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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. 

Penelitian kualitatif menurut Moleong (2007:6) adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena atau kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis 

untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami 

proses kreatif proses kreatif program acara Young Creative di Balikpapan Televisi. 

Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif adalah bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik serta dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.  

 

3.2 Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif, dengan tujuan 

untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai 

fenomena realitas sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi obyek penelitian dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukan sabagai suatu ciri, karakter, sifat, model, 

tanda, atau gambaran tentang kondisi. Peneliti bertindak sebagai pengamat, membuat 

kategori perilaku, mengamati gejala, dan mencatatnya dalam buku observasi. Dengan 

suasana alamiah dimaksudkan peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau 

diarahkan oleh teori. Peneliti bebas mengamati objek, menjelajah dan menemukan 
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wawasan – wawasan baru sepanjang jalan proses penelitian.1 Berdasarkan pendekatan 

dan tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti, bertujuan untuk mengetahui proses 

kreatif Balikpapan Televisi (BTV) dalam mengelola program acara yang berbasis 

kearifan lokal. 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif tidak dikenal istilah populasi dan sampel. Istilah 

yang digunakan adalah setting atau tempat penelitian.2 Tempat penelitiannya adalah 

PT. Balikpapan Televisi (BTV). Waktu penelitian dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 

2016 s/d 30 Juli 2016, dikarenakan ketersediaan subjek peneltian. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

Idrus menjelaskan yang dimaksud dengan subjek penelitian adalah individu, 

benda atau organisme yang dijadikan sumber informasi yang dibutuhkan dalam 

pengumpulan data penelitian.3 Subjek pada penelitian ini adalah produser program 

acara Young Creative, manjer keuangan, manajer produksi, manajer marketing dan 

manajer artistik. Dalam penelitian kualitatif, pemilihan subjek penelitian dapat 

menggunakan criterion-based selection, yang didasarkan pada asumsi bahwa subjek 

tersebut sebagai aktor dalam tema penelitian yang diajukan.  

                                                           
1 Rakhmat, Jalaluddin. 2007. Metode Penelitian Komunikasi. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), hlm. 24 
2 Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta, 

hlm 13. 
3 Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif Edisi 

Kedua. Jakarta: Erlangga, hlm91. 
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3.5 Metode Pengumpulan Data 

Secara garis besar data dalam penelitian komunikasi kualitatif dapat 

dikelompokan menjadi tiga jenis: (a) data yang diperoleh dari interview, (b) data yang 

diperoleh dari observasi, dan (c) data yang berupa dokumen, teks, atau karya seni 

yang kemudian di narasikan (dikonversikan ke dalam bentuk narasi). Transkip dari 

hasil interview atau percakapan dengan subyek atau informan, catatan lapangan yang 

dibuat ketika observasi, catatan berkenaan dengan shot adegan, dokumen-dokumen 

organisasi atau bentuk-bentuk perkumpulan, semuanya adalah data.4 

1. Data Primer 

Menurut Lofland dan Lofland (1984:47) sebagaimana yang dikutip oleh Lexi J. 

Moleong bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain, dimana data 

pada penelitian ini diperoleh melalui dua sumber data. Guna memperoleh data yang 

diharapkan, peneliti menggunakan teknik interview guide yang dikemukakan Patton 

yaitu dengan membuat panduan pertanyaan wawancara untuk menggali pertanyaan 

guna mendapatkan pemahaman mendalam.  Alasannya dalam menggunakan interview 

guide ini yaitu:  

a) Dengan format wawancara interview guide, maka peneliti dapat menggali 

tidak saja apa yang diketahui dan dialami seseorang pada suatu subjek 

yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek 

peneliti.  

 

                                                           
4 Pawito. 2007. Penelitian Komunikasi Kualitatif. Yogyakarta: LKIS. hlm 96. 
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b) Apa yang ditanyakan dapat mencakup hal-hal yang bersifat lintas waktu, 

berkaitan dengan masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang.5 

 

2. Data Sekunder 

a. Observasi 

Observasi atau pengamatan yang dilakukan secara sistematis dan secara 

langsung. Mengamati perilaku dan aktivitas subjek dalam kordinasi saat produksi 

program acara Young Creative 

b. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi guna untuk merekam dalam bentuk foto 

segala kegiatan yang terjadi di ruang produksi (studio). 

  

                                                           
5 Faisal, Sanapiah. 1990. Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan Aplikasi. Malang: Yayasan Asah Asih 

Asuh (YA3 Malang). Hlm 61. 
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3.6 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

dan orang lain.  

Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan 

Miles and Huberman, bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian 

sehingga sampai tuntas. Komponen dalam analisis data: 

1.  Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data mentah dan belum bermakna dilapangan, dilakukan 

pada periode tertentu, hingga data dirasa cukup. 

2.  Reduksi data 

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka 

perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. 
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3. Penyajian Data 

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif, memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami. 

4.  Verifikasi atau penyimpulan Data 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan 

berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali 

kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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3.7 Uji Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkn sesuatu 

yang lain, diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding 

terhadap data itu. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu nformasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 1987: 331). Hal tersebut dapat dicapai 

melalui: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa yang

dikatakannya secara pribadi

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan

menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.6

Dalam hal ini jangan sampai banyak mengharapkan bahwa hasil pembandingan 

tersebut merupakan kesamaan pandangan, pendapat, atau pemikiran. Hal yang utama 

disini ialah bisa mengetahui adanya alasan-alasan terjadinya perbedaan-perbedaan 

tersebut. 

6 Moleong, Lexy J. 2012. Metode Penelitian Kualitatif,. Bandung : PT REMAJA ROSDAKARYA,

hlm. 331. 


