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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan /Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui, sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.dalam 

penelitian ini metode yang digunakan untuk mengungkapkan permasalahan 

adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai acuan. Penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, presepsi, motivasi, 

tindakan, dll. Secara holistic dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa, pada suatu konteks khususnya yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
40

 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong mengemukakan bahwa 

metodologi kualitatif sebabagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku 

yang dapat diamati.
41

 Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran 

seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti 

penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, presepsi, pendapat atau 

kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan 

angka. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Radio IKMI 90,8 FM, lokasi JL. Todak 

Gg. Udang Putih No. 01 Kelurahan Tanggerang Barat, Kota Pekanbaru 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer  

Data primer merupakan data nyang diperoleh secara lansung dari 

objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi.
42

 Data primer 

yaitu diperoleh dengan cara melakukan wawancara di studio radio IKMI 

90,8 FM. Data ini diambil dari crew radio 

2. Data Sekunder  

Data sekunder biasanya memperoleh data dalam bentukyang sudah 

tersedia melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai 

organisasi atau perusahaan.
43

 Pada umumnya data sekunder berupa catatan 

atau laporan histori yang telah tersusun dalam arsip (data dokumenter ). 

Yang dipublikasikan dan data yang tidak dipublikasikan. 

 

D. Informan Penelitian 

1. Informan Kunci 

Informan penelitian merupakan pelaku atau objek yang bertindak 

sebagai professional didalam bidangnya
44

. Dalam pengumpulan data, 

peran informan sangat penting karena informasi yang dimiliki informan 

sangat dibutuhkan untuk mejawab penelitian ini, maka penulis memilih 

secara purposive beberapa informan yang memiliki informasi yang akurat. 

Adapun informan dalam penelitian ini adalah yaitu Pimpinan Studio, 

Pimpinan Produksi siaran dan seorang penyiar. 

 

E.  Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dalam 

metode survei melalui daftar pertanyaan yang diajukansecara lisan 
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terhadap responden.
45

Wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan 

Tanya-jawab secara lansung Pemimpin Studio, Pimpinan Produksi Siaran 

dan seorang penyiar radio. Teknik yang digunakan adalah teknik 

wawancara terstruktur  dan tidak terstruktur. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kebebasan kepada kepada penulis untuk bertanya, namun 

tetap terarah pada permasalahan penelitian yang diangkat. 

2. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan secara lansung ke objek penelitian untuk melihat 

dari dekat kegiatan yang dilakukan.
46

 Observasi yang dilakukan penulis 

adalah melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti secara 

lansung maupun tidak lansung. Berbagai fakta dan data yang diperoleh 

lewat pengamatan nantinya akan dikumpulkan untuk menarik sebuah 

informasi. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan cara mengalir atau 

mengambil data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai 

dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip lembaga yang diteliti.
47

 

Dokumentasi tersebut berupa tulisan-tulisan  bentuk catatan, buku, 

naskah, dokumen ataupun arsip-arsip yang terkait dengan pembahasan 

penelitian ini. Dari dokumentasi tersebut, nantinya penulis gunakan untung 

mengumpulakan data dengan mempelajari bahan tertulis sehingga dapat 

membantu penulis dalam mencari informasi yang terkait dengan 

permasalahan penelitian. 
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F. Validitas Data 

Dalam penelitian kualitatif menurut Pujileksono, instrument utamanya 

adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk 

menguji kreadibilitas data penelitian peneliti menggunakan Triangulasi.
48

 

Triangulasi data adalah sebgai gabungan atau kombinasi berbagai metode 

yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang 

dan perspektif yang berbeda pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. 

Triangulasi meliput 4 hal, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber 

Triangulasi ini membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan 

suatu informasi yang dapat diperoleh dari sumber berbeda. 

2. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode ini merupakan suatu usaha pengecekan keabsahan data 

dan temuan riset, maka triangulasi metode dapat dilakukan dengan 

menggunakan lebih dari satu tekhnik pengumpulan data untuk 

memperoleh data yang sama. 

3. Triangulasi Penelitian 

Triangulasi Penelitian menggunakan lebih dari satu penentu dalam 

mengadakan observasi atau wawancara. Penggunaan peneliti atau 

pengamat yang lainnya membantu mengurangi penyimpangan dalam 

pengumpulan data. 

4. Triangulasi Teoritik 

Triangulasi Teoritik memanfaatkan dua atau lebih teori sebagai 

perbandingan untuk keperluan rancangan riset, pengumpulan data, dan 

analisis data secara lebih lengkap agar hasilnya menjadi lebih 

komprehensif.
49
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Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan tiga triangulasi yang 

pertama triangulasi sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan suatu informasi yang dipereloh dari sumber berbeda. 

Kedua triangulasi metode yaitu dengan cara mengumpulkan data-data melalui 

wawancara, obervasi, dan dokumentasi sesuai dengan proses riset yang 

dilakukan selama penelitian berlangsung. Dan ketiga menggunakan triangulasi 

penelitian mengadakan observasi atau wawancara lebih dari satu penentu agar 

dapat membantu mengurangi penyimangan dalam pengumpulan data. Melalui 

pengumpulan data-data inilah pada akhirnya metode penelitian dapat 

dilakukan melalui pengecekan data keabsahannya dan mengkroscek kembali 

data sedetail-detailnya. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen sebagaimana dikutip 

Moleong.
50

 Adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menentukan apa 

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.  

Untuk menganalisi data, penulis menjelaskan manajemen apa yang 

digunakan oleh radio IKMI 90,8 FM. Mulai dari planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), aktualiting (pergerakan), controlling 

(pengawasan). Sebagai sumber  data penulis melakukan observasi langsung 

dan tidak lansung serta melakukan wawancara kepada Pimpinan Studio, 

Pimpinan Produksi Siaran dan seorang penyiar radio. Data yang diperoleh saat 

observasi dan wawancara akan dideskriptifkan secara kualitatif dengan 

didukung data-data yang dapat diberbagai dokumen, literature, serta data-data 

yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini. Maka, penulis 
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mendapatkan jawaban penelitian dengan menganalisa data berdasarkan 

informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi 

dokumentasi dengan mengacu pada kerangka teori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


