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        BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset 

ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa 

menjelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. 

Disini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data.
27

 

Menurut Sugiyono bahwa, metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 

pada kondisi objek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian lebih menekankan makna generalisasi.
28

 

Selanjutnya menurut Sugiyono,” Metode penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara 

variabel satu dengan yang lain.
29

 

Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang bertujuan 

untuk melakukan atau menggambarkan keadaan dilapangan secara sistematis 

dengan fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat dan data yang saling 

berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada 

hakekatnya mencari pemahaman observasi. 
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Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan indpuktif. 

Menurut pandangan Erliana Hasan “Pendekatan induktif dimulai dari fakta 

dilapangan, dianalisis, dimuat pertanyaan hingga kesimpulan”. Hal ini 

menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang 

berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis 

fakta yang ditemukan, membuat pertanyaan dan dikaitkan dengan teori, dalil, 

hukum yang sesuai dan ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahui Proses Produksi MAIC 

TV Rokan Hulu dalam menayangkan siaran Religi. 

B. Lokasi dan Waktu Penlitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di MAIC TV (Masjid Agung Islamic Center) 

yang beralamatkan di Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Rokan Hulu. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan selama 2 bulan terhitung bulan Mei 2018 s/d Juni 

2018. 

C. Sumber Data  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah: 

1. Data Primer, sebagai data primer dalam penelitian ini adalah langsung dari 

Ketua, Kameramen dan Editor MAIC TV berupa hasil wawancara serta 

dokumen-dokumen secara langsung tentang Proses Produksi MAIC TV 

Rokan Hulu dalam menayangkan siaran religi. 

2. Data Sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi, 

dan internet. 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi 

tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Jadi, Ia harus mempunyai banyak 

pengalaman tentang latar penelitian.
30

 Dengan demikian informan atau 
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narasumber adalah orang yang dianggap Penulis paling mampu dalam 

memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian, orang yang berperan 

besar dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan produksi serta 

berkaitan langsung dengan produksi.
31

 Adapun informan dalam penelitian adalah 

3 orang, yaitu Bapak M. Sulthonul Hakim selaku Ketua MAIC TV, Rolisman 

sebagai kameramen MAIC TV, Ramadi sebagai Editor MAIC TV. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan, disesuaikan dengan jenis data 

yang diambil sebagai berikut: 

1. Observasi  

Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk 

memahami, mencari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, kejadian 

atau realitas yang diteliti, baik berupa perilaku, keadaan, benda, maupun 

simbol-simbol tertentu.
32

 Dari pemahaman observasi atau pengamatan di atas, 

sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode 

pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui 

pengamatan dan penginderaan. Suatu kegiatan pengamatan baru dikategorikan 

sebagai kegiatan pengumpulan data penelitian apabila memiliki kriteria sebagai 

berikut: 

a. Pengamatan digunakan dalam penelitian dan telah direncanakan secara 

serius. 

b. Pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. 

c. Pengamatan dicatat secara sistematik dan dihubungkan dengan proporsisi 

umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu yang hanya menarik perhatian. 

d. Pengamatan dapat dicek dan dikontrol mengenai keabsahannya.
33

 

Pengamatan langsung terhadap penyusunan program, peneliti datang 

langsung ke studio MAIC TV untuk mengamati secara langsung. 
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2. Wawancara  

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan 

informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanda pedoman 

wawancara.
34

 Wawancara dalam riset kulitatif yang disebut mendalam atau 

wawancara secara intensif dan kebanyakan tak berstruktur. Tujuannya untuk 

mendapatkan data kualitatif yang mendalam.
35

 Pengumpulan data dengan tatap 

muka dengan Ketua MAIC TV, Kameramen, Editor dan Admin Facebook 

MAIC TV untuk mendapatkan data-data secara langsung yang diperlukan 

dalam penelitian ini. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip 

tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah dalam 

penelitian ini.
36

 Dokumennya berupa gambar-gambar kegiatan proses produksi 

siaran religi di MAIC TV ini, Dokumentasi MAIC TV dalam menyiapkan 

acara siaran. 

F. Validitas Data 

Validitas riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun langsung 

ke lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis data.
37

 Validitas 

data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode analisis 

triangulasi sumber data. Analisis triangulasi sumber data adalah metode 

menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris 

(sumber data lainnya) yang tersedia. Jawaban subjek tersebut di cross-check 

dengan dokumen yang ada.
38

   

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan beberapa cara antara lain yaitu, 

melakukan pencatatan dan dokumentasi data secara teliti dan terbuka, transportasi 

mengenai prosedur di lapangan dan hal-hal yang di ungkap, membandingkan hal-
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hal yang dicapai melalui metode wawancara dan observasi, serta cek dan ricek 

kepada para subyek.  

G. Teknik Analisis Data 

Deskriptif menganalisis data dengan cara menggambarkan data yang telah 

terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku untuk umum.
39

 Analisis data kualitatif menurut Patton, Adalah proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja dan dapat ditemukan dari 

data.
40

 Untuk menganalisis data, penulis menjelaskan bagaimana proses produksi 

MAIC TV Rokan Hulu dalam menayangkan siaran religi. Mulai dari bagaimana 

ide peroleh, hingga proses pengerjaannya dan menjadi sebuah acara yang menarik 

dan informatif sampai siap tayang. Penulis melaporkan data dengan memberi 

gambaran mengenai proses produksi MAIC TV Rokan Hulu dalam menayangkan 

siaran religi. 

Sebagai sumber data, penulis melakukan observasi langsung dan wawancara 

dengan informan penelitian. Data yang diperoleh dari observasi dan wawancara 

akan dideskripsikan secara kualitatif dengan didukung data-data yang didapat dari 

berbagai dokumen, literatur, serta data-data yang berhubungan dengan 

pembahasan skripsi ini. Maka, penulis mendapatkan jawaban penelitian dengan 

menganalisa data berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dari hasil 

wawancara, observasi dan dokumentasi dengan mengacu pada kerangka teori. 
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