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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hal ini dinilai tepat, 

karena dengan data kualitatif dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa 

secara kronologis. Data kualitatif lebih condong dapat membimbing untuk 

memperoleh penemuan-penemuaan yang tidak diduga sebelumnya.
57

 Metode 

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Metode deskriptif bertujuan melukiskan 

secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. Penelitian ini hanya memaparkan situasi atau peristiwa. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis 

atau membuat prediksi. Metode ini disebut juga metode penelitian survei atau 

penelitian observasional.
58

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah di kantor stasiun televisi LPP TVRI Riau yang 

beralamat Jalan Durian, Payung Sekaki, Labuh Baru, Kota Pekanbaru, Provinsi 

Riau. Waktu penelitian direncanakan dimulai pada April-September 2017. 

 

C. Sumber Data/ Informan Penelitian 

Sumber data dari penelitian ini berasal dari hasil wawancara dengan pihak 

yang terkait dalam manajemen produksi program Akademi Da’i Cilik dengan 

informan sebagai berikut: 

1. PA (Pengarah acara) yaitu Hendry Mulyadi 

2. ASPA (asisten pengarah acara) yaitu Eko Surya Lilinto 

3. Staff teknik yaitu Ronaldy Davincy, S.I.Kom 

4. Staff program yaitu Suyatno, S.PT  
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan maka 

kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Observasi  

Observasi dengan cara mengadakan peninjauan dan penelitian langsung 

ke lingkungan kerja perusahaan media elektronik (televisi) “Akademi 

Da’i Cilik” LPP TVRI Riau untuk mengumpulkan dan memperoleh 

data. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, 

dokumentasi dan internet. 

2. Wawancara 

Wawancara dengan cara memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara 

pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan 

atau tanda pedoman wawancara untuk mengetahui apa saja mengenai 

produksi siaran pada stasiun televisi LPP TVRI Riau. 

3. Dokumentasi 

Perlengkapan seorang peneliti dalam setiap lapangan ilmu pengetahuan 

tidak akan sempurna apabila tidak dilingkungi oleh fasilitas-fasilitas 

kejuruan.
59

 Penulis dalam menyusun penulisan rancangan ini, penulis 

mempelajari buku-buku yang bersumber pada buku-buku bacaan 

tentang ilmu komunikasi dan media massa yang berkaitan dengan 

media elektronik khususnya televisi, dan manajemen produksi siaran, 

serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan masalah di atas. 

 

E. Validitas Data 

Peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan 

data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan 
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keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian.
60

  

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda 

yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. Menurut 

Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk menyelidiki validitas 

tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat reflektif.
61

 

 

F. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif yang bertujuan 

mendeskripsikan (menggambarkan) secara sistematis, faktual dan akurat. Menurut 

Sugiyono analisis data dalam penelitian kualiatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam 

periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis 

terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai 

tahap tertentu diperoleh data yang dianggap kredibel.
62
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