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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A.  Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan kualitatif. (Denzin 

dan Lincoln 1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar belakang ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang 

terjadi dan dilakukan secara jelas melibatkan berbagai metode. Tujuan menggunakan 

pendekatan ini adalah untuk memahami secara lebih mendalam dan detail mengenai 

penerapan jurnalisme dakwah pada majalah Suara Muhammadiyah. Pendekatan 

kualitatif tersebut digunakan peneliti untuk meneliti dari segi proses pembentukan 

produk media. Dalam penelitian ini metode yang biasa dimanfaatkan ialah observasi, 

wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen.  

 

B. Tipe dan Dasar Penelitian 

     Tipe dalam penelitian ini adalah deskriptif, seperti yang dijelaskan Jalaluddin 

Rakhmad, penelitian deskriptif hanya memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini 

tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat 

prediksi melainkan meniti beratkan pada observasi dan suasana alamiah yang ada di 

ruang redaksi. Peneliti bertindak sebagai pengamat, mencatat dalam buku observasi. 

Dengan suasana alamiah dimaksudkan peneliti terjun kelapangan tanpa dibebani atau 

diarahkan oleh teori. Peneliti bebas mengamati objek, menjelajah dan menemukan 

wawasan-wawasan baru sepanjang jalan proses penelitian. 
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   Dasar dari penelitian ini adalah newsroom study, peneliti meneliti ruang 

redaksi mengenai kebijakan yang diterapkan oleh radaktur majalah Suara 

Muhammadiyah dalam proses produksi berita. 

C. Teknnik pemilihan subject penelitian. 

      Subject dalam penelitian ditentukan dengan purposive sampling. Yaitu dengan 

cara memilih sample berdasarkan pertimbangan tertentu yang diyakini mewakili 

semua unit analisis data. 

Adapun peneliti telah menentukan kriteria-kriteria tertentu untuk subject 

penelitian diantaranya : 

a. Telah aktif dalam kegiatan produksi Suara Muhammadiyah minimal 2th. 

b. Masih aktif dalam proses produksi Suara Muhammadiyah. 

c. Dapat memberikan informasi atau keterangan-keterangan terkait proses 

produksi Suara Muhammadiyah. 

Berdasarkan kriteria tersebut peneliti menerapkan subject penelitian sebagai 

berikut : 

No Nama Jabatan Durasi kerja 

1. Isngadi Marwah Atmaja Redaktur 

Pelaksana 

- 

2. Lutfi Efendi Staf redaktur / 

redaktur senior 

 23 tahun 

3.  Sigit Reporter / 

Humas 

2 tahun 
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D. Waktu dan tempat penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 22 – 28 Agustus 2016, tidak ada 

alasan khusus peneliti memilih waktu tersebut, karena penelitian ini tidak terikat oleh 

waktu. Tempat yang akan menjadi objek penelitian yaitu kantor rerdaksi Majalah 

Suara Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup wawancara semi 

terstruktur, observasi, serta penelusuran dokumentasi. Pengumpulan data premier 

dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dengan subject yang telah dipilih 

sebelumnya dengan teknik purposive sampling. Peneliti menggunakan pertanyaan 

yang sudah dibuat sebagai pedoman wawancara. Peneliti berusaha mendapatkan 

informasi secara lengkap sesuai tujuan penelitian. Pengambilan data secara langsung 

ini juga menggunakan alat perekam ( recoder ) saat wawancara berlangsung. Sehingga 

dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan transkrip setelah wawancara. 

 Di samping melakukan wawancara, peneliti juga melakukan observasi terhadap 

subject penelitian. Observasi dilakukan pada wawancara berlangsung. Selain itu 

observasi juga dilakukan saat proses produksi Majalah Suara Muhammadiyah. 

Penelusuran dokumentasi juga dilakukan dengan melihat hasil terbitan majalah 

Suara Muhammadiyah disi no 17 th ke 101 . 1-15 September 2016 sebagai data 

sekunder dalam penelitian. 
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F.  Teknik Analisis Data 

Analisi data dalam penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai proses 

pelacakan dan pengamatan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan 

dan bahan bahan lain yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap 

bahan bahan tersebut agar dapat diinterprentasikan hasil temuanya terhadap orang 

lain. 

Penelitian ini menggunakan teknis analisis Miles dan Huberman. Analisis data 

kualitatif menggunakan kata kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang 

diperluas dan dideskripsikan (Miles dan Huberman dalam Ghony. 2012:307). Pada 

saat memberikan makna pada data yang dikumpulkan, data tersebut dianalisis dan 

diinterprentasikan. Pertama, data dikumpulkan hingga penelitian itu berakhir secara 

simultan dan terus menerus. Selanjutnya, interprentasi dan penafsiran data dilakukan 

dengan mengacu pada rujukan kerangka konseptual yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

Analisis data ini selanjutnya meliputi empat tahapan berikut. 

1.    Pengumpulan Data (Data Collection) 

Tahap pengumpulan data merupakan tahap awal yakni proses 

mengumpulkan dan menyusun secara baik data – data yang diperoleh melalui 

wawancara dan dokumentasi serta berbagai data lain yang berkaitan dengan 

majalah Suara Muhammadiyah. 

2.   Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, penyederhanaa, 

pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis 
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dilokasi penelitian. Pada tahap ini peneliti berupaya meringkas data, menyusun 

catatan-catatan mengenai berbagai hal yang menyangkut proses-proses. 

Kemudian menyusun, merancang konsep dan penjelasan yang terkait dengan 

tema. 

3. Penyajian Data (Data Display)

Miles dan Huberman mengemukakan, proses penyajian data peneliti 

menyajikan secara jelas dan singkat untuk memudahkan dalam memahami 

masalah yang diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. 

Kategorisasi yang di tetapkan untuk merujuk pada konsep jurnalisme dakwah 

adalah : (1) Karakteristik dan Orientasi Jurnalisme Dakwah (2) Proses Produksi 

Suara Muhammadiyah yang merujuk pada kajian newsroomstudy (3) struktur 

dalam ruang redaksi Suara Muhammadiyah   

4. Penarikan kesimpulan (Verivication)

Pada tahap ini peneliti mempertimbangkan berbagai pola data yang ada 

serta kecenderungan dari penyajian data yang telah dibuat. Hingga melakukan 

penarikan kesimpulan. 

Gambar 1.1 Analisis data Model Interaktif dari Miles dan Huberman 

Sumber : Muslimin, 2011 : 26 

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 
Penarikan 

Kesimpulan 
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G.   Uji Keabsahan data 

Untuk mengui validitas dan realiabilitas data, maka peneliti menggunakan 

tekni triangulasi sumber. Triangulasi sumber sering juga disebut triangulasi data, 

adalah upaya untuk mengakses dari sumber sumber yang bervariasi untuk 

memperoleh data yang berkaitan dengan persoalan serupa ( data diperoleh dari 

sejumlah subject ). Peneliti melakukan perbandingan data yang diperoleh dari satu 

subject ke subject lainya. Dengan penelusuran dan pembandingan tersebut maka 

peneliti sampai pada salah satu kemungkinan apakah data yang diperoleh konsisten 

ataupun berlawanan ( Muslimin, 2011:28) 

 

 

 

 

 


