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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian saya gunakan untuk penelitian ini adalah penelitian 

kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari 

proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antarfenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah.
48

 Dalam 

penelitian ini akan kita peroleh deskripsi-deskripsi masalah yang akan kita 

pecahkan berdasarkan fakta yang telah diamati.  

Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan 

dalam mengungkap permasalahan dalam kehidupan kerja organisasi, pemerintah, 

swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, perempuan, olahraga, seni dan budaya, 

sehingga dapat dijadikan suatu kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan 

bersama.
49

 Dengan demikian seluk beluk aktifitas proses penyiaran berita jeruji di 

Riau TV terungkap secara lebih jelas dan mendalam.  

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Riau TV tepatnya 

berada di Jalan HR Subrantas KM 10.5 Panam Pekanbaru dan akan dilaksanakan 

pada bulan Desember2016-Juli 2017. 

 

C. Sumber Data  

Pemilihan dan pengambilan sumber data dilakukan secara purposive 

sampling yaitu teknik penentuan sampel sumber data dengan pertimbangan 

tertentu yaitu orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan 

sehingga akan mempermudah peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang 

diteliti . 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan sebagai sumber 

memperoleh data untuk penulisan skripsi ini: 

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh memulai informan dengan 

melakukan tanya   jawab secara langsung kepada informan dipandu 

melalui pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan fokus penelitian . 

2. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa 

bukti,laporan historis yang telah diarsipkan.  

 

D. Informan Penelitian 

Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah pimpinan redaksi 

yang bernama Bambang Suwarno, produser dan koordinator liputan yang bernama 

Ridwan Leboy, reporter yang bernama Devi Indrawan, kameramen yang bernama 

Nata, presenter yang bernama Wempi, editor yang bernama Faisal. 

   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dalam pengumpulan data menggunakan beberapa teknik 

diantaranya adalah: wawancara dan observasi 

1. Teknik Interview (Wawancara) 

Metode wawancara mendalam adalah  metode riset dimana periset 

melakukan kegiatan wawancara tatap muka secara mendalam dan terus 

menerus(lebih dari satu kali) untuk menggali informasi dari responden. 

Karena itu, responden disebut juga informan.
50

 Teknik wawancara yaitu 

metode pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh peneliti untuk 

memperoleh informasi dari responden. 

Pada wawancara mendalam ini, pewawancara relatif, pewawancara 

relatif tidak mempunyai kontrol atas respon informan, artinya informan bebas 

memberikan jawaban. Karena itu periset mempunyai tugas berat agar 

informan bersedia memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, 
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bila perlu tidak ada yang disembunyikan. Caranya dengan mengusahakan 

wawamcara berlangsung informal seperti orang sedang mengobrol.
51

 

Beberapa hal dapat membedakan wawancara dengan percakapan 

sehari-hari antara lain: 

a. Pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal 

sebelumnya. 

b. Responden selalu menjawab pertanyaan. 

c. Pewawancara selalu bertanya. 

d. Pewawancara tidak menjuruskan pertayaan kepada suatu jawaban, tetapi  

harus selalu bersifat netral. 

e. Pertayaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat 

sebelumnya.  Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide. 

2. Teknik Observasi 

Metode observasi adalah metode dimana periset mengamati langsung 

objek yang diteliti
52

. Observasi dapat secara partisipatif ataupun 

nonpartisipatif. Dalam observasi partisipatif pengamat ikut serta dalam 

kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan dalam observasi nonpartisipatif 

pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan, dia hanya berperan mengamati 

kegiatan tidak ikut dalam kegiatan. Oleh karena observasi yang dilakukan 

tidak secara terlibat, maka observasi yang digunakan adalah observasi tidak 

langsung atau non partisipan. Dalam pengamatan langsung ini peneliti 

mencoba mengamati proses dalam program tersebut, alat yang digunakan, 

prosedur (urut-urut) dalam penampilan, serta aktifitas lain yang dilakukan 

pada saat penyiaran berlangsung. 

 

F. Validitas Data 

Penelitian ini menggunakan validitas dengan triangulasi . triangulasi 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

diluar data sebagai pembanding terhadap data itu . triangulasi yang digunakan 
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adalah triangulasi metode, yaitu usaha mengecek keabsahan data atau mengecek 

keabsahan temuan riset. Triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan yang 

sama.
53

  

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka Analisis data 

dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yaitu suatu analisis yang berusaha 

mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang 

dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah 

menggali data dari beberapa informan kunci yang ditabulasikan da 

dipersentasekan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara 

mendalam penulis dengan para informan. 

Hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual, direduksi 

selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu 

(display data) dan kemudian disajikan dalam bentuk content analisis dengan 

penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab 

rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena 

yang hadir dalam penelitian. 
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