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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendeketan penelitian kualitatif, karena 

ditinjau dari pembahasan dan latar belakang masalah yang diteliti serta hasil yang 

dicapai dalam penelitian ini ingin mengetahui konsumsi masyarakat pedesaan 

pada tayangan televisi di JTV.  

Metode pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang 

mendasarkan pada filsafat postpositivisme, serta digunaakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang secara alamiah (eksperimen), dimana peneliti yang berperan 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan akan menghasilkan 

penelitian induktif/kualitatif, dan hasil dari penelitian kualitatif akan  menekankan 

makna dari pada generalisasi,( Sugiyono, 2015:9). 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, Menurut Machmud 

(2016:136) Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang dilakukan 

untuk ditunjukan sebagai gambaran fenomena-fenomena yang ada. Fenomena 

tersebut bisa berlangsung saat ini atau pada saat lampau. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni Masyarakat Pedesaan di Desa 

Wotanmas Jedong yang menonton tayangan Televisi Lokal pada Stasiun Dangdut 

di JTV. 
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3.3 Subyek Penelitian 

Menzurut Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2015:219) dalam 

bukunya yang berjudul “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D” 

mengemukakan bahwa penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) 

berbeda pula dengan penentuan sampel dalam penelitian kualitatif konvensional 

(kuantitatif). 

Subyek penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling adalah 

teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Contohnya orang yang dianggap paling tau tentang apa yang harapkan oleh 

peneliti atau juga bisa sebagai penguasa sehingga kita akan memudahkan peneliti 

untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti ketika penelitian berlangsung.  

Maka subyek dari penelitian ini adalah Masyarakat Pedesaan di Desa 

Wotanmas Jedong pada RT/RW: 29/03. Peneliti menetapkan kriteria, kreteria 

tersebut yang harus dipenuhi sebagai subyek penelitian adalah: 

1. Masyarakat asli dari Desa Wotanmas Jedong, Kecamatan Ngoro 

Kabupaten Mojokerto, RT/RW: 29/03. 

2. Akses channel televisi lokal (JTV) jelas dalam Audio dan Gambar. 

3. Menonton tayangan acara Stasiun Dangdut di JTV minimal 3 hari 

dalam seminggu. 

3.4 Lokasi Penelitian 

Tempat penelitian ini mengambil lokasi di Desa Wotanmas Jedong, Kec. 

Ngoro, Kab. Mojokerto, RT 29/RW 03. Karena pada desa tersebut channel JTV 
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jelas, penduduk desa masih menonton acara tayangan stasiun dangdut. Mengingat 

penduduk desa yang mayoritas sebagai petani serta budaya yang masih kental. 

3.5 Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan mulai 3 Maret-10 september 2017, mulai dari 

tahap pembuatan proposal penelitian sampai pengumpulan hasil akhir penelitian 

yang berupa naskah skripsi.  

3.6 Fokus Penelitian 

Setiap individu memiliki pemahaman yang berbeda-beda terhadap suatu 

hal, untuk itu perlu diberikan batasan untuk menghindari penafsiran yang keliru 

untuk judul penelitian ini. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam 

menginterpretasi, sekaligus memudahkan pembaca dalam memahami judul 

penelitian ini, maka peneliti perlu untuk mencantumkan batasan masalah untuk 

penelitian ini, sehingga tidak akan terjadi kesimpangsiuran dalam pembahasan 

selanjutnya.  

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti mengfokuskan penelitian ini pada masyarakat pedesaan di Desa 

Wotanmas Jedong RT/RW: 29/03, sebagai penonton televisi. Hal ini 

dikarenakan agar peneliti dapat fokus dalam satu bagian sehingga data 

yang diperoleh valid, mendalam dan memudahkan peneliti untuk 

menganalisis data yang diperoleh.  

2. Mengetahui pengunaan media televisi dan kepuasaan yang didapatkan 

oleh masyarakat dalam media televisi lokal JTV terhadap program 

tayangan stasiun dangdut. 
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3. Peneliti melakukan wawancara pada masyarakat Desa Wotanmas Jedong 

RT/RW:29/03 yang menonton tayangan stasiun dangdut pada waktu acara 

tersebut dimulai.  

3.7 Teknik Pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik wawancara dan dokumentasi. Berikut ini penjelasan dari teknik-teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti sebagai berikut: 

a. Teknik Wawancara.  

Menurut Masri Singarimbun (1989) dalam Machmud (2016:59) 

bukunya yang berjudul “Tuntunan Penulisan Tugas Akhir Berdasarkan 

Prinsip Dasar Penelitian Ilmiah” menjelaskan bahwa interview atau 

wawancara yaitu suatu proses tanya jawab antara dua orang atau lebih 

secara langsung berhadapan (tatap muka) atau melalui media agar 

mendapatkan data secara detail.   

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur, karena dimana 

peneliti tidak terpaku oleh pedoman wawancara yang telah tersunsun, 

tetapi hanya berupa garis besar permasalahan yang ditanyakan. Serta 

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang 

dikemukakan oleh subyek. Wawancara pada penelitian ini dilakukan pada 

masyarakat Desa Wotanmas Jedong RT/RW: 29/03 yang menonton 

tayangan stasiun dangdut pada waktu acara tersebut dimulai. Metode 

wawancara yang digunakan untuk memperkuat dan memperjelas data yang 
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diperoleh yaitu data tentang konsumsi masyarakat pada tayangan dangdut 

di JTV.  

b. Dokumentasi.  

Menurut Sugiyono (2015:240), dokumentasi bisa berbentuk tulisan, 

gambar atau karya-karya monumentel dari seseorang. Teknik 

pengumpulan data dengan dokumentasi sebagai data pendukung dan 

pelengkap data bagi peneliti. Dokumentasi yang berbentuk gambar, seperti 

foto. 

3.8 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dimulai dengan data yang sudah tersedia  dari sumber 

berupa wawancara dan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mempermudah 

menggambarkan fakta hasil penelitian sehingga mudah dipahami. Menurut 

Bogdan dalam Sugiyono (2015:244) analisis data yaitu proses untuk mencari dan 

menyunsun hasil secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan turun lapang, dan bahan-bahan lain, sehingga bisa mudahkan untuk 

difahami, dan temuan dari penelitian dapat diinformasikan kepada orang lain.  

Miles dan Hubermen (1984) dalam Machmud (2016:80), ada empat tahap 

analisis data menurut model interaktif, yaitu: 

a. Pengumpulan Data 

Pertama kali yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data 

sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pengumpulan 

data dari wawancara dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan. 
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b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih-milih hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan 

mempermudah peneliti untuk mempermudah peneliti dalam teknik 

analisis data. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

c. Penyajian Data 

Setelah reduksi data dilakukan langkah berikutnya adalah 

penyajian data. Penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, grafik, kurva dan sejenisnya. 

Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam peneltian 

kualitatif adalah bagian teks yang naratif. Dalam mendisplay data, maka 

akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami. 

d. Penarikan Kesimpulan 

Langkah yang terakhir dalam teknik analisis data yaitu penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab 

rumusan masalah sejak awal. Apabila dari proses pengumpulan data 

yang dilakukan sejak awal dengan menyertakan bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang ditemukan akan kredibel.  
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 Gambar 3.1 : Model Interaktif dari Miles and Hiberman (1984) 

3.9 Uji Keabsahan Data 

Peneliti akan menguji keabsahan data yang dikumpulkan dengan 

menggunakan Triangulasi sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan waktu. Ada 3 Triangulasi yaitu Triangulasi Sumber, 

triangulasi Teknik dan triangulasi Waktu.   

Menurut Sugiyono (2015:274) mengatakan bahwa Triangulasi Sumber 

untuk menguji kreadibilitas data dilakukan dengan mengecek data yang sudah 

diolah atau diproses melalui beberapa sumber.  
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