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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bertujuan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah (sebagai lawannya eksperimen). 

Obyek dalam penelitian kualitatif adalah obyek yang alamiah atau natural setting. 

penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk menghasilkan 

analisis yang dilakukan secara deskriptif. 

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif yang bertujuan untuk 

membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai 

fakta-fakta, sifat- sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki” (Moleong, 

2007:33). Dengan demikian penelitian deskriptif dilakukan untuk mendapatkan 

data-data tentang profesionalitas pemberitaan di Malang TV. Selain itu juga 

digunakan studi kasus yang berusaha mengeksplorasi suatu masalah dengan 

batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam, dan menyertakan 

berbagai sumber informasi. Beberapa ciri penelitian deskriptif, sebagai berikut: 

1. Memberikan gambaran terperinci dan sangat akurat

2. Memberikan data terbaru dan menyangkal data lama

3. Membentuk klasifikasi-klasifikasi

4. Menjelaskan urutan dari tahap-tahap ataupun tingkatan

5. Dokumen berupa proses kausal

6. Melaporkan latar belakang atau konteks dari situasi (Neuman, 2000:22).
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3.2 Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kota Malang. Penentuan lokasi ini karena 

Malang Televisi memfokuskan untuk melayani dan  memberikan informasi 

kepada masyarakat Kota Malang. Terkait berita budaya, politik, dan 

perkembangan Kota Malang. 

3.3. Sumber Data 

3.3.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang langsung diperoleh dari narasumber. 

Data itu bisa berupa pengamatan langsung, pencatatan hasil wawancara, 

dan pengamatan lainnya yang berhubungan dengan profesionalitas 

pemberitaan di Malang TV. 

3.3.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder berasal dari sumber tertulis untuk mendukung data 

primer, yaitu dokumen-dokumen dan laporan yang berkaitan dengan 

pemberitaan di Malang TV. Buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan 

tulisan-tulisan yang berhubungan dengan proses penelitian ini juga 

mendukung jenis data sekunder. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara 

mendalam (depth interview) dan teknik dokumentasi. teknik depth interview 

diambil karena dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk memperoleh data 

yang sifatnya mendalam tentang profesionalitas pemberitaan di Malang TV. 

Peneliti lebih memilih menggunakan depth interview karena kelebihan metode ini 
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terletak pada kemurnian data yang didapat dari seorang informan dan tidak 

terpengaruh oleh pendapat lain bila dibandingkan misalnya metode focus group 

discussion.  

Menurut Wisadirana (2005: 60), wawancara adalah kegiatan bertanya 

kepada responden untuk memperoleh jawaban yang bertolak pada masalah 

penelitian. Metode depth interview digunakan untuk melengkapi bentuk struktur 

dari data yang digali, dengan jalan mengajukan pertanyaan kunci kepada 

responden terpilih dengan tujuan untuk menggali life history responden dan data-

data yang mungkin belum tergali pada saat wawancara biasa.  

Oleh karena itu, metode depth interview ini akan menghasilkan data yang 

sifatnya mendalam. Peneliti hanya akan menyiapkan beberapa pertanyaan kunci 

yang sudah disiapkan dari interview guide dan akan membiarkan berbagai 

pertanyaan lanjutan untuk memperdalam data mengalir dengan sendirinya. Dalam 

penelitian ini, peneliti akan mewawancara secara mendalam beberapa anggota di 

Malang TV. 

Selain itu, peneliti juga menggunakan teknik dokumentasi yang bertujuan 

untuk memperjelas keabsahan data, sehingga data yang dikumpulkan benar-benar 

nyata. 

3.5 Subjek penelitian 

Subjek penelitian ini ditentukan secara cermat untuk menghasilkan hasil 

penelitian yang berkualitas. Beberapa kriteria yang perlu dimiliki narasumber 

dalam penelitian ini adalah menjadi anggota di Malang TV yang mengetahui 

secara detail kualitas program dan pemberitaan yang ada di Malang TV. 
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Dengan demikian peneliti menggunakan teknik purposive sampling, yakni 

sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, 

random, atau daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dengan 

membuat kriteria subjek yang berdasarkan tugas anggota redaksi di Malang Tv, 

yaitu: 

a. Sebagai koordinator di Malang TV 

b. Sebagai presenter di Malang TV 

c. Sebagai reporter di Malang TV 

d. Sebagai news anchor di Malang TV 

Jadi, dapatlah dikatakan bahwa purposive sampling adalah pengambilan 

sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Oleh 

karenanya agar tidak sangat subjektif, peneliti harus punya latar belakang 

pengetahuan tertentu mengenai sampel dimaksud (tentu juga populasinya) agar 

benar-benar bisa mendapatkan sampel yang sesuai dengan tujuan penelitian. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam sebuah penelitian diperlukan penyusunan dan pengolahan data-data 

yang diperoleh untuk kemudian diintrepretasikan. Dari beberapa penjelasan di 

atas dapat digambarkan mengenai alur model penelitian Miles, Matthew dan 

Huberman (2009:16) yang lebih dikenal dengan model interaktif seperti dibawah 

ini: 
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GAMBAR 1 

Model Interaktif Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa proses penelitian ini diawali 

dengan mengadakan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil penelitian, 

catatan hasil observasi dan ingatan. Dari data tersebut, peneliti menganalisa 

dengan memisah-misahkan atau mengklasifikasikan data yang termasuk dalam 

profesionalitas pemberitaan di Malang TV (sesuai dengan rumusan masalah). 

Kemudian dilanjutkan dengan interpretasi data hasil temuan di lapangan.  

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Teknik yang digunakan penulis dalam  penelitian ini adalah teknik 

triangulasi dengan sumber, yaitu dilakukan dengan memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data yang telah di peroleh untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data yang telah diperoleh. Teknik triangulasi yang 

digunakan adalah triangulasi dengan sumber data. Dilakukan dengan 

membandingkan data hasil pengamatan dan hasil wawancara, membandingkan 

Pengumpulan Data 

Penyajian / Data Display  

Reduksi Data 

Penarikan Kesimpulan/ Verifikasi 
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apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang dikatakan secara 

pribadi, membandingkan keadaan dan perspektif sesorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang lain seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan 

menengah dan tinggi, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Hasil dari perbandingan diharapkan adalah berupaya 

kesamaan atau alasan-alasan terjadinya perbedaan. 

Atau lebih singkatnya penelitian ini menggunakan triangulasi sumber 

yakni menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber dengan menggunakan teknik yang sama. 

 

 


