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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Deskriptif 

Kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya.
34

 

Dalam penelitian ini, penulis ,menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Deskriptif diartikan melukiskan variable, satu demi satu. Penelitian deskriptif 

hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Peneliti tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di studio Suskatv Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat dijalan HR. Soebrantas km. 14,5 

Tampan kota Pekanbaru, Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan pada rentang waktu bulan juli – Desember 

2017 

 

C. Sumber Data 

Sumber data dibutuhkan dalam menemukan suatu hasil penelitian yang 

akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, untuk itu dalam penelitian ini data 

yang digunakan yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah dengan mengadakan 

wawancara mendalam (indepth interview) terhadap key informan, yaitu 

tanya jawab secara langsung dengan kru Suskatv yang terlibat langsung 

dalam proses produksi video profile Suskatv. Menurut Berelson metode 
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indepth interview adalah satu teknik penelitian untuk keperluan 

mendeskripsikan secara objektif dan kualitatif secara manifest, kemudian 

hasil wawancara tersebut akan dianalisis dan dibuat kesimpulan.
35

 

2. Data Skunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan cara studi 

kepustakaan (literature) yaitu membaca buku-buku, majalah, internet serta 

data dan bahan referensi dari berbagai sumber yang bergaitan atau 

berhubungan dengan hal ini untuk melengkapi data-data yang sudah ada. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang atau anggota kelompok diriset yang diharapkan 

mempunyai informasi penting.
36

 

Informan terbagi atas dua kategori, yaitu : 

1. Informan Key 

Dalam penelitian ini informan utama (key) penulis terdiri dari Sutradara 

dalam produksi video profile Suskatv. 

2. Informan Sekunder 

Dalam penelitian ini penulis juga mewancarai penulis naskah, 

Directror Of Photography (DOP), dan editor sebagai orang yang membantu 

proses produksi. Hal ini penulis lakukan untuk mendapatkan informasi 

proses produksi video company profile yang lebih jelas dan terperinci. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mendapatkan data penelitian ini, penulis menggunakan observasi 

dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Penulis melakukan pengamatan langsung untuk melihat proses produksi 

video profile suskatv. Peneliti akan turun langsung dalam proses produksi. 
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Seperti proses pra-produksi, produksi, dan pasca produksi menjadi satu 

kesatuan video yang telah selesai. 

Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi partisipan dimana 

metode ini lebih memungkinkan periset mengamati kehidupan individu atau 

kelompok dalam situasi riil, dimana terdapat setting yang riil tanpa dikontrol 

atau diatur secara sistematis seperti riset eksprimental, misalnya. Seperti 

namanya, metode penelitian ini memungkinkan periset terjun langsung dan 

menjadi bagian dari yang di riset bahkan hidup bersama-sama ditengah 

individu atau kelompok yang di observasi dalam  jangka waktu yang cukup 

lama. Periset memungkinkan untuk memahami apa yang terjadi , memahami 

pola-pola dan interaksi.
37

 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapann antara periset (seseorang yang 

berharap mendapatkan informasi) dan informasi (seseorang yang 

diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek. Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya.
38

 

3. Dokumentasi 

Peneliti mengambil data yang berkenaan dengan proses perancangan 

pembuatan company profile dalam bentuk video. Dalam hal ini yang akan 

peneliti lakukan adalah mengambil gambar/foto-foto yang dapat mewakili 

gambar kegiatan yang berhubungan dengan proses produksi video company 

profile. 

 

F. Validitas Data 

Untuk menetahui data yang dihasilkan benar/valid penulis menggunakan 

triangulasi data untuk menggabungkan tiga bagian data (observasi, 

wawancara, dan dokumentasi) dalam satu data utama. Validitas data adalah 

pengklasifikasian kedala kategori-kategori tertentu. Pengklasifikasian atau 
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pengkategorian ini harus mempertimbangkan kesahihan (kevalidan), dengan 

memperhatikan kompetensi subjek penelitian, tingkat autentitasnya dan 

melakukan triangulasi berbagai sumber data.
39

 

Dalam penelitian ini, menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi 

teori: 

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang 

diperoleh dari narasumber satu kemudian dibandingkan dengan data 

peneliti dari sumber lainnya. dalam penelitian oini menggunakan informasi 

yang berkaitan dengan proses produksi video profile Suskatv. 

2. Triangulsi teori yang dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari 

satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini 

menggunakan perspektif teori produksi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yakni analisis deskriptif kualitatif dimulai dari analisis berbagai data yang 

berhasil dikumpulkan penulis dilapangan. Data tersebut terkumpul baik melaui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Riset ini untuk menggambarkan 

realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan antara variabel.
40

 

Kriyantono membagi teknik analisis data 4 langkah sebagai berikut :
41

 

1. Pengumpulan data (data collection) 

Pengumpulan data merupakan bagian integrasi dari kegiatan analisis data. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah proses pemilih, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh 

dilapangan studi. 
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3. Display Data 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian dapat membentuk metric, diagram, table dan bagan. 

4. Verifikasi dan penegasan kesimpulan (Conduction drawing and verification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa 

kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. 

 

 


