
BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan

metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang

mana seorang peneliti mulai berfikir secara induktif, yaitu menangkap berbagai

fakta dan fenomena-fenomena sosial, melalui pengamatan dilapangan, kemudian

menganalisanya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa

yang diamati itu.1

Data dari wawancara akan dianalisis melalui analisis deskriftif yang

disajikan dalam bentuk kualitatif dari bahan wawancara mendalam (indepth

interview) digunakan. Ciri lain metode analisis deskriptif adalah menitikberatkan

pada observasi non partisipan. Penulis bertindak sebagai pengamat, penulis hanya

membuat kategori perilaku, mengamati gejala dalam mencatat.

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di TVRI Riau-Kepri, yang beralamat di jalan

Durian, Pekanbaru Riau.

B. Subjek dan Objek Penelitiana.

1. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah TVRI Riau-Kepri Pekanbaru Riau,

kontributor daerah yang memberikan berita.

2. Objek Penelitian

1Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2008),
h. 6



Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah “peran kontributor

daerah dalam pemberitaan di TVRI Riau-Kepri guna Memenuhi Kebutuhan

Informasi Masyarakat Riau”.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan oleh

penulis. Data primer ini disebut juga data asli. Dalam hal ini yang menjadi data

primer yaitu melalui observasi dan wawancara dengan informan di TVRI Riau-

Kepri

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah ada dan dapat diperoleh

oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan. Data ini

biasanya berasal dari data primer yang sudah diolah oleh peneliti sebelumnya.2

Peneliti akan mencari data melalui website TVRI Riau-Kepri dan dokumentasi

yang dimiliki TVRI Riau-Kepri.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi tentang

penelitian sebagai pelaku atau orang lain yang memahami obyek penelitian.3

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunsci adalah 4 orang yaitu

kepala seksi berita, kordinator liputan, kepala seksi teknik, dan contributor daerah.

Pemilihan informan ini penulis menggunakan secara sengaja dimana informan

2Ibid
3Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Jakarta: Raja Grafindo Persanda,

2010), h. 76



diambil dengan berdasarkan pertimbangan subjektif, karena berdasarkan posisi

jabatan informan yang berkaitan langsung dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang lengkap, peneliti menggunakan berbagai

teknik pengumpulan data yaitu:

1. Observasi

Dalam observasi peneliti tetap merupakan penyuntingan “editor” berbagai

peristiwa. Prinsip utama observasi merangkum, mensistematikan, dan

menyederhanakan representasi peristiwa yang ada dilapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan

informan atau orang yang diwawancara, dengan atau tanpa menggunakan

pedoman wawancara.4

Dalam penilitian ini yang akan penulis wawancarai berkaitan dengan peran

kontributor daerah kepada 3 orang staf pemberitaan TVRI Riau - Kepri.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak

langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena penelitian dilakukan melalui

dokumen atau catatan-catatan tertuls yang ada.5 Dokumntasi ini berupa data-data

historis yang dimiliki oleh TVRI Riau - Kepri.

4Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta : PT. Raja GRafindo Persada, 2008),
h. 76

5 Hidayat Syah, Metodologi Penleitian Pendekatan Verifikatif, (Pekanbaru: Suska Pers, 2010),
h. 133



F. Validitas Data

Setelah data dikumpulkan, untuk menguji keabsahan data, maka

selanjutnya perlu dilakukan pengujian dan pemeriksaan dan keabsahan data

(validitas data). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik

trianggulasi. Trianggulasi adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan data

berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Penulis

menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi

untuk sumber data yang sama secara serempak.6

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hasil triangulasi data dengan

narasumber, yaitu membandingkan antara hasil wawancara, observasi dan

dokumen. observasi dan observasi. Observasi dan dokumen. Dan juga dokumen

dan dokumen yang ada, dan membandingkan antara dokumen yang ada dengan

pengamatan yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis Data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikan ke

dalam satu pola, kategori dan uraian dasar. Ia membedakan dengan penafsiran,

yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap hasil analisis, menjelaskan pola

uraian, dan mencari hubungan antara uraian satu dengan yang lainnya.7

Langkah-langkah analisis data kualitatif mengandung tiga kegiatan yang

saling terkait. Pertama adalah mereduksi data, yaitu analisis yang menajamkan,

menggolongkan dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikin rupa

sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan di verifikasikan.

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung, Alfabeta, 2013), h
397

7Yazid dkk, Metode Penelitian, (Pekanbaru, CV Wirta Izani, 2009), h 114



Yang kedua adalah menampilkan data, yakni pada proses ini peneliti

berusaha menyusun data yang relevan, sehingga menjadi informasi yang dapat

disimpulkan dan menjadi makna tertentu dengan cara menampilkan dan membuat

variabel. Dan yang ketiga, mengambil kesimpulan dari data yang diperoleh,

sehingga data menjadi jelas dan dapat mengambil kesimpulannya.


