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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A.Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Patto di dalam Lexy J. Moeleong, analisi data adalah proses 

pengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, katagori dan 

status uraian dasar.
86

 Penelitian ini berjenis deskriptif kualitatif, yakni data yang 

diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-

pisahkan menurut kategori, untuk memperoleh kesimpulan.
87

sedangkan 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis 

wacana
88

. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis kunjungi yaitu Radio Suara Dakwah IKMI 

Riau 90.8 FM, yang beralamat di Gedung IKMI lantai 2 jalan Todak, gang Udang 

Putih nomor 1 Tangkerang Barat Pekanbaru. Waktu penelitian selama 6 bulan 

terhitung dari bulan Mei sampai Oktober 2016 
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 Suharsimi Arikunto, Posedur Penelitian, (Jakarta: PT Reneka Cipta, 2006), 245. 
87

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Tohirin, Metode 

Penelitain Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 2. 
88

Analisis wacana merupakan seperangkat prinsip metodologis yang luas, diterapkan pada 

bentuk-bentuk percakapan dan teks, baik yang terjadi secara alamiah maupun yang telah dirancang 

sebelumnya. Sumber data untuk analisis wacana meliputi wawancara, percakapan, artikel, surat 

kabar, rilis media, siaran berita televisi, dokumen lembaga, surat menyurat, laporan bahkan 

percakapan informal. Lihat Tohirin, Metode Penelitain Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 42. 
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C. Sumber Data 

1) Sumber Data Primer   

Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari data pertama di 

lokasi.
89

 Yaitu data pokok yang penulis dapatkan melalui 5 orang yang terdiri dari 

pimpinan Radio Suara Dakwah IKMI Riau, penyiar dan narasumber yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan Radio Suara Dakwah IKMI Riau. 

2) Data Sekunder  

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari sumber ke dua dari data yang 

kita butuhkan, data skunder terbagi 2, yaitu
90

: 

a) Internal data (tertulis pada suber data skunder) 

b) Eksternal data (sumber luar) 

Yaitu data tambahan yang diperoleh dari Radio yang terkait melalui 

laporan-laporan dan pelaksanaan program yang tentunya berkaitan dengan 

permasalahan yang penulis bahas diperoleh dari observasi dan berbagai bentuk 

laporan-laporan pendukung serta dokumentasi tertulis yang sangat membantu 

penelitian ini. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek dari sebuah penelitian kualitatif. 

Adapun yang menjadi subjek (informan penelitian) dalam penelitian ini berjumlah 

5 orang yang terdiri dari pimpinan Radio Suara Dakwah IKMI Riau, penyiar dan 
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M Burhan Bunsin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, (Jakarta: Kencana, 2005), 119. 
90

M Burhan Bunsin, Metodologi Penelitian Kuantitatif, 119 
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narasumber yang telah ditetapkan oleh pimpinan radiao Suara Dakwah IKMI 

Riau. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk mencari dan 

mengumpukan data dari lapangan, ialah sebagai berikut:  

1.  Observasi.  

Yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi, penelitian 

terhadap fenomena yang terkait dengan permasalahan yang terjadi dilapangan, 

yakni Radio Suara Dakwah IKMI Riau 90.8 FM, yang beralamat di Gedung IKMI 

lantai 2 jalan Todak, gang Udang Putih nomor 1 Tangkerang Barat Pekanbaru. 

2. Wawancara   

Yaitu melalui wawancara (interview) untuk memperoleh informasi dari 

Informan penelitian, yang dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan 

orang-orang yang dianggap berkompeten di bidangnya diantaranya dengan 

Pimpinan, penyiar dan narasumber Radio Suara Dakwah IKMI Riau.     

3. Dokumentasi   

Yaitu dengan menggunakan berbagai acuan yang dapat dijadikan landasan 

teori untuk mendukung penelitian ini, melalui bacaan-bacaan diantarannya 

literatur, buku-buku karangan ilmiah, hasil penelitian, Koran, majalah, bulletin 

dokumen-dokumen lainnya yang sesuai dengan tujuan penelitian. Terutama 

dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Radio Suara Dakwah IKMI Riau. 
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F. Validitas Data 

Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan 

uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi 

metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode 

pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara 

sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan 

informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang 

ada.
91

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah 

terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun 

secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data 

tersebut.
92

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik perbandingan 

tetap (constant comparative method).
93
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