
22 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Metodologi 

Metodologi adalah proses, prinsip, dan prosedur yang kita gunakan 

untuk mendekati problem dan mencari jawaban. Dengan ungkapan lain, 

metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian.
35

 

2. Metode Yang Digunakan 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti 

berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data 

sedalam-dalamnya.dalam hal ini yang lebih ditekankan persoalan kedalaman 

(kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.
36

Pertimbangan penggunaan 

metode ini karena data yang diteliti berupa kata-kata tertulis atau lisan bukan 

perhitungan. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dalam penelitian ini yaitu radio Pratama FM Bangkinang yang 

disiarkan pada frekwensi 88.8 Mhz dengan alamat Jl Bukit Permai 4 No. 1 

Bangkinang Kampar Riau. Sedangkan waktu penelitian diperkirakan selama dua 

bulan yang dimulai dari bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2016. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperolehsecara langsung melalui 

wawancara dan dokumentasi.
37

Data primer diperoleh penulis secara langsung 

                                                             
35Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu 

Sosial Lainnya, (Bandung, Rosdakarya, 2006), 145.  
36Ibid, Rachmat Kriyantono, 6-57. 
37P Joko Sabagyo, Metode Penelitian Teori dan Praktek, ( Jakarta : PT Rineka Cipta, 1991), 87. 
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melalui wawancara kepada station manager, program director, serta penyiar 

radio Pratama FM Bangkinang Kampar Riau. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder.
38

 Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam 

bentuk laporan, catatan, buku-buku, dan dokumen yang terkait dengan 

kegiatan Produksi Acara di radio Pratama FM Bangkinang, Kampar, Riau. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi mengenai 

latar belakang dan keadaan yang sebenarnya dari objek penelitian sehingga data 

yang dihasilkan akurat. Informan pada penelitian ini berjumlah 3 orang, yang 

terdiri dari station manager yang merangkap sebagai program director dan 

produksi, serta penyiar yang berjumlah 2 orang. Informan ini dipilih karena 

merekalah yang mengetahui proses produksi siaran yang dilakukan mulai dari pra 

produksi, produksi, hingga pasca produksi dilakukan. Dalam penelitian ini yang 

akan menjadi informannya adalah: 

1. Station Manager 

Station Manager radio Pratama FM Bangkinang yang merupakan salah 

satu informan peneliti yang memahami kegiatan yang penulis teliti untuk 

mendapatkan data yang dibutuhkan. Hal ini adalah agar data dari hasil 

wawancara yang didapatkan dapat teruji kebenaran dan keabsahannya. 

2. Program Director 

Program Director di radio Pratama FM Bangkinang yang merupakan salah 

satu informan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data terkait program 

acara 

3. Produksi 

Produksi di radio Pratama FM Bangkinang yang merupakan salah satu 

informan peneliti untuk mendapatkan data terkait proses produksi 

4. Penyiar Radio 

                                                             
38

Ibid, Rachmat Kriyantono, 42. 
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Penyiar radio Pratama FM Bangkinang yang menjadi informan dalam 

penelitian ini yang merupakan penyiar pada acara Terminal Logu Ocu 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid 

dalam mengungkap permasalahan baik itu berupa data primer atau data sekunder, 

maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada riset 

kualitatif. Yang observasi adalah interaksi (perilaku) dan percakapan yang 

terjadi di antara subjek yang diriset.
39

 penggunaan metode ini diharapkan 

mendapat gambaran secara objektif keadaan yang diteliti. Selain itu, metode 

observasi ini dapat dipakai untuk mencocokkan apa yang ada dilapangan 

dengan hasil wawancara. Metode observasi dilakukan peneliti dengan cara 

menyaksikan secara langsung bagaimana proses produksi siaran mulai dari pra 

produksi sampai dengan pasca produksi program siaran di Pratama FM 

Bangkinang dalam menyajikan sebuah program siaran 

2. Interview atau wawancara 

Menurut Berger dalam Kriyantono, wawancara adalah percakapan antara 

periset seseorang yang berharap mendapatkan informasi dan informan 

seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu 

objek.
40

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, yaitu 

periset menggunakan pedoman wawancara (interview guide/schedule), yang 

merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi yang mengarahkan periset 

dalam melakukan wawancara,
41

baik itu wawancara secara langsung maupun 

tertulis apabila narasumber sulit ditemui. Lewat metode ini diharapkan 

permasalahan yang ada dapat terjawab secara jelas dan mendetail. 

                                                             
39Ibid, Rachmat Kriyantono, 110. 
40

Ibid, Rachmat Kriyantono, 100. 
41

Ibid, Rachmat Kriyantono, 101. 
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Wawancara ini digunakan untuk mewawancarai station manager dilakukan 

untuk mengetahui hal-hal yang bersifat umum mengenai data yang diinginkan. 

Sedangkan wawancara kepada penyiar dilakukan untuk mengetahui 

bagaimana rangkaian proses produksi acara Terminal Logu Ocu di radio 

Pratama FM digunakan untuk mengetahui bagaimana jalannya siaran serta 

hal-hal yang terkait dengan rangkaian siaran acara tersebut. 

3. Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data.
42

dokumentasi berawal 

dari proses perhimpunan dan pemilihan sesuai dengan tujuan penelitian, 

menerangkan serta mencatat dan menafsirkannya. Metode ini digunakan untuk 

memperkuat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. 

Dokumentasi yang diambil berupa foto kegiatan, brosur, catatan, rapat dan 

lainnya. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat 

kevalidan atau kesahihan sesuatu instrument. Semakin tinggi validitas maka 

instrument semakin valid atau sahih, semakin rendah validitas maka instrumen 

kurang valid.
43

 

Adapun dalam penelitian ini, uji validitas data yang digunakan adalah 

triangulasi data. Untuk menilai keabsahan data kualitatif dalam analisis data, perlu 

melakukan triangulasi periset, metode, teori, dan sumber data
44

 

Triangulasi periset yaitu menggunakan lebih dari satu periset dalam 

mengadakan observasi atau wawancara, triangulasi metode yaitu usaha mengecek 

keabsahan data atau mengecek keabsahan temuan riset, triangulasi teori yaitu 

memanfaatkan dua atau lebih teori untuk diadu atau dipadu, dan triangulasi 

                                                             
42

Ibid, Rachmat Kriyantono, 120. 
43

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (2002),  144. 
44

Ibid, Rachmat Kriyantono, 264. 
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sumber yaitu membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu 

informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda.
45

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam pendekatan Kualitatif-Deskriptif di dahului oleh upaya 

mengungkapkan trusthworthiness dari para subjek penelitian. yaitu menguji 

kebenaran dan kejujuran subjek penelitian dalam memngungkap realitas. 

selanjutnya peneliti melakukan triangulation analysis, yaitu menganalisis jawaban 

subjek penelitian dengan meneliti autentitasnya berdasarkan data empiris yang 

ada. peneliti menjadi fasilisator untuk mernguji keabsahan setiap jawaban 

berdasarkan dokumen atau data lain. 

Hasil dari wawancara ini kemudian dianalisis dan diinterprestasi dengan 

menggunakan analisis. 

Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang 

mudah dibaca sehingga dapat hal tersebut syarat dan paham pemahaman dan 

makna dari data yang terkumpul. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kualitatif yang merupakan analisis berbagai data yang 

berhasil dikumpulkan periset di lapangan. Data tersebut terkumpul baik melaui 

observasi, wawancara, maupun dokumentasi.
46 

Secara sistematis langkah-langkah analisa tersebut sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan data yang telah diperoleh dari hasil interview, 

dokumentasi dan observasi. 

2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai urutan pembahasan baik itu 

data yang bersumber dari wawancara, dokumentasi maupun observasi. 

3. Melakukan interpretasi terhadap data yang telah tersusun yaitu dengan 

membandingkan antara data yang diperoleh dengan teori yang digunakan  

4. Menjawab rumusan masalah mengenai proses produksi acara Terminal 

Logu Ocu di Radio Pratama FM Bangkinang. 

 

                                                             
45 Ibid, Rachmat Kriyantono,72-73 
46

Ibid, Rachmat Kriyantono, 196. 


