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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Pendekatan Penelitian. 

Jenis dan pendekatan penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, 

yaitu data yang diperoleh disajikan apa adanya dan kemudian data tersebut 

dianalisis tidak dalam bentuk angka. Kemudian data-data tersebut dianalisis 

untuk memproleh kesimpulan. 

 

B. Lokasi  dan  Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di studio Radio Utama 97.1 FM 

Bangkinang yang beralamat  di Jl. D. I Panjaitan, No. 13, Kampar, 

Langgini, Bangkinang, Kabupaten Kampar. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian berkisar 7 bulan, dimulai pada bulan Desember 

2017 - Juni 2018. 

 

C. Sumber data Penelitian 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dengan narasumber dan observasi yang dilakukan secara berkala. Data 

primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama dari individu 

melalui penelitian lapangan. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah berupa dokumen yang berisi arsip-arsip yang 

dikumpulkan melalui observasi.
38

 Data yang diperoleh dari lokasi 

penelitian yang terkait melalui dokumentasi berbentuk laporan-laporan, 

buku-buku, foto dan lainnya yang berhubung dengan permasalahan 

peneliti yang sedang diteliti dan dikaji. 
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D. Informan Penelitian 

Adapun yang  menjadi subjek informan dalam penelitian ini adalah 

pengurus studio Radio Utama 97.1 FM Bangkinang di Kabupaten Kampar. 

Maka  informen dalam penelitian ini berumlah 5 orang terdiri dari key 

Informan atau informan kunci yaitu 1 orang yakni pemilik Radio Utama, dan 

pendukung informasi adalah 4 pengurus inti. Terdiri dari Gustika Rahman S. 

Pdi (Pemilik Radio Utama 97.1 FM), Hanafi (Direktur Utama), Adi Pradana 

(General Manager), Rizki Hidayatullah (Penyiar Radio), Rafi (Penyiar Radio). 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Disamping perlunya metode dalam penelitian ini maka perlu juga 

teknik dan alat pengumpulan data yang relevan guna menjaring data-data yang 

diperlukan. Maksud teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang ditempuh 

dan alat-alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Adapun 

teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana pewawancara 

(peneliti atau yang diberi tugas melakukan pengumpulan data) dalam 

pengumpulan data mengajukan suatu pertanyaan kepada yang di 

wawancarai.
39

 Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau 

informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek 

penelitian. Sebagai pegangan peneliti dalam menggunakan metode 

interview adalah bahwa subjek adalah informan yang tahu tentang dirinya 

sendiri, tentang tindakannya secara ideal yang akan diinformasikan secara 

benar dan dapat di percaya. Dengan demikian mengadakan wawancara 

atau interview pada prinsipnya merupakan usaha untuk menggali 

keterangan yang lebih mendalam dari sebuah kajian dari sumber yang 

relevan berupa pendapat, kesan, pengalaman, pikir dan sebagainya. 
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Peneliti yang melakukan wawancara bermaksud untuk 

mengungkap data dan informasi dari sumber langsung yang sifat datanya 

berhubungan dengan makna-makna yang berada dibalik prilaku atau stuasi 

sosial yang terjadi. Lincoln dan Guba (1980), antara lain menjelaskan 

maksud dari pengguna teknik wawancara yaitu: 

a. Mengkontruksi mengenal orang, kejadian, organisasi, perasaan, 

motivasi, dan sebagainya. 

b. Merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu. 

c. Memproyeksiskan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk 

dialami pada masa yang akan datang. 

d. Memverivikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh 

dari orang lain. 

e. Memverivikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang 

dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
40

 

Dengan wawancara ini penulis dapat lebih mudah untuk 

pengumpulan dan pengolahan data karena langsung dilakukan secara 

perindividu. 

2. Observasi 

Dalam penelitian, observasi diartikan sebagai pengamatan terhadap 

pola prilaku manusia dalam stuasi tertentu, untuk mendapatkan informasi 

tentang fenomena yang diinginkan. observasi merupakan cara yang 

penting untuk mendapatkan informasi yang pasti tentang orang, karena apa 

yang dikatakan orang belum tentu sama apa yang di kerjakan. 

Menurut Sustrisno (1986) mengemukakan bahwa, Observasi 

merupakan, suatu proses yang konpleks, suatu proses yang tersusun dari 

berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting 

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data 

dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan prilaku 

manusia, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu 

besar. 
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Dari proses pelaksanaan pengumpulan data, maka obsevasi dapat 

di bedakan dari instrumen yang di gunakan yaitu: 

a. Observasi Terstruktur 

Observasi terstruktur adalah observasi yang telah di rancang 

secara sistematis, tentang apa yang diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah 

tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam 

melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitiyang 

telah teruji validitas dan reabilitasnya. 

b. Observasi Tidak Terstruktur 

Observasi Tidak Terstruktur adalah observasi yang tidak di 

persiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. hal ini 

dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang 

akandiamati. Dalam melakukan pengamatan peneliti tidak 

menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya berupa rambu-

rambu pengamatan. 

Dalam suatu pameran produk industri dari berbagai negara, 

peneliti belum tahu pasti apa yang akan diamati. Oleh karena itu 

peneliti dapat melakukan pengamatan bebas, mencatat apa yang 

tertarik, melakukan analisis dan kemudian dibuat kesimpulan.
41

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah pengumpulan data mengenai hal-hal atau 

variable yang berupa catatan, transkip buku surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
42

 Dokumen merupakan catatan peristiwa 

yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambaran, atau karya 

monumental dari seseorang. Study dokumen merupakan pelengkap dari 

pengguna metode observasi dan wawancara. Hasil penelitian akan lebih 

dapat di percaya jika didukung oleh dokumen.
43
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F. Validitas Data  

Validitas atau kesahehan adalah suatu indeks yang menunjukkan alat 

ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang diukur.
44

 Uji keabsahan 

penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi dalam penelitian 

kualitatif dilakukan untuk menguji keabsahan informasi. Triangulasi kejujuran 

peneliti, sumber data, teori dan metode. Dalam penelitian ini, untuk menguji 

keabsahan hasil penelitian menggunakan triangulasi metode. Triangulasi ini 

dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview 

sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika di interview. Begitu pula teknik ini dilakukan 

untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan 

diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila 

berbeda maka penulis harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya 

adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda.
45

 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Maka akan dilakukan uji keabsahan 

informasi yang diperoleh dari hasil teknik tersebut. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode 

ilmiah, karena dengan analisisnya data tersebut dapat diberi arti dan makna 

yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.
46

 Dalam penelitian 

kualitatif, data diproleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik 

pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara 

terus-menerus sampai datanya jenuh. Analisis adalah mencapai pola. 

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat dikemukakan disini bahwa, analisis data 

adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diproleh dari 
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hasil wawancara, catatan lampiran, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga muda dipahami 

oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif adalah induktif, 

yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diproleh, selanjutnya dikembangkan 

menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data 

tersebut, kemudian dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga 

selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak 

berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat 

dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik tringulasi, ternyata 

hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.
47

 

Aktivitas analisis data Miles and Huberman (1984) yang dilakukan 

secara interatip dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehinggah datanya mencapai jenuh terdiri dari berbagai bagian yaitu: 

a. Reduksi Data (Reduction) 

Sebagaimana dimaklumi, ketika peneliti mulai melakukan 

penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif 

beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk 

laporan atau data yang teperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data 

yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, di 

fokuskan pada hal-hal yang penting. 

Selanjutnya, diakui bila proses reduksi data merupakan proses 

berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan, serta 

kedelaman wawasan yang tinggi. Maka bagi peneliti pemula, dalam 

melakukan reduksi data dapat mendiskusikan pada teman atau orang lain 

yang dipandang akhli. Melaui diskusi itu, maka wawasan peneliti akan 

berkembang, sehinggah dapat mereduksi data-data yang memiliki nilai 

temuan dan pengembangan teori yang signifikan. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Langkah selanjutnya sesudah mereduksi data adalah menyajikan 

data (Data Display). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif 

dapat dilakukan dalam berbagai  bentuk seperti tabel, grafik dan 

sejenisnya. Lebih dari itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan, hubungan anatar kategori, flowchart dan sejenisnya.  

Adapun fungsi display data disamping untuk memudahkan dan 

memahami apa yang terjadi, juga untuk merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Indikator peneliti telah 

memahami apa yang didisplaykan adalah menjawab pertanyaan, apakah 

anda tahu, apa isi yang di displaykan? 

c. Cloncusion Drawing/verivication 

Langkah ketiga dalam analisis data kualiatatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak 

dikemukakan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang di 

kemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisiten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka 

kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 

Dengan demikian kesimpulan dalam peneliti kualitatif mungkin 

dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi 

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan 

rumusan masalah dalam penelitian kualitatif  masih bersifat sementara dan 

akan berkembang  setelah peneliti berada dilapangan.
48
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