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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Dewasa ini perbedaan gender menjadi  yang sering dibicarakan, tuntutan 

untuk menyuarakan kesetaraan gender ramai digaungkan. Gender sendiri 

tidaklah sama dengan jenis kelamin, pengertian  dari jenis kelamin dan gender 

tentunya sangat berbeda, (Mansour Fakih, 2008: 8) jenis kelamin merupakan 

pembagian sifat manusia yang ditentukan secara biologis, sedangkan gender 

adalah pembagian sifat manusia yang melekat baik pada laki- laki maupun 

perempuan yang ditetukan secara sosial ataupun kultural. 

Adanya perbedaan gender, tetunya berdampak pada perbedaan tempat 

bagi kaum perempuan dan kaum laki- laki, seperti perbedaan dimana 

perempuan dicirikan sebagian kaum irrasional dan emosional sehingga 

peremuan ditempatkan di posisi yang tidak penting (Mansour Fakih, 2008: 

16). 

Tetapi seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, 

kini kaum perempuan hadir dengan menempati peran penting di hampir 

seluruh aspek kehidupan. Kesetaraan gender dimana perempuan dan laki-laki 

memiliki posisi yang sama menjadi suatu  yang tidak asing untuk saat ini. 

Tetapi meskipun begitu, minat akan kebutuhan untuk keduanya tentunya tidak 

sama. Minat para perempuan untuk memenuhi kebutuhannya tidak akan sama 

dengan kaum laki-laki, begitu pula sebaliknya. (Alifiulahtif Hutamingsih, 

2017: 19-20) Teori Nurtur memandang sebuah perbedaan 



2 
 

 
 

antara perempuan dan laki- laki dihasilkan dari rekayasa konstruksi 

sosial budaya  dan bukan kodrat, sehingga antara perempuan dan laki-laki 

mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab yang berbedap. 

Melihat dari pengertiannya, jurnalisme merupakan sebuah kegiatan 

atau pekerjaan mencari, mengumpulkan, mengolah, mengedit, melaporkan 

dan menyebar luaskan data berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan 

kepada kayak luas melaui media massa (Herman RN, 2018: 28). Berkaitan 

dengan sebuah praktik jurnalisme perspektif gender yang merupakan suatu 

kegiatan jurnalistik yang senantiasa menginformasikan  dan 

menyebarluaskan hal-hal mengenai  kesetaraan dan keadilan gender antara 

laki-laki dan perempuan. Dalam praktiknya sendiri, jurnalisme perspektif 

gender ini tidak hanya dapat dilihat dari hasil pemberitaan yang dilakukan 

oleh suatu media saja, tetapi juga diterapkan dalam praktik keseharian media 

tersebut di lingkup jurnalistik seperti perlakukan pada karyawan media 

tersebut, atau penerapan segmentasi pasarnya, menurut Nur Imam Subono 

(dalam Sarah Santi, 2012: 2). 

Menuru Mansour  Fakih, banyaknya pemberitaan pada media massa 

yang bersifat memarjinalkan perempuan merupakan bentuk ketidaksetaraan 

gender. Persoalan ketidaksetaraan gender tersebut  mengharuskan sebuah 

media massa membuat adanya perubahan pola berita atau informasi yang 

berpihak pada perempuan, tersebut yang dikenal dengan konsep jurnalisme 

perspektif gender,  ( Sinaida Fahima, 2020:  4). 
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Berdasarkan karakteristiknya, dijelaskan oleh Subono  bahwa 

jurnalisktik perspektif gender  memiliki  beberapa ciri khas  yaitu tujuan 

peliputan memihak dan memberdayakan perempuan, hasil liputan berkaitan 

dengan perspektif gender, memalai bahasa yang sensitif gender dan subjektif 

karena meupakan dari kelompok marjinal yang diperjuangkan yang artinya 

bahasa yang dipergunakan tidaklah seksis dan bias gender serta memihak 

pada perempuan, (Novita dan Yohanes Widodo, 2014:  4). 

Di Indonesia sendiri, Jurnalisme perspektif gender ini tidak hanya ada 

pada masa kini saja, tetapi sudah ada sejak era kolonial. Sejarah dari 

perkembangan jurnalisme perspektif gender ini  dibagi menjadi 5 periode 

yaitu periode kolonial, periode social marxic saat era Soekarno, periode era 

Soeharto, periode era transisi reformasi, dan yang terakhir periode pasca 

reformasi hingga sampa saat ini. 

Di setiap perusahaan tentunya memiliki penentuan target atau 

segmentasi pasar yang berbeda. Ini juga berlaku pada media massa sebagai 

salah satu lembaga yang menjalankan praktik jurnalisme.  Menurut Freddy 

Rangkuti (2010: 1-2) Pengertian dari segmentasi pasar adalah  suatu strategi 

membagi konsumen atau target pasar menjadi kelompok-kelompok 

konsumen yang dibedakan berdasarkan  kebutuhan, keinginan, karakteristik, 

dan tingkah laku. Dalam sebuah pemasaran, segmentasi pasar  sendiri dibagi 

menjadi beberapa jenis, yaitu : 
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1. Segmentasi geografis adalah  segmetasi yang membagi target pasarnya 

secara geografis, seperti berdasarkan negara,  provinsi, kota, daerah, 

kompeks perumahan atau pedesaan. 

2. Segmentasi demografis merupakan pembagian  target pasar yang 

didasarkan pada beberapa variabel, seperti berdasarkan usia, jumlah 

anggota keluarga,  jenis kelamin dan gender, ukuran pendapatan, jenis 

pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, ras, kebangsaan, dan lainnya. 

3. Segmentasi psikologis yang merupakan segmentasi yang 

mengelompokan target pasarnya berdasarkan  karakteristik kelas sosial, 

gaya hidup, atau kepribadian. 

4. Segmentasi perilaku  merupakan segmentasi dimana  pembagian 

kelompok target pasarnya berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, 

atau tanggapan pasar terhadap suatu produk. 

5. Segmentasi benefit adalah segmentasi yang membagi target pasarnya 

berdasarkan kesamaan benefit atau manfaat yang diharapkan konsumen 

terhadap suatu produk dengan pertimbangan dari gabungan  antara 

segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi psikologis, dan 

segmentasi perilaku  

Dalam penelitian ini, dikaji mengenai jurnalisme bersegmentasi 

perempuan ssebagaisegmentasi berdasarkarkan demografisnya. Segmentasi 

demografis sendiri dibuat bertujuan untuk mengoptimalkan pemasaran 

karena target pasar yang sudah dipersonalisasikan, yaitu perempuan. 

Menempatan target pasar perempuan ini dinilai dapat lebih menarik minat 
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kaum perempuan itu terhadap suatu produk jurnalistik yang ditawarkannya,  

karena dengan adanya hal tersebut perempuan lebih merasa dikhususkan dan 

dispesialkan. 

  Media massa sangat berkaitan erat dengan jurnalistik, yaitu sebagai 

tempat untuk mewadahi  para jurnalis dalam  mempublikasikan sebuah 

informasi. Secara sederhana bisa dikatakan jurnalisme merupakan 

kegiatannya, dan media massa merupakan alat komunikasinya. 

Menurut Romli dilansir dari komunikasi.uinsgd.ac.id, media massa 

diklasifikasikan menjadi 3 bagian  yaitu : 

1. Media cetak yang berupa majalah, koran, tabloid, dan sebagainya. 

2. Media elektronik yang dibagi menjadi  menjadi media audio yaitu radio 

dan media audiovisual yaitu televisi. 

3. Media online yang berupa media berbasis internet seperti portal berita 

online. 

Radio sendiri dikenal sebagai  pelopor atas perkembangan media 

massa, dilansir dari kpi.go.id , radio mulai berkembang sebagai media massa 

dimulai dari tahun 1923 di Amerika Serikat (AS). Radio merupakan salah 

satu media massa dengan proses komunikasi secara satu arah dalam  

penyampaian pesannya. Meskipun demikian, radio mempunyai keunggulan 

dibandingkan dengan media massa yang lainnya dimana radio dapat diakses 

secara mudah, tidak diperlukan keterampilan khusus seperti membaca karena 

radio menggandalkan suara sehingga bersifat imajinatif, serta akses 

informasi secara cepat dan biaya yang murah. Seiring dengan 
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berkembangnya zaman disertai perkembangan teknologi di media massa 

pula, radio tidak tergerus oleh zaman dan danterus berinovasi sehingga tidak 

ditinggalkan oleh pendengarnya dan tetap bertahan hingga kini.  

Sehubungan penelitian mengenai “Jurnalisme Perspektif Gender pada 

Radio Bersegmentasi Wanita”, ini membahas bagaimana praktik jurnalisme 

perspektif gender pada radio dengan segmentasi perempuan. Dimana saat ini 

cukup banyak Radio  sebagai media massa  yang telah mengkhususkan ke 

peminatan-peminatan tertentu, termasuk ke segmen audiens perempuan. 

Sangat penting bagi sebuah radio untuk memiliki segmentasi  pasar, sebab 

dengan adanya  tersebut dapat menentukan format siaran baik dari pemilihan 

program siaran dan target pendengarnya, (Morissan, 2009 : 177). 

Dilansir dari Arcom.co.id B-Radio menjadi salah satu radio dengan 

dengan segmentasi perempuan yang ada di kota Bandung. B-Radio yang 

berada pada frekuensi 95.6 FM  dikenal setelah bergabung dengan Ardan 

Group bersama Radio Cakra dan Radio Ardan pada tahun 2003, ketiga radio 

tersebut dikenal dengan Istilah Radio ABC (Ardan Radio, B-Radio, Cakra 

Radio) sebagai sosial branding Ardan Group agar  lebih mudah dingat oleh 

pendengar dan memenuhi kebutuhan umum dari pendengar sendiri mulai 

dari  anak muda, dewasa, dan umum.  

B-Radio sendiri pernah mengubah nama menjadi Radio B, hingga 

pada 1 Mei 2018 kembali menjadi B Badio. Setelahnya, dimulai sejak 1 

April 2020 setelah 20 tahun mengudara, B-Radio melakukan perubahan 

besar terhadap medianya, mulai dari perubahan segmentasi pasar, pergantian 
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logo serta perubahan program siaran radio secara keseluruhan.  ini bertujuan 

sebagai suatu langkah strategis  mengambil peluang pasar yang besar baik 

dari sisi pendengar hingga periklanan. Dengan tagline  Beautiful you B-

Radio, radio ini berevolusi menjadi radio perempuan dengan segmentasi para 

perempuan dari usia 15 sampai 39 tahun. Dari taglinenya pula radio ini ingin 

mengkampanyekan bahwa sosok perempuan digambarkan sebagai  sosok 

yang indah, sehingga panggilan Beautiful people disematkan sebagai 

panggilan untuk para pendengarnya.  

Dalam kegiatan penyiarannya, banyak program yang disiarkan untuk 

memanjakan perempuan. Dikutip dari bradio.fm, radio tersebut memiliki 

beberapa program on-air diantaranya, program religi Kaji Diri, variety show 

pagi bernama Selamat Pagi Cantik, program musik dan tips mengenai 

perempuan di program Brunch Date, Indonesia Persada sebagai program 

full musik, Genk Ladies program dengan bermacam berita entertaiment, 

progam curhat  di Cuci Mata (Curhat Cinta Tanpa Air Mata ), serta Kamar 

Tidur sebagai program siaran musik yang akan menemani sebelum tidur, 

yang diharapkan dapat menginspirasi para perempuan perempuan yang 

mendengarkannya. 

Melihat proses transformasi media dari B-Radio tersebut, serta 

perubahan besar menjadi radio dengan segmentasi khusus wanita, bukanlah  

yang mudah untuk sebuah radio yang dengan nama yang cukup besar dan 

telah mengudara hampir 20 tahun. Segala perubahannya diperkirakan 

memberikan efek terhadap aktifitas kejurnalistikannya serta memberi 
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pengaruh terhadap tinggi rendahnya jumlah pendengar. Kepentingan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik kegiatan jurnalistme 

perspektif gender dari B-Radio 95,6 FM Bandung sebagai radio dengan 

segmentasi perempuan. 

B-Radio 95,6 FM Bandung sebagai radio bersegmentasi wanita yang 

pendengarnya hampir semua perempuan. Dilihat dari komunikasi dan 

interaksiyang dilakukan antara penyiar dan pendengar  terjadi secara efektif 

dan interaktif terlihat dari telepon interaktif dan sesi mengirim pesan. 

Meskipun segmentasi yang dikhususkan kepada wanita, radio ini dapat 

didengarkan pula oleh kaum laki- laki. Pada kegiatan produksi siarannya 

juga tidak menutup celah untuk para pekerja pria dalam proses produksi 

setiap siaran B- Radio Bandung. 

B- Radio sebagai radio yang yang dikhususkan untuk pendengar 

wanita, erat kaitannya dengan gender. Melihat aspek gender yang dilibatkan 

tersebut, menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi sebuah radio yang 

merubah segmentasi setelah ditengah jalan setelah 20 tahun mengudara. 

Pandangan feminisme yang saat ini menjadi topik hangat,sangat berkaitan 

dengan bagaimana mengistimewakan perempuan dalam setiap aspek 

termasuk kedalam siaran radio khusus wanita tersebut. 

B. Fokus Penelitian  

Berdasarkan deskripsi pada latar belakang penelitian yang telah 

diuraikan di atas, penulis memfokuskan penelitian kepada kegiatan  

jurnalisme perspektif gender pada radio bersegmentasi wanita pada B Radio 
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95,6 FM Bandung. Selanjutnya agar peneltian ini lebih terarah dan dapat 

menjawab beberapa persoalan terkait dengan latar belakang dan fokus 

penelitian yang telah diuraikan, maka dirumuskan pertanyaan sebagai 

berikut: 

(1).  Bagaimana gagasan munculnya jurnalisme perspektif gender pada B- 

Radio Bandung ? 

(2). Bagaimana konsep jurnalisme perspektif  gender pada B- Radio 

Bandung? 

(3). Bagaimana penerapan nilai nilai jurnalisme perspektif gender pada B-

Radio Bandung ? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai  dalam penelitian ini berdasarkan 

dengan deskripsi dan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui: 

(1) Untuk mengetahui gagasan munculnya jurnalisme perspektif gender 

pada B- Radio Bandung. 

(2) Untuk mengetahui konsep jurnalisme perspektif  gender pada B- Radio 

Bandung. 

(3) Untuk mengetahui penerapan nilai nilai jurnalisme perspektif gender  

(4) pada B-Radio Bandung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1.  Kegunaan Akademis 

Sebagai kegunaan akademis, diharapkan dari penelitian ini dapat 

menjadi manfaat dan sumbangan penelitian bagi pengembangan ilmu  

sesuai dengan kajian ilmu pada jurusan Ilmu Komunikasi Jurnalistik, serta 

diharapkan mampu membantu memberikan wawasan dan memperkaya 

ilmu sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya, terutama dalam 

penelitian yang berkaitan dengan Jurnalisme perspektif gender Pada Radio 

Bersegmentasi Wanita . 

2.  Kegunaan Praktis 

Sebagai kegunaan praktis, dari penelitian ini diharapkan  dapat 

memberi manfaat dan wawasan bagi insan media, pekerja di bidang pers, 

serta masyarkat mengenai praktik jurnalisme dan kaitannya dengan 

gender. Sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kerja pada profesinya di 

bidang pers dan komunikasi massa. Kegunaan penelitian ini  juga sebagai 

penerapan ilmu yang diterima peneliti selama menjadi mahasiswa  Ilmu 

Komunikasi Jurnalistik dan diharapkan dapat memberi masukan bagi 

pihak pihak terkait dengan penelitian ini. 
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E. Hasil Penelitian yang Relevan 

Tabel. 1.1 

Hasil Penelitian Terdahulu 

NO. NAMA DAN JUDUL 

PENELITIAN 

METODE 

PENELITIAN 

HASIL PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN 

1 Ayuk Fitriana Puji 

Lestari 

 

 

Jurnalisme Berperspektif 

Kesetaraan Gender 

Dalam Media Islam 

(Analisis Framing 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan metode  

penelitian studi kasus  

melalui wawancara 

mendalam (indepth 

interview). 

Republika.co.id maupun 

VOA islam berupaya 

memperjuangkan keadilan 

gender berkaitan dengan 

perempuan khususnya 

mahasiswi bercadar, sebagai 

kritik dan seruan kepada 

pihak UIN Sunan Kalijaga 

Penelitian tersebut 

mempunyai 

kesamaan dalam 

penggunaan metode 

pendekatan yang 

diambil  yaitu 

pendekatan  

kualitatif dalam 

Objek penelitian dan fokus 

penelitian yang diambil 

berbeda, dimana dalam 

penelitian tersebut peneliti 

menggunakan media 

online sebagai objek 

penelitian. Fokusi 

penelitian yang dibahas 
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Pemberitaan Larangan 

Penggunaaan Cadar Bagi 

Mahasiswi UIN Sunan 

Kalijaga Di Media 

Online Republika.co.id 

dan VOA Islam) 

untuk tidak melakukan 

tindakan diskriminatif 

melalui larangan penggunaan 

cadar di lingkungan kampus 

serta melindungi ham para 

mahasiswi yang ingin 

mengeskpresikan 

keberagamaannya dengan 

menggunakan cadar. Tetapi 

dari kedua media tersebut 

tidak ada yang menampilkan 

mahasiswi bercadar dari UIN 

Sunan Kalijaga sebagai 

sumber pemberitaan. 

mengumpulkan 

datanya. Selain itu 

sama sama 

membahas mengenai 

jurnalisme 

berperspektif gender.  

adalah diskriminasi gender 

tehadap perempuan 

bercadar. 
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2 Antonia Adega Ery P. 

Dr. Lukas S. 

Ispandriarno, M.A. 

 

Jurnalisme Sensitif 

Gender Dalam Media 

Online Berkonten 

Khusus (Studi Kasus 

Penerapan Jurnalisme 

Sensitif Gender Dalam 

Kebijakan Redaksional 

Swara Nusa 

Perkumpulan Keluarga 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif. Dengan metode 

penelitian studi kasus. 

Media online Swara Nusa 

menerapkan jurnalisme 

sensitif gender melalui 

kebijakan redaksional di 

tingkat jurnalistik yang  

dilatarbelakangi oleh 

interaksi sosial media tersebut 

terhadap lembaga sosial lain 

di sekitarnya yang juga 

memperjuangkan kesetaraan 

dan keadilan berdasarkan 

gender melalui proses 

produksi beritanya, 

Penelitian tersebut 

sama sama 

membahas fenomena 

berbasis gender di 

bidang jurnalisme 

dalam kebijakan 

suatu media. Selain 

itu, ada kesamaan 

terhadap pendekatan 

penelitian dan 

metode penitian 

yang digunakan 

yaitu pendekatan 

Perbedaan dari penelitian 

ini dapat dilihat dari objek 

dan fenomena yang 

diambil. Pada penelitian 

ini objek yang diambil 

adalah media online. Dan 

untuk fenomena yang 

diambil yaitu mengenai 

kesetaraan  dari proses 

produksi suatu berita pada 

media online  
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Berencana Indonesia) memproduksi makna gender 

dengan perspektif yang lebih 

adil. 

kualitatif dengan 

metode penelitian 

studi kasus. 

3 Arini valentya chusni, 

farid rusman, malang 

widiya yutanti 

 

Interpretasi jurnalis aji 

malang tentang konsep 

jurnalisme perspektif 

gender 

Penelitian ini 

menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan metode 

penelitian interpretatif. 

Dari data berdasarkan 

wawancara ketujuh jurnalis 

dihasilkan bawa mereka 

memiliki pemahaman dan 

pengetahuan mengenai 

konsep jurnalisme perspektif 

gender. Mereka 

mengungkapkan bahwa 

adanya gender harus 

menimbulkan kesetaraan dan 

keadilan. Adanya jurnalisme 

Kesamaan pada 

penelitian tersebut 

adalah penggunaan 

metode pendekatan 

kualitatif  serta 

membahas mengenai 

pemahaman  praktisi 

pers mengenai 

jurnalisme gender . 

Perbedeannya dilihat dari 

fenomena yang diambil 

penelitian tersebut yang 

hanya membahas 

mengenai pemahaman dan 

inerpretasi bukan pada 

praktik kegiatan 

jurnalisme.  
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perspektif gender ini dapat 

membantu menghapus stigma 

negatif tentang perempuan 

serta dapat menyuarakan 

kesetaraan. Namun saat 

dihadapkan dengan dominasi 

dari kekuasaan, maka masih 

terjadi penyimpangan dalam 

menuliskan berita yang 

mengarah ke klikbait yang 

menyinggung ke sensitifitas 

gender . 



 

 
 

F. Landasan Penelitian 

1.  Landasan Teori 

a.  Teori Feminisme  

Feminisme diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut atas 

persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria yang merupakan 

penggabungan dari berbagai doktrin atas hak kesetaraan. Feminisme 

muncul dilatari oleh ketimpangan relasi antara laku-laki dan perempuan 

dalam tatanan masyarakat sehingga timbul kesadaran dan upaya untuk 

menghilangkan ketidakberagaman relasi tersebut, (Nuril Hidayat, 2018: 

23). 

Teori feminisme di dasari oleh kebutuhan untuk memahami 

penyebab ketertindasan perempuan dengan tujuan untuk mengembalikan 

tatanan sosial yang didominasi laki-laki. Diakhir tahun 1960an dan awal 

tahun 1970an, gerakan ini mengalami perkembangan yang luar biasa dan 

pada periode ini dikenal juga dengan nama kebangkitan feminisme 

gelombang kedua, (Nuril Hidayat, 2018:28). 

Feminisme adalah gerakan pembebasan perempuan dari rasisme, 

stereotyping, seksisme, penindasan perempuan, dan phalogosentrisme. 

Keseimbangan gender adalah untuk mensejajarkan posisi maskulin dan 

feminin dalam konteks satu budaya tertentu. Hal ini dikarenakan, dalam 

satu budaya tertentu feminine sering dianggap inferior, tidak mandiri dan 

hanya menjadi subjek. Untuk itu feminisme bisa juga dikatakan sebagai 
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gerakan untuk memperjuangkan kaum perempuan menjadi mandiri, 

(Amin Bendar,2019:10-11). 

Simone de beauvoir (1949) menolak adanya penyingkiran terhadap 

perempuan baik dari sisi sosial maupun emosional. Ia mendesak kaum 

perempuan untuk melangkah keluran dari batasan-batasan yang 

didefinisikan secara sosial dan menjadikannya sebagai “the other”. 

Menurut Simone, bahasa dan kecerdasan adalah hal yang netral gender 

sehingga cara berfikir antara laki -laki dan perempuan adalah sama. 

Lebih jauh menurutnya perempuaan sebagai sifat gender dibuat oleh 

struktur masyarakat dengan watak kelabilan yang ditetapkan maknanya 

pada konteks sosial yang berubah- ubah, sehingga menurutnya 

“perempuan diciptakan bukan dilahirkan.”(Nuril Hidayat, 2018: 25) 

b.  Perspektif  

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual, suatu perangkat 

asumsi, nilai, atau gagasan yang mempengaruhi persepsi kita, dan pada 

gilirannya mempengaruhi cara kita bertindak dalam suatu  situasi, 

(Deddy Mulyana, 2008: 16). Perspektif tersebut menjelaskan asumsi-

asumsinya yang spesifik mengenai bagaimana penelitian harus dilakukan 

dalam bidang yang bersangkutan. Perspektif menentukan apa yang 

dianggap fenomena yang relevan bagi penelitian dan metode yang sesuai 

untuk menemukan hubungan antara fenomena yang kelak disebut teori, ( 

Deddy Mulyana, 2008: 17). 
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Sepintas perspektif itu sama dengan persepsi, namun perspektif 

bukanlah persepsi,melainkan pemandu persepsi kita. Perspektif 

mempengaruhi apa yang kita lihat dan bagaimana kita menafsirkan apa 

yang kita lihat, ( Deddy Mulyana, 2008:7). 

Dalam  bidang keilmuan terdapat dua perspektif utama, yakni 

perspektif ilmu alam dan perspektif ilmu sosial. Ilmu sosial mencangkup 

juga apa yang disebut ilmu- ilmu kemanusiaan sementara ilmu alam 

harus menjelaskan ciri- ciri realitas fisik yang diamati dan hubungan 

berbagai aspek realitas tersebut, ilmu sosial harus menjelaskan bukan 

hanya ciri- ciri dan tindakan- tindakan manusia yang diamati, namun juga 

makna karaktersitik dan tindakan tersebut bagi individu, (Deddy 

Mulyana,2008 :11) 

Dalam ilmu komunikasi dikenal dengan perpektif mekanistik, 

psikologis, interaksional, dan pragmatis. Menurut Tucker dkk. dalam 

(Deddy Mulyana, 2008:12) menyebutkan bahwa perspektif yang 

digunakan dalam komunikasi ujaran adalah, antara lain perspektif hukum 

peliput (covering laws perpective), perspektif aturan ( rules perspective), 

perspektif sistem, perspektif mekanistik, perspektif psikologis, perpeketif 

interaksionis, dan perpektif pragmatis. Littlejohn dalam (Deddy 

Mulyana, 2008:12)  menggunakan istikah teori struktural dan fungsional, 

kognitif dan behavioral, interaksionis, interpretif, dan teori kritis dalam 

disiplin komunikasi.  
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Perspektif muncul berdasarkan komunikasi antara anggota kelompok 

selama mereka menjadi bagian dari kelompok tersebut. para anggota 

kelompok berbagi perspektif dan menggunakannya untuk menafsirkan 

realitas apapun yang mereka temui dalam kehidupan mereka, (Deddy 

Mulyana, 2008: 5). 

Ketika meneliti suatu fenomena, biasanya seorang peneliti  

menggunakan suatu perspektif yang ia anggap secara “akurat” 

menjelaskan fenomena yang ia teliti. Tentu saja dalam dunia keilmuan, 

penjelasan yang akurat merupakan tujuan dari suatu perspektif yang baik, 

yang menggambarkan realitas secara jelas dan perspektif yang baik, yang 

menggambarkan realitas secara jelas, dan membantu kita menemukan 

kebenarannya, ( Deddy Mulyana, 2008:13). 

Perbedaan perpektif pada dasarnya merupakan perbedaan penafsiran 

tentang apa itu realitas, dan dalam ilmu sosial, bagaimana kedudukan 

manusia dalam ralitas itu. Dalam konteks ini, munculah ilmu sosial  yang 

berada diantara ilmu alam dengan pendekatan ilmiah murni untuk 

menemukan hukum- hukum universal dan ilmu sosial dengan pendekatan 

humanistik murni (humaniora) untuk menelaah fenomena secara 

kasuistik atau mengkritis suatu masalah, (Deddy Mulyana, 2008:18-19). 

Sehubungan dengan dua pandangan yang berbeda tentang manusia 

(pasif versus aktif), ada dua perspektif pendekatan utama yang sejajar, 

yang disebut pendekatan objektif ( behavioralistik dan struktural) dan 
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pendekatan subjektif (fenomenoogis atau interpretif). Dalam antropologi, 

pendekatan objektif dan pendekatan subjektif sering dianalogikan dengan 

pendekatan etik (dari luar) dan pendekatan emik (dari dalam), (Deddy 

Mulyana, 2008:20-21). 

Berdasarkan  yang dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini 

digunakan teori feminisme dan perspektif , sebagai landasan teori atau 

teori dasar yang menjadi acuan awal  dalam menyusun asumsi-asumsi 

dasar  dan definisi operasional dalam membuat desain penelitian yang 

akan dilakukan dalam penelitian ini yaitu, mengenai bagaimana gender 

mempengaruhi  proses dan aktivitas dari B-Radio 95,6 FM Bandung 

dalam memaknai serta mengimplementasikan apa yang dimaksud 

jurnalisme perspektif gender, dalam kegiatannya sebagai radio 

bersegmentasi wanita. 

2.  Kerangka Konseptual 

a.  Jurnalisme 

Jurnalisme (Jurnalistik) menurut bahasa Perancis yaitu journal atau du 

jour yang berati hari, dam menurut bahasa Latin yaitu diural yang berarti 

diary atau buku catatan. Dalam hakikatnya, jurnalisme diartikan sebagai 

kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan menyajikan sebuah 

informasi dan menyebarkannya kepada kayak massa. 

Jurnalisme dalam arti luas yaitu dikenal dengan pers yang berarti 

kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, menyajikan dan 

menyebarluaskan informasi atau berita kepada kayak massa  dimana 
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kegiatan tersebut dilakukan dalam sebuah lembaga atau perusahaan 

media sehingga yang terlibat dalam proses produksi berita tidak hanya 

wartawan  tetapi seluruh lapisan yang ada diperusahaan media. 

Secara umum, jurnalisme dapat diartikan sebagai kegiatan yang 

berhubungan dengan proses mencari, mengumpulkan, menyiarkan dan 

memperluas informasi kepada kayak menggunakan media massa baik 

media massa digital, media masa elektronik, maupun media massa cetak, 

(Dadan Suherdiana, 2020: 7-8). 

b.  Perspektif  

Kata “Perspektif” seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari, 

yang merujuk pada proses pemberian arti atau makna terhadap informasi, 

peristiwa, objek dan lainnya yang berasal dari lingkungan sekitar oleh 

individu atau masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, (Amtai Alaslan, 

2017: 4). Perspektif adalah suatu sudut pandang kita atau cara pandang 

terhadap sesuatu. Sudut pandang atau pendekatan yang kita gunakan 

dalam megamati suatu fenomena, situasi, masalah tertentu yang terjadi. 

Menurut Suhanarji (2004:27). 

Perspektif merupakan kumpulan suatu asumsi maupun keyakinan 

mengenai keadaan, situasi, ataupun fenomena yang terjadi disekitar kita, 

dengan perspektif seseorang akan melihat sesuatu hal dengan cara-cara 

tertentu dan menciptakan suatu asumsi dasar dan ruang lingkup apa yang 

dilihat, (Nirmala Kumala, 2021: 21). 
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Suhanadji dan Waspada TS (2004: 33), perspektif adalah cara 

pandang atau wawasan untuk melihat dunia yang dipengaruhi beberapa 

sudut pandang yaitu politik, ekonomi, budaya yang menghubungkan 

globalisasi. Menurut Martono (2010: 21) perspektif adalah suatu cara 

pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu 

yang digunakan dalam melihat suatu fenomena. 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa 

perspektif adalah cara pandang mengenai suatu fenomena atau masalah 

untuk menciptakan sebuah pemahaman atau asumsi dasar. 

c.  Gender  

Gender berbeda dengan jenis kelamin. Hal itu terjadi karena Jenis 

kelamin adalah  pembagian sifat yang ditentukan  dari keadaan biologis 

yang melekat selamanya pada jenis kelamin tertentu. Sebagai contohnya, 

dilihat dari biologisnya laki-laki adalah manusia yang memiliki penis dan 

memproduksi sperma. Sedangkan perempuan dicirikan dengan memiliki 

vagina, rahim, sel telur dan saluran untuk melahirkan, serta mempunyai 

alat menyusui. Jenis kelamin tidak dapat dipertukarkan, melekat secara 

permanen atau dikatakan sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.  

Gender merupakan  sifat yang melekat baik pada laki-laki atau 

perempuan yang berasal dari konstruksi secara sosial maupun 

kebudayaan. Sebagai contoh, perempuan lebih dikenal dengan sifat 

lemah lembut, lebih emosional, atau mempunyai rasa keibuan. Berbeda 

dengan laki-laki yang dianggap kuat, rasional, dan sebagainya. Ciri dari 
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sifat dari gender itu sendiri dapat dipertukarkan dan dapat terjadi dari 

waktu ke waktu. 

Sejarah terbentuknya suatu perbedaan gender ini memakan waktu 

yang tidak singkat. Oleh karena itu adanya perbedaan gender disebabkan 

oleh banyak, seperti pembentukan, menyosialisasi, memperkuat, bahkan 

mengkontruksinya secara sosial atau kebudaayaan, melalui berbagai 

ajaran. Dari proses yang dilakui tersebut, saat ini   banyak anggapan 

mengenai gender sebagai kodrat Tuhan yang seolah-olah bersifat seperti 

jenis kelamin, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan 

dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan. 

Namun, karena pedoman gender yang menganggap setiap sifat yang 

melekat pada jenis kelamin tertentu dan sifat tersebut bisa ditukar, 

dengan  itu, menjelaskan bahwa gender adalah hasil konstruksi 

masyarakat dan sama sekali bukanlah kodrat. Oleh karena jenis 

pekerjaan, kegiatan dan -  lainnya yang ada pada tatanan kehidupan  itu 

bisa dipertukarkan dan tidak bersifat universal, (Mansour Fakih, 2008:  

7-12). 

d.  Radio 

Radio adalah salah satu jenis media komunikasi massa yang 

mempunyai karakter yang sama dengan jenis media massa lainnya yaitu 

mempunyai publisitas (dapat diakses dan dinikmati publik), universalitas 

(berisi manfaat untuk umum), kontinuitas (berkesinambungan), dan 

aktualitas ( pembaharuan berita). 
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Radio merupakan media massa berbentuk audio, karena produk 

siarannya berupa suara, yang penyebarluasannya melalui  pemancar 

(transmisi). Radio disebut juga dengan seni memainkan imajinasi, karena 

radio dengan kekuatan kata dan suaranya dapat membangkitkan imajinasi 

pendengar. 

Radio dianggap sebagai kekuatan  kelima setelah lembaga eksekutif, 

legislatif, yudikatif, dan pers. Anggapan tersebut ada karena radio meiliki 

kekuatan langsung pada penggunanya, tidak mengenal jarak, juga 

memiliki daya tarik baik itu dari suara maupun laiinya, (Asep 

Samsul,2017:  13-23). 

e.  Segmentasi  

Segmentasi pasar merupakan trategi untuk membagi pasar menjadi 

beberapa kelompok konsumen yang dibedakan berdasarkan kebutuhan, 

tingkah laku, keinginan, karakteristik, dan tingkah lakunya (Freddy 

Rangkuti, 2010: 1-2).  Dalam penentuan segmentasi pasar, banyak 

variabel yang dapat di pakai demi memenuhi kebutuhan konsumen, 

yaitu: 

- Segmentasi geografis dimana  segmetasi tersebut  membagi target 

pasarnya secara geografis, seperti berdasarkan negara,  provinsi, kota, 

daerah, kompeks perumahan atau pedesaan. 

- Segmentasi demografis yaitu pembagian  target pasar yang didasarkan 

pada beberapa variabel, seperti berdasarkan usia, jumlah anggota 
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keluarga,  jenis kelamin dan gender, ukuran pendapatan, jenis 

pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, ras, kebangsaan, dan lainnya. 

- Segmentasi psikologis  yang merupakan segmentasi yang 

mengelompokan target pasarnya berdasarkan  karakteristik kelas 

sosial, gaya hidup, atau kepribadian. 

- Segmentasi perilaku  yaitu  segmentasi dimana  pembagian kelompok 

target pasarnya berdasarkan pengetahuan, sikap, penggunaan, atau 

tanggapan pasar terhadap suatu produk. 

- Segmentasi benefit adalah segmentasi yang membagi target pasarnya 

berdasarkan kesamaan benefit atau manfaat yang diharapkan 

konsumen terhadap suatu produk dengan pertimbangan dari gabungan  

antara segmentasi geografis, segmentasi demografis, segmentasi 

psikologis, dan segmentasi perilaku. 

Segmentasi sendiri merupakan alat yang digunakan untuk 

mengembangkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dengan 

didasarkan pada diferensiasi, low cast, serta fokus, menurut Aaker dalam 

(Freddy Rangkuti, 2010:  4). 

f.  Wanita  

Wanita adalah orang (manusia) yang mempunyai hal-hal sehingga 

dapat menstruasi, hamil, melahirkan anak, dan menyusui. Menurut 

Murad (dalam Ibrahim, 2005: 41) wanita adalah seorang manusia yang 

memiliki dorongan keibuan yang merupakan dorongan intinkif yang 
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berhubungan erat dengan sejumllah kebutuhan  organik dan fisiologis. Ia 

sangat melindungi dan menyayangi anak-anaknya terutama masa kecil.      

G. Langkah- Langkah Penelitian 

1.  Lokasi 

Penelitian  ini dilakukan di tempat gedung B-Radio Bandung yang 

berada di Jalan Jurang No. 80 Lantai 2, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota 

Bandung, Jawa Barat 40161. Peneliti memilih lokasi tersebut karena sebagai 

tempat berkegiatan dari objek penelitian yaitu B-Radio 95,6 FM Bandung. 

B- Radio sendiri merupakan sebuah radio yang secara khusus memiliki 

segmentasi wanita. Lokasi dari objek penelitian tersebut juga mudah 

dijangkau, sehingga dipandang tidak menghambat proses kegiatan 

penelitian.  

2.  Paradigma dan Pendekatan 

Menurut Guba  dan Lincoln (dalam Salim & Syahrum, 2012:  28-29) 

Paradigma merupakan kepercayaan dasar dari tujuan akhir, atau suatu 

pandangan dunia yang menjelaskan sifat dasar dunia secara alamiah dan 

hubungan antar bagiannya sebagai contoh masalah kosmologis dan teologi. 

Paradigma menentukan suatu observasi pada penelitian, jika paradigma 

berubah, maka realitas yang diteliti pun berubah (Salim & Syahrum, 2012:  

31).  Pada penelitian ini, peneliti menggunakan paradigma kontrutivisme 

yang  memandang bahwa  ilmu sosial atau aksi sosial  memiliki makna yang 

dihasilkan melalui pengamatan langsung dari perilaku sosial  yang 

menciptakan dunia sosial mereka, Joko dan  Marta ( dalam Sita Febriani, 
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2020: 19). Kajian dari paradigma ini menempatkan peneliti dan objek secara 

setara dan peneliti terlibat secara langsung ke dalam perilaku objek yang 

diteliti dengan tujuan untuk memahami dan mengkontruksikan pemahaman 

dari objek penelitiannya, menurut Weber dalam (M. Chairul Basrun 

Umanailo, 2019). 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang  dirasa 

cocok dan relevan dengan penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah  

untuk memahami suatu fenomena yang lebih eksploratif dan lebih rinci 

dengan perolehan data dan gambaran besar yang lebih mendalam, (Farida 

Nugrahani, 2014: 25). Dengan pendekatan kualitatif ini, peneliti ingin 

mencoba masuk kedalam keseharian dari fenomena yang diteliti untuk 

mengetahui bagaimana dan apa makna dari fenomena itu sendiri (A. Muri 

Yusuf 2013: 328),  yaitu fenomena  “Jurnalisme Perspektif Gender pada 

Radio Bersegmentasi Wanita”  dengan melakukan teknik wawancara 

mendalam pada subjek yang akan diteliti yaitu B-Radio Bandung 9,56 FM. 

3.  Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus 

pada “Jurnalisme Perspektif Gender pada Radio Bersegmentasi Wanita” 

pada  B-Radio Bandung 95,6 FM. Metode studi kasus dirasa relevan untuk 

memahami fenomena dan didapatkan pemahaman secara menyeluruh 

dengan gambaran mendalam dan mendetail tentang suatu fenomena 

berdasarkan data dari orang- orang yang berkaitan dengan subjek penelitian 

(A. Muri Yusuf 2013: 339), sebagai sumbernya yaitu B-Radio Bandung 
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95,6 FM. Metode ini mengutamankan teknik pengumpulan datanya melalui 

observasi secara langsung, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi 

dan kepustakaan. 

Alasan menggunakan metode studi kasus dalam penelitian ini yaitu untuk 

menggambarkan secara detail mengenai situasi B-Radio 95,6 FM Bandung 

dalam memaknai serta mengimplementasikan apa yang dimaksud 

jurnalisme perspektif gender, dalam kegiatannya sebagai radio 

bersegmentasi wanita serta mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana 

gender mempengaruhi pada proses kerja dan aktivitas B-Radio Bandung dan 

kaitannya dengan feminisme. 

4.  Jenis dan Sumber Data 

a. Jenis data 

Pada penelitian ini, karena menggunakan pendekatan kualitatif maka 

jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu  berupa narasi 

atau dekriptif  dan kata-kata, gambar, dan bukan angka.  Menurut 

Sugiyono (dalam Nuning Indah Pertiwi, 2017) data kualitatif  adalah data 

yang berupa  bentuk kata, kalimat, serta gambar. Jenis data juga dapat 

berupa data objek dimana data dapat di ambil dari hasil pengamatan 

aktifitas fisik yang melatarbelakangi suatu peristiwa yang diamati yang 

kemudian diklarifikasi kepada objek penelitian yang bersangkutan.  Kata-

kata yang diucapkan dan tindakan yang dilakukan objek yang diteliti atau 

diamati merupakan data utama dari sebuah penelitian kualitatif, (Farida 

Nugrahani, 2014:  107). Data yang dihasilkan dari informasi kemudian 
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dapat digunakan sebagai sumber dasar yang membukitikan  suatu fakta 

yang ada dalam sebuah realitas. 

b. Sumber Data  

Dalam sebuah penelitian, sumber data penelitian menjadi  yang sangat 

penting bagi peneliti, karena ketepatan dalam memilih  dan menentukan 

sumber data akam mempengaruhi ketetepatan, kecepatan, kedalaman, 

serta kelayakan akan informasi yang diperoleh (Farida Nugrahani, 2014:  

108). Oleh karena itu, pada penelitian ini  menggunakan 2 sumber data 

yaitu sebagai berikut:  

-  Sumber Data Primer 

Peneliti menjadikan data yang diperoleh secara langsung di lapangan 

dari objek penelitian menjadi data primer dalam penelitian ini. Dalam 

penelitian ini, sumber data yang digunakan yaitu  narasumber terkait 

orang-orang yang bersangkutan dengan objek peneitian yaitu B-Radio 

Bandung. 

Peneliti mengambil pihak-pihak yang berada di posisi keredaksian di 

B-Radio Bandung, diantaranya  1 program director, 1 produser, 1 

script writer, serta 2 penyiar, dan 2 pendengar dari  B-Radio Bandung. 

- Sumber Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber data 

yang digunakan, diantaranya studi pustaka dari  beberapa jurnal, buku, 

maupun skripsi lain sebagai bahan perbandingan untuk penelitian ini, 

serta dokumen pribadi dari B-Radio Bandung seperti profil 
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perusahaan, rekaman kegiatan siaran radio, foto, data statsitik, dan data 

lainnya dari B-Radio Bandung yang dapat mendukung sebagai sumber 

tambahan yang berdasarkan fakta serta bahan perbandingan untuk 

kelancaran berjalannya  penelitian ini  

H. Informan  

1. Penentuan Informan 

Informan merupakan subjek penelitian atau orang-orang yang berkaitan 

dan dapat mmberikan informasi mengenai fenomena yang dibahas dalam 

suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan dibagi menjadi 3 

jenis, yaitu: 

a. Informan kunci yaitu informan atau orang yang mengetahui secara 

menyeluruh tentang fenomena yang diteliti. Biasanya pada sebuah 

ornganisasi, yang menjadi informan kuncinya adalah pemimpin dari 

organisasi tersebut. 

b. Informan utama  adalah informan atau orang yang  mengetahui secara 

teknis  dan detail suatu femonena yang akan  diteliti. 

c. Informan pendukung adalah informan atau orang yang dapat memberikan 

informasi  tambahan sebagai pelengkap tada dari pembahasan pada 

penelitian kualitatif, (Ade Heryana, 2015: 4-5). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 jenis informan yaitu, 

program director sebagai informan kunci; produser, script writer dan 

penyiar sebagai informan utama, serta pendengar sebagai informan 

tambahan. 
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2. Teknik Penentuan Informan 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik penentuan informan 

berjenis Typical Case Sampling  dimana jenis penentuan informan ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena  secara normal, (Ade 

Heryana, 2015: 9).  Selain ini, dalam penelitian ini juga digunakan teknik 

penentuan informasi  Snowball Sampling dimana pemilihan informan kedua 

atau informan utama ditentukan berdasarkan informasi dari informan 

pertama atau informan kunci, informan pendukung atau informan ketiga 

ditentukan oleh informan kedua atau informan kunci,  tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan data dalam sebuah wawancara mendalam, (Ade 

Heryana, 2015,  9). 

Alasan digunakannya teknik penentuan informan snowball sampling 

dalam penelitian ini,  karena informan kunci digunakan sebagai rantai 

rujukan untuk mengakses informan – informan lainnya dan diharapkan 

dapat mengembangkan dan memberi informasi yang lebih banyak dan 

beragam. Teknik penentuan informsn ini juga dapat menggali informasi 

sebanyak banyaknya dan sedalam-dalamnya guna mendapatkan jawaban 

dari penelitian serta memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data data 

yang bersifat kualitatif. 

I. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data yang  digunakan adalah dengan 

melakukan wawancara, observasi, serta studi dokumentasi dan kepustakaan.   

1. Wawancara  
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Wawancara dilakukan untuk melengkapi data serta  untuk mendapatkan 

data yang akurat dan sesuai fakta dari sumber yang tepat yang berkaitan 

dengan aktivitas kejurnalistikan B-Radio 95,6 FM Bandung. 

 Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data berupa sebuah 

transkrip yang akan menjelaskan bagaimana situasi B-Radio Bandung 

dalam memaknai serta mengimplementasikan jurnalisme perspektif gender, 

dalam kegiatannya sebagai radio bersegmentasi wanita. Serta 

mengidentifikasi dan menganalisan mempengaruhi gender pada proses kerja 

dan aktivitas B-Radio Bandung dan kaitannya dengan feminisme. 

Wawancara ini dakukan melalui kegitan tanya jawab antara peneliti dan 

informan yang bersangkutan atau memiliki pengetahuan terhadap objek 

yang diteliti yaitu B-Radio Bandung. 

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai 7 orang informan yaitu 1 

program director, 1 produser, 1 script writer, serta 2 penyiar, dan 2 

pendengar dari  B-Radio Bandung terkait dengan praktik jurnalisme 

perspektif gender pada radio bersegmentasi wanita. Jawaban yang diberikan 

nantinya dimaksud untuk mendeskripsikan pemahaman, pemaknaan, serta 

penerapan yang dapat diamati dalam wawancara yang nantinya akan 

menjadi data primer untuk diolah menjadi hasil penelitian. 

2. Observasi  

Menurut Sugiyono (2010: 194) Observasi adalah suatu kegiatan 

penelitian terhadap suatu objek. Apabila dilihat dari proses pelaksanaan 

pengumpulan datanya, dan observasi yang dibedakan menjadi prtisipan dan 
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non partisipan. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

observasi non partisipan,dimana peniti mengamati dan mencatat hal -hal 

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan  melalui kegiatan atau aktivitas 

kejurnalistikan yang dilakukan oleh B-Radio Bandung. 

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 

mendapatkan informasi dan merasakan langsung keadaan objek penelitian, 

kemudian menafsirkan menjadi sebuah data. Proses observasi yang 

dilakukan untuk memilih atau memperoleh data tersebut harus secara 

objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Observasi dalam penelitian ini diperlukan untuk mengamati, 

mengimpelemtasi dan mengevaluasi  pada B- Radio 95,6 FM Bandung 

sebagai radio dengan segmentasi wanita dalam menerapkan praktik 

jurnalisme perspektif gender. Observasi dilakukan dengan mengamati  

perilaku, penggunaan diksi, serta ekspresi wajah  dari imforman secara 

empiris yang nantinya dapat menambah pemahaman dan kepriadian 

informan sehingga dapat menginterpretasikan informasi yang didapat dengn 

baik. 

3. Studi Dokumentasi dan Kepustakaan  

Teknik pengumpulan data ini dilakukan, dengan tujuan untuk 

mempertajam analisis dan memperkuat bukti dari data penelitian yang 

dilakukan.  
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Studi dokmentasi merupakan pengumpulan informasi berupa arsip dan 

surat-surat penting yang tersimpan dan berkaitan dengan penelitian. Studi 

okumentasi dilakukan guna melengkapi dan menguatkan data yang 

diperoleh dari wawancara maupun observasi. Disamping itu, data 

dokumentasi  dapat berupa gambar, tulisan, atau karya- karya yang 

berkaitan dengan onjek penelitian. Dengan demikian, yang dimaksud 

dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto-foto baik foto saat melakukan 

wawancara serta foto tempat atau situasi objek penelitian, transkrip atau 

catatan yang berkaitan dengan kegiatan B- Radio Bandung. 

Dalam penelitian ini studi dokumentasi  dilakukan dengan 

mengumpulkan data data pribadi  dari B-Radio 95,6 FM Bandung, seperti 

dikumentasi foto dan video, rekaman siaran radio, serta data statistik dari B-

Radio Bandung.  

Dari teknik studi kepustakaan, peneliti  mengumpulkan  data dan 

informasi yang berkaitan dengan praktik jurnalisme perspektif gender serta 

radio bersegmentasi gender khususnya B-Radio 94,5 FM Bandung. Dimana 

data- data tersebut berasal sari sumber – sumber seperti buku, jurnal, studi 

penelitian sebelumnnya,  dan website/ internet  sebagai landasan teoritis 

untuk menunjang penganalisaan  data- data yang diperoleh. 

J. Teknik Penentuan Keabsahan Data  

Menurut Moelong (2014: 90) menjelaskan  mengenai cara untuk 

menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan 
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kepada sejumlah kriteria tertentu yaitu  kepercayaan, keteralihan, 

kebergantungan, dan kepastian. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini menggunakan teknik 

triangulasi, dimana teknik tersebut merupakan teknik penentuan keabsahan 

data lain dari luar data yang didapat dari penelitian dengan tujuan untuk 

pengecekan atau perbandingan terhadap data yang didapatkan, menurut Denzin 

dalam (Fahmika Wahyu, 2015: 34). Dalam  penelitian ini teknik triangulasi 

yang dipakai adalah triangulasi sumber data yaitu teknik menguji kedibilitas 

data dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui perbandingan pada 

beberapa sumber yang berbeda waktu dan alat penelitian dalam metode 

kualitatif, menurut Patton dalam (Fahmika Wahyu, 2015: 35). Triangulasi 

metode yang dilakukan dengan cara membandingka informasi atau data dan 

informan secara bebeda seperti wawancara dan observasi  untuk mengecek 

kebenarannya melalui  berbagai perspektif atau pandangan yang diharapkan  

memperoleh hasil yang mendekati kebenaran, ( Mudjia Raharjo, 2010: 17). 

Menurut Moelong (2014: 330) teknik triangulasi dalat dilakukan dengan 

cara sebagai berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang 

dilakukan secara pribadi. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu. 
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c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan orang lainnya. 

d. Membandingkan hasil wawanncara dengan isu suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi dalam penelitian ini dibutuhkan dalam upaya 

pemeriksaan keabsahan data guna kesempurnaan, validitas data, keakuratan 

informasi, dan originalitas sumber- sumber dalam penelitian kualitatif. 

K. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari data penelitian dan mengaturnya 

secara sistematis mulai dari mentranskrip wawancara, mengumpulkan data 

observasi lapangan dan data-data lainya yang telah didapat untuk menambah 

data dari hasil penelitian yang dilakukan hingga memmungkinkan untuk 

dilaporkan ke pihak lain. Langkah-langkah dari analisis data diantaranya 

mencangkup, kegiatan mengerjakan dan menyususn data, membagi data dalam 

beberapa kelompok yang dapat dikelola, mensintesis data, mencari pola dari 

data, menemukan-penting  dan menemukan data-data yang akan dipelajari dan 

memutuskan apa yang harus dilaporkan, menurut Bogdan & Biklen dalam ( 

Salim & Syahrum,2012:  145-146). 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Model Miles dan Hubermen  

untuk menganalisis data penelitian ini, (Salim & Syahrum, 2012:  147-151) 

model Miles dan Hubermen ini digunakan pada penelitian yang pada tahap 

awal pengumpulan datanya memiliki fokus peneltian yang belum jelas dan 

observasi masih bersifat umum, dan setelah fokus semakin jelas maka 
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observasinya semakin terstruktur. Pada penelitian ini, proses analisis data 

dibagi menjadi 3 tahap, yaitu: 

1. Reduksi data yang merupakan proses pemilihan, pemusatan, pengabstraksian 

dan proses transformasi data dari hasil penelitian. Proses reduksi data ini 

berlangsung selama proses penelitian . 

2.  Penyajian data sebagai tujuan untuk menggabungkan informasi, agar data 

tersusun dalan suatu bentuk yang padu dan sistematis sehingga dapat 

dengan mudah diketahui maknanya. 

3. Menarik kesimpulan dan verifikasi data atau tinjauan ulang terhadap catatan 

lapangan yang dihasilkan dalam penelitian


