
38 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Seorang peneliti harus memahami metodologi penelitian yang 

merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah (cara) sistematis 

dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah-masalah 

tertentu. Dalam dunia pendidikan metode penelitian yang terkenal terbagi 

menjadi dua penelitian yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini 

peneliti menggunakan metode kualitatif. 

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang mana 

seorang peneliti mula berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai fakta 

dan fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan lapangan, kemudian 

menganalisanya kemudian melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamati 

itu.
52

 

Sedangkan jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis 

deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara 

kerja yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya 

mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang 

sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini 

bertujuan untuk memperoleh informasi informasi mengenai keadaan yang ada. 

Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status 

sekelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat deskriptif, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau 

fenomena yang diselidiki. 

Jadi pada penelitian ini peneliti akan berusaha menggambarkan dengan 

jelas bagaimana proses produksi program morning show pada Radio Dakta FM 

Duri. Peneliti hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Maksudnya adalah 
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tidak berusaha mencari hubungan, tidak menguji hipotesis serta membuat 

prediksi. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di Radio Dakta  FM 88.7MHz yang 

beralamat di Gg Darul Aitam Jl. Kelapa Balairaja Kecamatan Pinggir 

Kabupaten Bengkalis. Peneliti melakukan penelitian dengan jangka waktu satu 

bulan yaitu dari bulan Februari sampai Maret 2017  

 

C. Sumber Data 

Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam 

penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber 

data sekunder. 

1. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

dari orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut 

key member yang memegang kunci sumber data penelitian ini, karena benar-

benar mengetahui dan terlibat dalam kegiatan yang ada di Radio Dakta FM 

Duri. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini antara 

lain Manajer radio Dakta dan kepala bagian produksi radio  Dakta FM 88,7 

MHz serta Penyiar radio. Penetapan ini dilakukan dengan mengambil orang 

yang telah terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki 

sesuai dengan tujuan penelitian 

2. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data-data ataupun literature 

yang di dapatkan dari perusahaan yang berhubungan dengan permasalahan 

yang diteliti, diantaranya yaitu berupa sejarah dan profil komunitas, 

dokumen serta laporan-laporan perusahaan. 

 

D. Informan Penelitian 

Karena informan pertama adalah yang paling utama maka peneliti 

memutuskan informan pada penelitian ini yaitu Manajer Radio Dakta Mandau 

88,7 FM kota Duri yaitu Doni Widiansya karena beliau adalah yang 
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bertanggungjawab terhadap jalannya radio Dakta Mandau ini dan Kepala 

Produksi Radio Dakta Mandau 88,7 FM Kota Duri yaitu Novi karena beliau 

yang bertanggungjawab terhadap semua proses siaran radio serta penyiar radio 

Akmal karena beliau merupakan penyiar untuk program Morning Show.  

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi  

Prinsip utama observasi yaitu merangkum, mensistematikan, dan 

menyederhanankan repsentasi peristiwa yang ada dilapangan. Dalam 

observasi, peneliti tetap merupakan penyuntingan “editor” diberbagai 

peristiwa
53

. Observasi  adalah cara pengumpulan data dengan cara 

melakukan pencatatan secara cermat dan sistematik. Observasi harus 

dilakukan secara teliti dan sistematis untuk mendapatkan hasil yang bisa 

diandalkan, dan peneliti harus mempunyai latar belakang atau pengetahuan 

yang lebih luas tentang objek penelitian mempunyai dasar teori dan sikap 

objektif. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di 

lapangan dengan mengamati dan mencatat situasi aktual yang ada 

dilapangan yang berkaitan dengan tujuan penelitian. 

2. Wawancara  

Wawancara sebagai upaya mendekatkan informasi dengan cara 

bertanya langsung kepada informan. Tanpa wawancara, peneliti akan 

kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya 

langsung. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

wawancara terbuka untuk memperoleh informasi yang ingin diteliti melalui 

responden.
54

 

3. Dokumentasi  

Pengumpulan data melalui dokumentasi yang berkaitan dengan 

penelitian yang dilakukan. Diantaranya data dokumen tentang sejarah 

pendirian dan profil Dakta FM 88,7 MHz beserta visi dan misinya, data 
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struktur organisasi, data format dan program siaran Dakta FM 88,7 MHz, 

dan data lain yang di anggap perlu dalam penelitian ini.  

 

F. Validitas Data 

Untuk memperoleh tingkat keabsahan data, teknik yang digunakan 

adalah Triangulasi data sebagai pengecekan dari data berbagai sumber dengan 

berbagai cara, dan berbagai waktu.Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangukasi teknik pengumpulan data, dan waktu
55

. Menurut Patton, 

triangulasi dengan sumber berarti membandingkan atau mengecek balik 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Karena itu berdasarkan teori Patton, peneliti 

akan membandingkan keabsahan data tersebut.  

Untuk itu keabsahan data dilakukan dengan cara sebagai berikut: 

1. Membandingkan hasil wawancara dan pengamatan dengan data hasil 

wawancara  

2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan  

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi  

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode triagulasi data untuk 

memperoleh leabsahan data, diolah melalui data-data yang didapat dari proses 

observasi, wawancara, dan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh pihak 

radio Dakta 88,7 FM. 

 

G. Teknik Analisis Data  

Deskriptif menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan 

yang berlaku untuk umum.
56

 

Pekerjaan analisa data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengkatagorikannya.Proses analisa 
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data dilakukan dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai 

sumber.
57

 Untuk mengolah data yang diperoleh maka penulis menggunakan 

analisis data deskriptif kualitatif yakni analisis data yang telah diperoleh 

dengan membangun penjelasan secara deskriptif. Sehingga temuan hasil 

penelitian akan tersajin secara detail dan mendalam. Deskriptif kualitatif dalam 

penelitian ini mencoba mengumpulkan data kemudian diolah dan dijelaskan 

secara deskripsi mengetahui bagaimana proses produksi program Morning 

Show di radio Dakta 88,7 FM kota Duri yang meliputi pra produksi, produksi, 

pasca produksi. 
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