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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif.Menurut Sugiyono
39

 bahwa 

metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada 

filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai 

instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih 

menekankan makna generalisasi.  

Menurut Sugiyonometode 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. 

Metode deskriptif dapat disimpulkan sebagai sebuah metode yang 

bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan keadaan di lapangan secara 

sistematis dengan fakta-fakta dengan interpretasi yang tepat dan data yang 

selanjutnya berhubungan, serta mencari kebenaran mutlak tetapi pada hakekatnya 

mencari pemahaman observasi. 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. 

Menurut pandangan Erliana Hasan
40

 “pendekatan induktif dimulai dari fakta di 

lapangan, dianalisis, dibuat pertanyaan kemudian dihubungkan dengan teori,dalil, 

hukum,yang sesuai kemudian pernyataan hingga kesimpulan.Hal ini 

menggambarkan bahwa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang 

berangkat dari fakta yang terjadi di lapangan selanjutnya peneliti menganalisis 
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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 mengetahuiStrategi 

ProgrammingRadio Republik Indonesia (RRI) 99.1 FM Pekanbaru dalam 

Menyiarkan Siaran Pedesaan. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan diRadio Republik Indonesia (RRI) 99.1 

FM Jl. Jend. Sudirman Nomor 440, Pekanbaru, Riau, Telepon, (0761) 25111, 

Kode Pos, 28115. 

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;  

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

Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, dokumentasi 

dan internet. 

 

D. Informan Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian dimaksudkan untuk memperoleh sumber data, 

dalam hal ini adalah mereka yang terlibat dalam perencanaan program 

acara yang akan disiarkan di RRI. Adapun subjek penelitian ini adalah 

Kasi Perencanaan dan Evaluasi Ibu IR.Fitriyati, Kasi Pro I Bapak 

Zakriman, A.MD, dan Penyiar Ibu Satia, maka informan penelitian 

sebanyak 3 orang. 

2. Objek Penelitian 

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah Strategi 

ProgrammingRadio Republik Indonesia (RRI) 99.1 FM Pekanbaru dalam 

Program Siaran Pedesaan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik  pengumpulan  data  yang  dilakukan,  disesuaikan  dengan  jenis 

data yang diambil sebagai berikut : 

1. Observasi  

Metode observasi adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

menggunakan indera, terutama pengamatan dan pendengaran. Observasi 

dapat diartikan sebagai pencatat atau pengamatan terhadap gejala-gejala 

yang diselidiki dan juga dapat diartikan dengan pengamatan bebas.
41

 

Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian ke stasiun radio, di sana 

akan dilakukan pengamatan dan pengukuran terhadap apa yang terjadi di 

dalam perusahaan seperti rapat, kinerja professional, dan pelaksanaan 

program. 

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,
42

dalam hal ini pimpinan RRI, coordinator program, staf 

bagian penyiaran yang terkait dengan program siaran pedesaan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip 

tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

dalam penelitian ini. Dokumennya berbentuk gambar-gambar pihak RRI 

Pekanbaru ketika sedang melakukan penyiaran dan menyiapkan program 

yang akan disiarkan.
43

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data 

sekunder berupa dokumen penting yang berhubungan dengan sumber data 

penelitian ini dan juga gambaran umum tentang Radio Republik Indonesia, 

berupa foto, arsip, transkip acara radio dan lainnya yang mendukung 
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penelitian ini. Dan dari bahan-bahan tertulis seperti agenda dokumen-

dokumen administrative, laporan kemajuan,artikel laporan, artikel hasil 

penelitian dan evaluasi program. 

 

F. Triangulasi data (Keabsahan data) 

Metode triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang akan dipakai 

adalah triangulasi dengan sumber yang berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalu waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
44

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

kualitatif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak 

menggunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan pendekatan 

deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu teknik analisis yang dilakukan melalui 

pemikiran logis, baik secara induktif deduktif, analogis maupun komparatif. 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan 

data, mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.
45
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