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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatanatau metode adalah suatu prosedur atau cara untuk 

mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah sistematis.
51

 Dalam 

penelitian ini metode yang di gunakan untuk mengungkapkan permasalahan 

adalah menggunakan pendekatan kualitatif sebagai acuan. 

Menurut Bogdan dan Taylor, mengemukakan bahwa metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati.
52

 

Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti penelitian 

kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang 

yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.
53

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di lokasi program siaran Detak Sumbar di 

Gedung Graha Pena lt 2, PT. Padang Media Televisi yang beralamat Jln. 

Adinegoro No. 17A Lubuk Buaya, Padang Sumatera Barat. 

2. Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pra riset pada tanggal 01 

Februari sampai 30 April 2016, dilanjutkan dengan riset pada tanggal  23 

September sampai 13 Oktober 2016. 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama 

atau tangan pertama di lapangan. Sumber data ini bisa responden atau 

subjek penelitian dari hasil kuisioner, wawancara, dan observasi.
54

 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan 

observasi dengan mengamati proses produksi program berita Detak 

Sumbar di Padang Televisi dan wawancara kepada Informan, yaitu 

Pemimpin Redaksi, Produser Program Detak Sumbar, Koordinator 

Liputan, Reporter, Kabag Produksi, Kameramen, Editor, dan Presenter 

Padang Televisi.  

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder yang sifatnya melengkapi data primer.
55

 Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa dokumentasi kegiatan produksi program berita 

Detak Sumbar dancatatanatau laporan historis yang telah tersusun dalam 

arsip (data dokumenter) berupa sejarah, profil mengenai Padang Televisi 

yang didapatkan dari company profile Padang Televisi.  

 

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.
56

 Dengan demikian 

informan atau 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 
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produksi serta berkaitan langsung dengan produksi 
57

program berita Detak 

Sumbar Padang Televisi.  

Tabel 3.1: Daftar Informan Penelitian 

No Nama Jabatan 

1   Nofal Wiska Pemimpin Redaksi 

2 Ericka Martha Produser 

3 Adhrian Ascha Koordinator Liputan 

4 Hendry Saputra Reporter 

5 Novrialdy Kabag Produksi 

5 Arnold Lubis Kameramen 

6 Riky Furnando Editor 

7 Suci Septa Prima Presenter 

Sumber: Hasil Pra Riset di Padang Televisi,2016 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

pada riset kualitatif melalui pengamatan secara langsung terhadap suatu 

objek penelitian untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan 

objek tersebut.
58

 Observasi yang dilakukan Penulis adalah dengan 

melakukan pengamatan pada proses produksi program siaran berita Detak 

Sumbar Padang Televisi secara langsung. Berbagai fakta dan data yang 

diperoleh lewat pengamatan nantinya akan dikumpulkan untuk menarik 

sebuah informasi. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah percakapan antara periset dan informan dengan 

maksud tertentu. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 
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digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
59

 

Wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan tanya jawab secara 

langsung dengan Informan penelitian yaitu Pemimpin Redaksi, Produser 

program Detak Sumbar, Koordinator Liputan, Reporter, Kabag Produksi, 

Kameramen, Editor,  dan Presenter Padang Televisi. Teknik yang 

digunakan adalah teknik wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Hal 

ini bertujuan memberikan kebebasan kepada Penulis untuk bertanya, 

namun tetap terarah pada masalah penelitian yang diangkat. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara  mengambil 

data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan 

masalah yang diteliti. Dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui 

dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari lembaga yang di teliti.
60

 

Dokumentasi dalam penelitian ini  berupa foto-foto kegiatan proses 

produksi dan arsip-arsip yang terkait dengan pembahasan proses produksi 

program berita Detak Sumbar Padang Televisi ini. Dari dokumentasi 

tersebut, nantinya Penulis gunakan untuk mengumpulkan data dengan 

mempelajari bahan tertulis sehingga dapat membantu penulis dalam 

mencari informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian. 

 

F. Validitas Data 

Validitas riset kualitatif terletak pada proses sewaktu periset turun 

langsung ke lapangan mengumpulkan data dan sewaktu proses analisis data.
61

 

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 
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cross-check dengan dokumen yang ada.
62

 Dalam penelitian ini Penulis 

menggunakan  beberapa cara antara lain yaitu, melakukan  pencacatan dan 

dokumentasi data secara teliti dan terbuka, transparansi mengenai prosedur di 

lapangan dan hal-hal yang di ungkap, membandingkan  hal-hal yang dicapai 

melalui metode wawancara dan observasi, serta cek dan ricek kepada para 

subyek. 

  

G. Teknik Analisis Data 

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 

teori dari data.
63

 Untuk menganalisis data, Penulis menjelaskan bagaimana 

proses produksi program acara yang dilaksanakan pada program berita Detak 

Sumbar di Padang Televisi. Mulai dari bagaimana ide diperoleh, hingga 

proses pengerjaannya dan menjadi sebuah acara yang menarik dan informatif 

sampai siap tayang. Penulis melaporkan data dengan memberi gambaran 

mengenai proses produksi programberita Detak Sumbar di Padang Televisi. 

Sebagai sumber data, penulis melakukan observasi langsung dan 

wawancara dengan Informan penelitian. Data yang di peroleh 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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