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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian 

deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono bahwa, metode penelitian kualitatif adalah 

metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, 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.
34

 

Selanjutnya menurut Sugiyono, “metode penelitian deskriptif adalah 

metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau 

lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara 

variable satu dengan yang lain.
35

 

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 saling 

berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran mutlak tetapi pada 

hakekatnya mencarai pemahaman observasi. 

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan induktif. 

Menurut pandangan Erliana Hasan “pendekatan induktif dimulai dari fakta di 

lapangan,dianalisis,dimuat 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 yangs sesuai dan ditarik kesimpulan.
36

 

Berdasarkan penjelasan dari definisi diatas, maka dengan menggunakan 

metode deskriptif kualitatif penelitian dapat mengetahuiStrategi Radio Suska 

107.9 FMdalam Penyusunan Program Acara. 

 

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Radio Suska 107.9 FM diUniversitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang beralamat di Jalan Raya Pekanbaru-

Bangkinang (HR. Soebrantas) KM 15. 

 

C. Sumber Data 

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah;  

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

Kabag Siaran, Kepala Studio, Programmer dan PenyiarRadio Suska 107.9 

FM berupa hasil wawancara secara langsung tentang strategi Radio Suska 

107.9 FM dalam menyusun acara. 

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

dan internet. 

 

D. Informan Penelitian 

Informandalam penelitian ini adalah:Anisyah selaku Kepala Bagian 

(Kabag) Siaran, Toni Sukmaselaku Kepala Studio, dan Ilham selaku Programmer, 

maka jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 3 orang. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknikpengumpulandatayangdilakukan,disesuaikandenganjenis data yang 

diambil sebagai berikut : 
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1. Observasi adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan untuk 

memahami, mancari jawaban dan bukti terhadap gejala, peristiwa, 

kejadian atau realitas yang diteliti, baik berupa prilaku, keadaan, benda, 

maupun simbol-simbol tertentu.
37

 Pengamatan langsung terhadap 

penyusunan program, peneliti datang langsung ke studio Radio Suska 

107,9 FM untuk mengamati secara langsung.  

2. 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.
38

 Pengumpulan data dengan tatap muka dengan Kabag Siaran 

Anisyah, Kepala Studio Toni Sukma, Programmer Ilham, untuk 

mendapatkan data-data secara langsung yang diperlukan dalam penelitian 

ini. 

3. Dokumentasi adalah cara pengumpulan data tertulis terutama arsip-arsip 

tentang pendapat dan teori yang berhubungan dengan masalah-masalah 

dalam penelitianini.
39

 Dokumennya berupa gambar-gambar, Dokumentasi 

Radio Suska 107.9 FM dalammenyiapkan program acara. 

 

F. Validitas Data 

Menurut Maleong triangulasi data sumber adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian,
40

 yaitu wawancara terhadap informan 

dalam penelitian, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain digunakan untuk 

mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. 
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Moloeng,
41

 membedakan empat macam triangulasidiantaranya dengan 

memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik danteori.Pada penelitian 

ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik 

pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. 

Menurut Nasution Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

teknik yang berbeda.
42

 Triangulasi ini selain digunakan untuk mengecek 

kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya data. 

Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang berbeda, 

menurut, yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini selain 

digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk memperkaya 

data. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 

reflektif.
43

 

Menurut Ulber Silalahipenyajian data merupakan kegiatan terpenting yang 

kedua dalam penelitian kualitatif. Penyajian data yaitu sebagai sekumpulan 

informasi yang tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.
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, analogis maupun komparatif. Analisis data 

kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain.
45
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Tujuan analisis terdiri dari tiga alur kegiatanyang terjadi secara bersamaan, 

yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ verifikasi. Terjadi 

secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/ 

verivikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan 

interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 

sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut “analisis”.
46
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