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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Bagian ini penulis menjabarkan metodologi yang akan digunakan dalam 

penelitian untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan penelitian 

yang dilakukan. Penulis akan menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi 

dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis 

data, obejek penelitian, subjek penelitian, dan jadwal penelitian yang akan di 

pakai penulis. 

Metode pengkajian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui 

pendekatan kualitatif. Metode kualitatif ini adalah penelitian yang memiliki 

karakteristik natural atau bahwa datanyan sewajarnya dengan tidak di ubah 

kedalam bentuk symbol – symbol atau bilangan sehingga pada dasarnya 

merupakan rangkaian kegiatan atau proses mengungkap sesuatu yang belum 

diketahui dengan menggunakan cara atau metode yang terarah, sistematik dan 

dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penelitian kualitatif besaran populasi 

dan sampling tidak menjadi tolak ukur , bahkan populasi dan samplingnya 

sangat terbatas.33 

Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif. Dimana penelitian 

kualitatif merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan 

                                                             
33Burhan,Bungin. 2003. Analisis Penelitian. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Hal.5 
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yang tidak dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara 

kuantitikasi lainya. 

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan skripsi ini 

adalah Metode Deskriptif. Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan 

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Karakteristik data 

diperoleh dengan ukuran-ukuran kecenderungan pusat atau ukuran sebaran, 

tujuan dari penulisan deskriptif adalah mengembangkan masalah-masalah atau 

suatu fenomena yang dihubungkan teori untuk memecahkan masalah secara 

rasional. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru. Pelaksanaan peneltian ini akan dilakukan pada bulan 

September sampai dengan Februari 2017-2018. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Kelurahan Tuah Karya yang 

difokuskan kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita. 

 

D. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah Efektivitas Penayangan Iklan Bahaya Campak 

Dan Rubella Terhadap Pentingnya Imunisasi Pada Masyarakat Kelurahan 

Tuah Karya Pekanbaru. 
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E. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang akan dimintai informasi tentang 

situasi dan kondisi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan 

yang berhubungan dengan target penayangan iklan bahaya campak dan rubella 

yaitu pada ibu-ibu yang mempunyai bayi atau balita.34 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data adalah teknik yang digunakan peneliti untuk 

mengumpulkan data. Dalam penelitian ini metode yang digunakan peneliti 

untuk mengumpulkan data diantaranya:  

1. Observasi  

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan secara langsung 

ketempat yang dijadikan lokasi penelitian. Pengamatan yang dilakukan  

bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan 

campak dan rubella. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan 

kepada subjek penelitian. Wawancara ini merupakan percakapan antara 

peneliti dan narasumber yang berhadapan langsung secara fisik mengenai 

hal-hal yang diperlukan dalam penelitian. 

 

 

                                                             
34Meolong J Lexy. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung:PT.Remaja Rosdakarya 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang 

berupa catatan, surat menyurat, agenda dll. Jadi metode ini dalam 

pelaksanaanya adalah dengan cara mengumpulkan dan mencari data-data 

tertulis yang ada. 

 

G. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

deskriptif kualitatif sesuai dengan pengamatan yang diperoleh dan 

digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisahkan 

menurut kategori untuk memperoleh sebuah kesimpulan. 

Pengolahan data dalam penelitian ini ada beberapa tahap, diantaranya :35 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan proses mengumpulkan informasi yang 

berkaitan dengan penelitian. Peneliti haruslah mencatat semua data secara 

objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil yang didapat saat observasi, 

wawancara ataupun dokumentasi data. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemisatan perhatian pada 

penyederhanaan dari catatan-catatan ataupun informasi yang diperoleh 

dilapangan. 

 

 

                                                             
35Muhammad, Nazir. 2005. Metode Penelitian. Bogor : Ghalia Indonesia. Hal 55 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam 

bentuk teks, grafik maupun gambar yang bertujuan mempertajam 

pemehaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan 

dalam uraian penjelasan. 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun 

melalui proses pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan disusun kedalam 

bentuk teks yang sistematis. 

4. Kesimpulan 

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam proses pengolahan data 

yang dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi atau tinjauan 

ulang pada catatan-catatan dilapangan sehingga data-data teruji 

validitasnya. 

H. Validitas Data 

Uji validitas data bertujuan untuk mengkaji apakah data yang telah 

dikumpulkan valid atau tidak dan data tersebut dapat dipergunakan. Dalam 

penelitian kualitatif, pemeriksaan keabsahan data sangat dibutuhkan demi 

kesahihan. Teknik validitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi.36 

Teknik triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

meneliti kebenaran data dengan data lainnya. Informasi ataupun data yang 

                                                             
36Rahmat, Kriyantono. 2009. Teknik Praktis Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana Hal.98 
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didapat dari subjek penelitian akan di cross-chek dengan data yang lain 

ataupun dokumen-dokumen yang berkaitan agar tercapai data yang valid. 


