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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengungkapkan situasi sosial 

tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-

kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan diperoleh 

dari situasi yang alamiah. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena sedalam-dalamnya. Metode kualitatif menjadikan peneliti sebagai 

instrument utama penelitian dimana penarikan kesimpulan yang dilakukan 

berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sumber pendukung lainnya. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Jenis 

penelitian ini bertujuan membuat diskripsi secara sistematis, faktual dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi dan objek tertentu.
57

  

Penelitian ini juga menggambarkan realitas yang terjadi tanpa menjelaskan 

hubungan antar variabel, jadi pada penelitian diskriptif ini, penulis 

mendiskripsikan bagaimana strategi penayangan live program Lentera Hati 

TVRI Riau dalam menarik penonton.  

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan  di Studio 2 TVRI Stasiun Riau Jalan Durian 

Pekanbaru sebagai tempat operasional penyiaran. Sedangkan waktu 

pelaksanaan penelitian dilakukan mulai Februari-Maret 2018.  

 

C. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang 

penelitian sebagai perilaku atau orang lain sebagai objek penelitian. Dalam 

memilih informan adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai 
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informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian atau informan yang 

mengetahui secara mendalam permasalahan yang diteliti.
58

 

Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang yang terdiri dari dua 

kategori yakni, informan kunci 1 orang dalam hal ini yaitu Evi Lauri Shanti 

yang menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Program dan selaku Produser pada 

program Lentera Hati. Selanjutnya informan pendukung yang terdiri dari 2 

orang yaitu suyatno selaku Pengarah Acara dan Hendri Mulyadi yang 

menjabat sebagai Pengarah Acara dan selaku Koordinator pada program 

Lentera Hati.   

Tabel 3.1 

Informan Penelitian 

 

No Nama  Jabatan 

1 Evi Lauri Shanti Kepala Sub Seksi Program dan selaku Produser  

2 Suyatno  Pengarah Acara 

3 Hendri Mulyadi,SP Pengarah Acara dan selaku Koordinator pada 

program Lentera Hati 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset untuk mengumpulkan data. Adapun untuk pelaksanaan 

penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu : 

1) Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

melakukan wawancara mendalam (depth interview) suatu cara 

mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung bertatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam.
59

 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang berhubungan 

                                                             
58 Siska Rahmadhani, aktivitas employee relation dalam meningkatkan profesionalisme 

kerja karyawan di PT.PLN (persero) pembangkitan sumbagut sector pembangkitan Pekanbaru, 

(Skripsi Program S.I Ilmu Komunikasi, Pekanbaru, 2017)  h. 32 
59

 Ibid.,hlm. 102 



 38 

dengan permasalahan penelitian. Pada wawancara ini dilakukan dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan, baik yang udah dipersiapkan maupun 

nantinya muncul secara spontan seiring dengan situasi dan kondisi pada 

saat wawancara yang dilakukan kepada informan penelitian.  

2) Observasi  

Observasi yaitu melakukan pengamatan lagsung utuk memperoleh 

data yang diperlukan. Diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan 

yang dilakukan oleh objek tersebut. Observasi merupakan metode 

pengumpulan data yang digunakan pada riset kualitatif.
60

 Seperti peneliti 

lainnya, observasi yang peneliti lakukan mencari tahu bagaimana strategi 

penayangan live program Lentera Hati TVRI Riau dalam menarik 

penonton, dengan melakukan observasi pada bulan Maret 2018 dan 

melakukan empat kali observasi dalam pengumpulan data penelitian.  

3) Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang diperoleh dari 

catatan (data) yang telah tersedia atau telah dibuat oleh pihak lain. Teknik 

dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data-data 

yang lebih lengkap melalui arsip atau dokumen lain yang mendukung, 

terkait dengan program Lentera Hati baik dari foto-foto dokumentasi, 

rancangan produksi, dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung dan 

memperbanyak sumber dalam penelitian ini. Dari hasil dokumentasi 

tersebut nantinya akan dipilih sesuai dengan kebutuhan peneliti. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan 

oleh data.
61

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data yaitu 
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deskriptif kualitatif, maka peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

digunakan adalah teknik penggambaran dengan kata-kata atau kalimat dan 

dipisah-pisahkan menurut kategorinya untuk mendapatkan kesimpulan data 

dan memproleh kesimpulan yang akurat dalam penelitian ini. Langkah awal 

sebelum penarikan kesimpulan, peneliti mengumpulkan data/informasi baik 

melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka teknik analisis data 

yang peneliti gunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


