dipertanggungjawabkan 

(Simanjuntak & Sosrodihardjo, 2009, h. 2). Dalam penelitian mengenai gejala 

komunikasi, memiliki sifat interdisipliner karena aktivitas komunikasi mencakup 

banyak aspek kehidupan mulai dari psikologi, sosial, politik, ekonomi, budaya, 

etika, estetika, filsafat dan tidak terkecuali sejarah (Pawito, 2007, h. 20). Dalam 

penelitian ini, paradigma yang dipilih sebagai prinsip dasar bagi keseluruhan 

penelitian adalah paradigma interpretif. Paradigma interpretatif menekankan upaya 

untuk melakukan pembacaan teks yang sangat dekat dan terperinci agar 

mendapatkan pemahaman yang mendalam. Paradigma interpretif berkaitan dengan 

cara individu berinteraksi dan menjalani kehidupan di dalam lingkungan sosial 

masyarakat (Neuman, 2013, h. 115-116). Dengan menggunakan paradigma ini, 

peneliti hendak melihat dan memahami pergerakan dan pemikiran Marco 

Kartodikromo tekait pers Indonesia pada masa kolonial. 

Menurut Moleong (2014, h. 6) penelitian kualitatif bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, meliputi 

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Dari pemahaman ini 

kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks 
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khusus yang alamiah. Penelitian kualitatif juga mencakup penggunaan subjek yang 

dikaji dan kumpulan berbagai data empiris-studi kasus, pengalaman pribadi, 

introspeksi, perjalanan hidup, wawancara, teks-teks hasil pengamatan, historis, 

interaksional, dan visual yang menggambarkan saat-saat dan makna keseharian dan 

problematis dalam kehidupan seseorang (Denzin & Lincoln, 2009, h. 2). 

Sesuai dengan paradigma dan konteks penelitian yang dilakukan, penelitian 

ini dikategorikan sebagai studi deskriptif (descriptive research). Menurut Gulo 

(2002, h. 19) tipe penelitian deskriptif didasarkan pada pertanyaan dasar yaitu 

bagaimana, sebagai kelanjutan ketidakpuasan bila hanya mengetahui apa 

masalahnya secara eksploratif karena ingin mengetahui juga bagaimana suatu 

peristiwa dapat terjadi. Penelitin deskriptif menghasilkan penelitian yang tarafnya 

memberikan penjelasan tentang gambaran ciri-ciri suatu gejala yang diteliti. 

Tujuannya adalah untuk mengungkapkan suatu masalah dan keadaan sebagaimana 

adanya. Dengan kata lain, penelitian deskriptif hanya merupakan penyingkapan 

fakta. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Karena untuk 

menangkap arti yang mendalam tidak mungkin diperoleh hanya dalam bentuk 

angka, karena angka sendiri hanya simbol (Semiawan, 2012, h. 60). 

Ilmu sosial interpretatif memiliki beberapa variasi diantaranya 

hermeneutika, konstruksionisme, etnometodologi, kognitif, idealis, fenomenologis, 

subjektivis, dan sosiologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan hermeneutika, 

yang berasal dari penelitian religius dan sastra bahasa tekstual dengan penyelidikan 

mendalam ke dalam teks dan menghubungkan bagian-bagiannya kepada 

keseluruhan dan dapat mengungkapkan makna yang lebih dalam (Neuman, 2013, 
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h. 115). Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani yang artinya “mengerti” dan 

“menerjemahkan”. Dalam hermeneutika, fokusnya adalah penafsiran untuk dapat 

mengerti dan menangkap arti terdalam dari informasi yang disampaikan oleh 

partisipan. Mensyaratkan pemahaman konteks yang benar sehingga dapat 

mengungkap arti aslinya. Diperlukan penafsiran untuk memahami teks karena 

tanpa penafsiran tidak mungkin memagami suatu teks. Penafsiran juga merupakan 

salah satu titik sentral dalam hermeneutika (Semiawan, 2012, h. 94-95). Pendekatan 

hermeneutika dalam penelitian ini digunakan peneliti untuk melakukan pembacaan 

mendalam tentang Marco Kartodikromo melalui teks-teks tulisan pada surat kabar 

maupun berbagai buku literatur lainnya yang saling berkaitan. Termasuk hasil 

wawancara terhadap pihak-pihak yang memahami pemikiran dan tindakan subjek 

tersebut. 

3.2  Fokus Penelitian 
 

Tugas dari studi sejarah pemikiran antara lain adalah, (1) mengulas 

pemikiran-pemikiran dari tokoh tertentu yang memiliki pengaruh pada kejadian 

sejarah; (2) melihat konteks sejarah dari segi sosial lingkungan tokoh yang akan 

menjadi subjek penelitian; (3) melihat bagaimana pemikiran dari tokoh tersebut 

memiliki pengaruh kepada masyarakat secara luas (Kuntowijoyo, 2003, h. 191). 

Fokus penelitian ini adalah menemukan hasil pemikiran Marco 

Kartodikromo yang dikaji dalam berbagai tulisannya di surat kabar terkait 

aktivitasnya selama menjadi jurnalis di awal abad ke-20. Pola pemikiran dari Marco 
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Kartodikromo juga digali melalui berbagai sumber literatur lainnya yang ditulis 

pihak lain. 

3.3  Sumber Data 
 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland 

(dalam Moleong, 2014, h. 157) adalah segala bentuk kata-kata, tindakan, dan serta 

tambahan seperti dokumen dan data pendukung lain. Dalam penelitian ini, sumber 

data yang digunakan adalah berupa berbagai tulisan Marco yang tersebar di 

berbagai surat kabar. Kumpulan tulisan Marco yang tersebar didapat dengan 

mengakses pengarsip swasta di Yogyakarta bernama Warung Arsip yang 

menyimpan surat kabar Doenia Bergerak. Kemudian untuk lebih memperkaya 

sumber data, penulis mendapatkan berbagai tulisan Marco dari buku berjudul 

Journalist Marco: Kumpulan Tulisan di Doenia Bergerak, Sinar Hindia, Sinar 

Djawa, Hidoep (1914-1924) dan buku Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel 

yang memuat tulisan bersambung Marco di surat kabar Pewarta Deli. Juga 

menggali sumber lisan dari wawancara kepada para peneliti, sejarawan. Selain itu 

penelitian ini dilengkapi dengan sumber data penunjang yang diambil dari berbagai 

literatur buku serta jurnal yang berkaitan dengan subjek penelitian. 
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3.3.1 Kode Data 

Judul Artikel 

Tahun 
Terbit 

Tanggal 
dan Bulan 

No. 

Artik
el 

Bentuk dalam 
Kutipan 

Doenia Bergerak     

1. Marco Pro of contra Dr. Rinkes 1914 13 Januari - DB/13/Januari/1914 

2. Mas Marco contra Postklerk di 
Kebumen 

1914 18 April 4 DB/18/April/1914 

3. Doenia Bergerak contra Oetoesan 
Hindia 

1914 18 April 4 DB/18/April/1914 

4. Marco Masuk ke Dalam Pasangan 1914 - 8 DB/1914 

5. Soort zoekt soort (Bangsa Mencari 
Bangsa) 

1914 6 Juni 11 DB/6/Juni/1914 

6. Tulunglah Orang Jawa!! 1914 1 Agustus 11 DB/1/Agustus/1914 

7. Rempah-rempah 1914 1 Agustus 19 DB/1/Agustus/1914 

8. Raad Negeri di Solo 1914 September 23 DB/September/1914 

Sinar Hindia     

1. Penuntun 1918 26 Juni - SH/26/Juni/1918 

2. Awas! Kaum! Jurnalis! 1918 14 Agustus - SH/14/Agustus/1918 

3. Dorongan untuk si Penjilat 1918 28 Agustus - SH/28/Agustus/1918 

4. Nasehat untuk Ambtenaren 1918 21 
September 

- SH/21/September/19
18 

5. Sneevliet Dibuang!!! 1918 10 
Desember 

- SH/10/Desember/191
8 

6. Seruan Kami Guna Memperingati R.M. 
Tirto Adi Soerjo 

1918 8 Januari - SH/8/Januari/1918 

Sinar Djawa     

1. Apakah Pabrik Gula Itu Racun Buat 
Bangsa Kita?! 

1918 26 Maret - SD/26/Maret/1918 

2. Douwes Dekker dan Sneevliet 1918 8 April - SD/8/April/1918 

Hidoep     

1. Korban Pergerakan Rajat H,M.Misbach 1924 1 September - HD/1/September/192
4 

Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel     

1. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 9 Desember - PD/9/Desember/1931 

2. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 14 
November 

- PD/14/November/193
1 
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3. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 17 Oktober - PD/17/Oktober/1931 

4. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 16 Oktober - PD/16/Oktober/1931 

5. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 15 Oktober - PD/15/Oktober/193 

6. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 13 Oktober - PD/13/Oktober/1931 

7. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 12 Oktober - PD/12/Oktober/1931 

8. Pergaulan Orang Buangan di Boven 
Digoel 

1931 10 Oktober - PD/10/Oktober/1931 

  

Tabel 2. Kode Surat Kabar 

Sumber: Data diolah oleh peneliti 

 

 
3.3.2 Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber sejarawan Agung Dwi 

Hartanto dan Iswara N Raditya di Yogyakarta. Mereka berdua adalah anggota tim 

proyek penelitian bersama tentang Seabad Pers kebangsaan (1907-2007). Agung 

Dwi Hartanto meneliti tokoh Marco Kartodikromo, sedangkan Iswara N Raditya 

meneliti tokoh Tirto Adhi Soerjo. Keduanya meneliti dalam perspektif ilmu sejarah. 

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Creswell (dalam Sugiarto, 2015, h. 87) pengumpulan data 

dilakukan pada kondisi yang alamiah. Karena karakter utama penelitian kualitatif 

adalah konteks natural. Peran peneliti adalah sebagai instrumen kecil yang 

mengumpulkan data sendiri. Sejarah seorang tokoh akan dapat dilacak dengan 

metode kualitatif dengan menggunakan data dokumentasi dan wawancara 
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mendalam kepada pelaku sejarah atau orang yang dipandang tahu (Sugiarto, 2015, 

h. 11). 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan dengan menganalisis tulisan-tulisan yang merujuk 

pada pemikiran, tindakan dan pergerakan Marco Kartodikromo. Peneliti 

menggunakan kumpulan tulisan Marco Kartodikromo yang ada di surat 

kabar Doenia Bergerak, Sinar Djawa, Sinar Hindia, Hidoep dan catatan 

harian Marco berjudul Pergaulan Orang Buangan di Boven Digoel. 

Berbagai tulisan dalam bentuk esai, jurnal hingga foto-foto dokumenter 

terkait untuk dipakai memperkaya data penelitian dan sebagai upaya 

pengarsipan. 

2. Wawancara 

Menurut Semiawan (2012, h. 116) wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau 

kuesioner. Peneliti bukan hanya mengajukan pertanyaan, tetapi mendapat 

pengertian mengenai pengalaman hidup orang lain. Pengalaman dan 

pendapat inilah yang nantinya menjadi bahan dasar untuk dianalisis. 

Penelitian ini mewawancarai beberapa sejarawan seperti Agung Dwi 

Hartanto dan Iswara N Raditya yang masing-masing meneliti tokoh Marco 

Kartodikromo dan Tirto Adhi Soerjo dalam kajian ilmu sejarah. Juga 

mewawancarai editor buku dan pengarsip Muhidin M Dahlan. 
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3.5 Teknik Pemilihan Informan 

Metode yang digunakan dalam pemilihan informan pada penelitian ini 

adalah purposive sampling karena peneliti ingin menyeleksi dan menetapkan 

kriteria tertentu terhadap para informan yang sudah dipilih. Teknik pemilihan 

secara purposif adalah memilih informan secara sengaja dan tidak acak. Informan 

yang dipilih diasumsikan dapat memberi informasi terkait dengan penelitian atau 

disebut dengan information rich cases (Neuman, 2013, h. 36). 

Penelitian ini membutuhkan informan yang mengerti tentang sosok Marco 

Kartodikromo dan pernah melakukan penelitian tentang tokoh pers zaman 

pergerakan. Berikutnya, dibutuhkan informan yang mengikuti perkembangan pers 

di masa kolonial hingga situasi kebangkitan nasional Indonesia. Berdasarkan 

kriteria yang ditetapkan tersebut, maka ada tiga orang narasumber yang memenuhi 

kriteria tersebut, yaitu 

1) Agung Dwi Hartanto, adalah anggota periset buku Seabad Pers 

Kebangsaan dan secara khusus meneliti tentang Marco Kartodikromo. 

2) Iswara N Raditya adalah anggota periset buku Seabad Pers 

Kebangsaan dan secara khusus meneliti Tirto Adhi Soerjo. 

3) Muhidin M Dahlan adalah pengarsip dan kurator di penerbit Indonesia 

Buku yang kemudian memimpin proyek buku Seabad Pers 

Kebangsaan. Selain itu sebagai pengelola di Warung Arsip dan Radio 

Buku di Yogyakarta. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Menurut Neuman (2013, h. 559) data yang diperolah peneliti dari lapangan 

dapat berbentuk teks, naskah wawancara terbuka, artefak fisik, kaset audio, gambar 

ataupun foto, sehingga perlu dilakukan analisis terhadapnya. Analisis data yang 

dilakukan adalah mencakup menguji, menyortit, mengategorikan, mengevaluasi, 

membandungkan, mensintesakan dan merenungkan (contemplating) data. 

Termasuk meninjau kembali data mentah dan terekam. Masih menurut Neuman 

(2013, h.559) proses analisis data dalam penelitian kualitatif memang sudah 

dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lapangan. Tetapi, analisis tersebut cenderung 

tentatif dan tidak lengkap. Sehingga, perlu dilakukan analisis pada akhir 

pengumpulan data. Kegiatan analisis data menurut Miles & Huberman terdiri dari 

tiga langkah yakni (2014, h. 14): 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Dimualai dengan data lapangan yang dituangkan dalam uraian laporan 

lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan terkait Marco 

Kartodikromo kemudian direduksi baik data dalam bentuk teks maupun 

wawancara, kemudian dirangkum, dan difokuskan untuk dipilih yang 

terpenting.  

2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat 

gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data 

penelitian. Hal ini dilakukan karena peneliti perlu mengkaji proses 

analisis data sebagai dasar pemaknaan. Data-data tersebut kemudian 
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dipilah-pilah menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan kategori 

yang sejenis. 

3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
 
Verifikasi data terkait penelitian pemikiran Marco Kartodikromo 

dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. 

Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data 

menggunakan banyak sumber literatur. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Keabsahan data diperlukan untuk menentukan apakah sebuah penelitian 

tersebut dapat dinyatakan valid atau tidak, serta apakah penelitian tersebut masuk 

dalam kategori ilmiah atau bukan. Salah satu pengujian keabsahan data pada 

penelitian kualitatif dapat diuji melalui alat uji milik Lincoln & Guba. Keduanya 

(dikutip dalam Bryman, 2012, h. 390) menyebutkan bahwa perlu adanya ketentuan 

syarat dan cara untuk menetapkan dan menilai kualitas dari data penelitian kualitatif 

yang dibagi menjadi dua kriteria, yaitu trustworthiness dan authenticity (Bryman, 

2012, h. 390). Berikut ini adalah penjelasan dari dua kriteria tersebut:  

1. Kepercayaan (Trustworthiness) terdiri dari empat syarat yang masing-

masing memiliki kualifikasi tersendiri di dalam penelitian kualitatif, yaitu: 

a) Kredibilitas 

Kredibilitas merupakan konsep validitas data terkait kemungkinan 

hasil temuan dalam penelitian yang berhubungan dengan realitas 

sosial di masyarakat. Pembentukan kredibilitas temuan data di 
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lapangan memerlukan kepastian bahwa peneliti yang melakukan 

sebuah penelitian sudah diakui mengenai pemahaman yang dimiliki 

oleh peneliti. Teknik yang biasa digunakan untuk menguji 

kredibilitas disebut dengan respondent validation atau member 

validation, atau bisa menggunakan alternatif lainnya yaitu 

triangulation.  

b) Transferability  

Transferability adalah kemungkinan dari hasil penelitian atau pola 

dari sebuah penelitian yang dapat diterapkan dalam konteks yang 

lain atau bahkan dalam konteks yang sama pada jangka waktu yang 

berbeda. 

c) Dependability 

Dependability sejalan dengan reliabilitas dalam penelitian 

kuantitatif. Dalam mendapatkan manfaat dari sebuah penelitian, 

keterbukaan dalam tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sangat diperlukan. Hal ini diperlukan agar hasil penelitian tersebut 

dapat diberikan penilaian oleh kolega sesama akademis maupun 

pihak-pihak yang memiliki pemahaman yang sama dalam penelitian 

yang dilakukan oleh peneliti, salah satunya hal ini dapat dilakukan 

oleh pembimbing skripsi. Selain itu keterbukaan terhadap data yang 

didapatkan, seperti catatan lapangan, transkip wawancara, dan 

keputusan analisis data diperlukan oleh peneliti agar selanjutnya 
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mendapatkan feedback dari auditor (pembimbing skripsi) selama 

proses penelitian.  

d) Confirmability 

Confirmability merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh 

peneliti untuk tidak terang-terangan dalam memberikan penilaian 

pribadi. Peneliti harus berusaha untuk menafsirkan data yang telah 

diperoleh dari hasil pembacaan teks atau hasil wawancara secara 

murni, meskipun dalam penelitian kualitatif objektivitas sulit 

dilakukan. Dalam hal ini peran auditor (pembimbing skripsi) juga 

dapat membantu untuk melakukan confirmability data. 

2. Keaslian (authenticity) mengenai dampak dari penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, yang terbagi menjadi beberapa kriteria 

a) Fairness, adalah kejujuran yang dilakukan oleh peneliti dalam 

memperlihatkan data dari subjek yang diteliti secara apa adanya 

dan proporsional, serta menunjukkan informasi dan sudut 

pandang dari pihak lain dalam lingkungan sosial subjek 

penelitian. 

b) Ontological authenticity, adalah tujuan penelitian yang 

dilakukan dapat membantu masyarakat agar lebih bisa 

memahami konteks sosial yang lainnya, mampu membawa 

masyarakat kepada pandangan yang lebih luas.  
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c) Educative authenticity, hasil dari penelitian yang dilakukan 

dapat membantu masyarakat untuk lebih menghargai perbedaan 

perspektif di dalam lingkungan sosial. 

d) Catalytic authenticity, penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

mampu memberikan dorongan kepada orang-orang yang terlibat 

maupun masyarakat luas untuk menuju perubahan lingkungan 

yang lebih baik. 

e) Tactical authenticity, berupa aspek pemberdayaan terhadap 

orang-orang yang terlibat dalam penelitian, akademis, dan 

lingkungan. Sehingga dapat digunakan sebagai sumber referensi 

ilmu pengetahuan yang baru. 

Proses keabsahan data juga dilakukan oleh peneliti dengan menggelar acara 

diskusi yang menghadirkan anggota pers mahasiswa dari LPM Perskeptif FISIP 

Universitas Brawijaya dan beberapa peneliti yang pernah dan sedang meneliti 

tentang tokoh pers di zaman pergerakan. Dalam diskusi ini menemukan beberapa 

hasil bahwa model pers perlawanan atau pers ideologis seperti yang dilakukan 

Marco Kartodikromo ini memiliki sejumlah kesamaan dengan kondisi pers 

mahasiswa saat ini yang tergolong sebagai pers alternatif. Beberapa tantangan 

seperti ditangkapnya para anggota pers mahasiswa karena memberitakan kasus 

internal kampus hingga represi dari aparat masih mewarnai keadaan dunia pers 

mahasiswa saat ini. Pers mahasiswa merupakan pers independen yang mendapat 

dana dari universitas dan bahkan beberapa pers mahasiswa tidak mendapatkan 

dana. Sejumlah problem tantangan yang dihadapi pers mahasiswa ini sedikit banyak 
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memiliki kesamaan kondisi pers di zaman pergerakan. Marco Kartodikromo 

beberapa kali juga ditangkap dan dipenjara akibat tulisannya yang menurut Belanda 

berbahaya. 

 


