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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Riset ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas.
38

 

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekanan analisis proses dari 

proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan 

antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. 

Penelitian kualitatif tidak berati tanpa menggunakan dukungan dari data 

kuantitatif, tetapi lebih di tekankan pada kedalaman berfikir formal dari 

peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif 

bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi 

menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah 

(grounded theory) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari 

fenomena yang dihadapi. Penelitian kualitatif merupakan sebuah metode 

penelitian yang digunakan dalam mengungkapkan permasalahan dalam 

kehidupan kerja organisasi pemerintah, swasta, kemasyarakatan, kepemudaan, 

perempuan, olah raga, seni dan budaya, sehingga dapat dijadikan suatu 

kebijakan untuk dilaksanakan demi kesejahteraan bersama.
39

 

  Creswell (1998), menyatakan penelitian kualitatif sebagai suatu 

gambaran kompleks,meneliti kata-kata,laporan terinci dari pandangan 

responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami.Penelitian kualitatif 

merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis 

dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih di 

tonjolkan dalam penelitian kualitatif landasan teori di manfaatkan sebagai 
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pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu, 

landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang 

latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Terdapat 

perbedaan mendasar antara peran landasan teori dalam penelitian kuantitatif 

dan kualitatif.
40

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Objek penelitian ini adalah meneliti sineton Siapa Takut Jatuh 

Cinta menurut P3 dan SPS. Penelitian ini tidak memiliki lokasi penelitian 

yang tetap karena peneliti melakukan penelitian dengan melihat sinetron 

Siapa Takut Jatuh Cinta. waktu yang dibutuhkan penelitian ini sekitar 4 

bulan, Penelitian ini berlangsung pada bulan januari hingga mei 2018. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data data yang diperoleh secara langsung dari 

objek penelitian perorangan, kelompokdan organisasi.Data ini berupa, 

observasi& wawancara.
41

Data yang diambil langsung dari objek penelitian 

dengan menganalisis langsung pada objek penelitian yaitu sinetron “Siapa 

Takut Jatuh Cinta”. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak 

langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh 

lembaga lainnya yang bukan pengelolanya, tetapi datanya dapat 

dimanfaatkan dalam suatu penelitian.
42

 Data skunder data pendukung yang 

di ambil melauli sumber lain seperti buku artikel, majalah, jurnal dan situs 

yang berhubungan dengan penelitian. 
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D. Informasi Penelitian 

Sinetron yang akan di jadikan sebagai informasi penelitian ialah 

sinetron “ Siapa Takut Jatuh Cinta” sinetron ini di tayangkan oleh stasiun TV 

SCTV yang bertemakan tentang remaja dan drama percintaan remaja. Dari 

sinetron ini nantinya akan di teliti adegan adegan yang tidak sesuai atau 

melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

antaralain: 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang di gunakan 

dalam riset untuk mengumpulkan data yang periset gunakan adalah observasi 

dan dokumentasi. Penelitian kualitatif adalah dengan sengaja memilih 

informan (dokumen dan bahan – bahan visual lain) yang dapat memberikan 

jawaban terbaik pertanyaan peneliti. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 

antaralain: 

1. Observasi  

Observasi adalah metode dasar dalam memperoleh data pada 

penelitian kualitatif. Observasi dalam hal ini lebih umum, dibandingkan 

dengan observasi terstruktur dan tersistematis sebagaimana yang 

digunakan pada penelitian kuantitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif 

adalah memahami perilaku subyek secara apa adanya. Hal ini berbeda 

dengan observasi pada penelitian kuantitatif yang membatasi observasi 

pada ringkasan berupa angka-angka dalam mengamati subyek penelitian. 

Observasi pada penelitian kualitatif berbentuk narasi atau deskripsi dari 

hal-hal yang dilakukan subyek dalam kondisi yang alami (natural settings). 

Secara umum, observasi dibagi menjadi dua, yakni observasi partisipan 

dan observasi non-partisipan.      
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2. Dokumentasi 

 Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Pada 

dasarnya, dokumen digunakan untuk memperkuat penelitian kualitatif agar 

dapat lebih dipercaya.     

3. Studi pustaka 

untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau 

masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari 

buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan 

disertasi, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 

ensiklopediadan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik 

lain.
43

 

 

F. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan 

yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data 

sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat 

dipercaya.
44

 

Dalam mendapatkan tingkat kepercayaan atau kebenaran hasil 

penelitian, ada berbagai cara yang dapat dilakukan salah satunya triangulasi, 

triangulasi bertujuan untuk mengecek data kebenaran data tertentu dengan 

membandingkan data yang diperoleh dari sumber lain, antara hasil dua peneliti 

atau lebih serta dengan membandingkan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda misalnya observasi, wawancara dan dokumen. 
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Menurut Maleong, Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan pengecekan sumber lain untuk pembanding, yaitu 

dengan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori dalam penelitian 

secara kualitatif. Artinya tehnik triangulasi adalah sebagai upaya untuk 

menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam 

konteks pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari 

berbagai pandangan, dengan kata lain bahwa peneliti dapat melakukan check 

dan recheck temunya dengan cara membandingkan.
45

 

Adapun macam-macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang 

memanfaatkan penggunaan : 

1. Sumber  

Sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif, hal itu dapat dicapai dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dan dokumentasi. 

2. Metode  

  Yaitu mengecek derajat kepercayan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data dan mengecek derajat kepercayaan 

beberapa sumber data dengan metode yang sama. 

3. Penyidik 

Penyidik ialah dengan jalan memanfaatkan penelitian atau 

pengamatan lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat 

kepercayaan data.Pengamatan kepercayaan lainya membantu mengurangi 

kemelencengan dalam pengumpulan data. 

4. Teori 

Teori menurut Lincoln dan Guba berdasarkan anggapan bahwa 

fakta tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih 

teori.Di  pihak lain, Patton berpendapat lain yaitu bahwa hal itu dapat 

dilaksanakan dan hal itu dinamakannya penjelasan banding.Dalam 
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penelitian ini untuk menguji validitas data akan menggunakan triagulasi 

sumber yaitu membandingkan hasil data penelitian yang diperoleh dari 

narasumber satu kemudian dibandingkan dengan hasil data penelitian dari 

narasumber yang lainnya. 

 

G. Teknik Analisa Data 

Penelitian ini mengguanakan teknik analisis data berupa model analisis 

interaktif dimana didalam model ini terdapat 3 komponen pokok. Menurut 

Miles dan Huberman dalam H.B sutopo (2002) komponen tersebut adalah: 

1. Reduksi data  

Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 

mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 

penting dalam menggunakan data sedemikian rupa hingga simpulan 

penelitian dapat dilakukan. 

2. Sajian data 

Sajian data merupkan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 

dalam bentuk narasi, kalimat, matruks, gambar/skema, tabel maupun 

grafik yang dipahami mempermufah melakukan penarikan 

simpulankemudian memungkinkan peneliti untuk menindak lanjuti 

analisis tersebut. 

3. Penarikan simpulan dan verifikais 

Dari awal pengumpulan data dan peneliti sudah harus memahami 

arti dari berbagai data yang di proleh. 

 

 

 

 

 

 

 


