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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana menurut 

Bogdan dan Taylor dalam( Moleong, 2000:3) mengemukakan bahwa 

penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang diamati. Adapun jenis penelitian yang dipilih, yakni deskriptif 

kualitatif, karena peneliti ingin dan berusaha mendeskripsikan atau 

menjelaskan bagaimana penerimaan pengunjung alun-alun Kabupaten 

Pamekasan mengenai inovasi adanya videotron Pemkab di Kabupaten 

Pamekasan Madura. Sedangkan dasar dari penelitian ini adalah evaluasi 

dimana betujuan untuk memeriksa proses perjalanan suatu media massa 

elektronik sekaligus menguraikan fakta-fakta yang bersifat kompleks dan 

terlibat dalam adanya difusi inovasi videotron Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan. Dengan begitu, peneliti bisa menjelaskan secara menyeluruh 

serta detail tentang penelitian tersebut, menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

 

3.2  Tempat Dan Waktu Penelitian 

1) Tempat Penelitian 

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di daerah sekitar alun-alun 

Arek Lancor Kabupaten Pamekasan Madura.  
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2) Waktu Penelitian  

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan dilaksanakan selama (4) 

empat minggu, dimulai dari bulan Agustus sampai September 2017. 

 

Tabel 3.2 Jadwal Penelitian 

NO 

Tahapan 

Kegiatan 

Waktu Pelaksana 

Minggu ke-

1 

Minggu 

ke-2 

Minggu 

ke-3 

Minggu 

ke-4 

1. Persiaapan     

2. Wawancara     

3. Dokumentasi     

4. Konsultasi     

 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti akan melakukan penelitian tentang penerimaan pengunjung alun-

alun Arek Lancor  terhadap difusi inovasi videotron Pemerintah Kabupaten 

Pamekasan. 

 

3.4  Teknik Pengambilan Subyek Penelitian 

Disini peneliti memilih pengunjung alun-alun Kabupaten Pamekasan 

sebagai subjek penelitian, dimana proses dalam pengambilan sempel 

menggunakan teknik accidental sampling yaitu teknik pengambilan sempel 

secara tidak sengaja atau secara acak (Sugiyono, 2005 :53). Karena peneliti 
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membutuhkan narasumber atau subyek yang mendukung penyelesaian 

penelitian ini. Menurut (Sugiyono, 2008:50) sampel dalam penelitian 

kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, atau 

partisipan, teman, guru dalam penelitian. Jumlah subjek penelitian yaitu 

sebanyak tujuh subyek dengan kriteria yaitu : Pengunjung alun-alun 

Kabupaten Pamekasan Madura yang secara rutin dan pernah berinteraksi 

langsung dengan keberadaan videotron tersebut.  

Untuk mendapatkan kriteria yang di inginkan peneliti, peneliti 

melakukan pra-survey kepada beberapa pengujung dengan cara bertanya dan 

mengamati seberapa sering mereka berada serta berinteraksi langsung dengan 

keberadaan dua buah videotron. Serta apa dampak yang mereka dapatkan atau 

pahami dengan adanya teknologi komunikasi baru videotron Pemerintah 

Kabupaten Pamekasan. 

Dengan mengambil setidaknya tujuh subjek penelitian yang 

diwawancarai, subjek penelitian diambil dari daerah sekitar Alun-Alun 

Kabupaten Pamekasan. Dari jawaban dan opini yang berbeda-beda dari 

pengunjung alun-alun Kabupaten Pamekasan ini, yang menguatkan peneliti 

untuk melakukan penelitian ini. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a) Wawancara Mendalam 

Didalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam 

dimana pengertiannya wawancara adalah suatu cara untuk mencari fakta 

dengan meminjam indera (mengingat dan mengkronstruksi) sebuah 
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peristiwa, mengutip pendapat dari opini narasumber (Kusumaningrat 

2006: 189). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara mendalam. 

b) Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan sebagai alat pelengkap dari wawancara sehingga 

menjadi informasi penelitian yang dapat mendukung, melengkapi, atau 

menambahkan informasi yang berasal dari hasil wawancara. 

Dokumentasi ialah semua jenis rekaman atau catatan lainnya, seperti 

surat-surat, memo/nota, agenda kegiatan, kliping, berita,dll (Faisal, 

2007:81). 

Teknik ini digunakan untuk :  

1) Menambah kelengkapan data 

2) Mengetahui keadaan yang sangat kompleks 

3) Mengingat kemampuan kita yang terbatas 

4) Mengetahui keaslian data 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Proses analisis dimulai dengan menelaah data yang tersedia dari berbagai 

sumber yang berupa wawancara dan dokumentasi. Pada dasarnya tujuan dari 

analisis data didalam suatu penelitian ialah untuk menggambarkan fakta hasil 

penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami 

dan diinterpretasikan. Tahap analisis, pertama adalah membuat transkrip dari 

keseluruhan hasil wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya, menganalisis isi 

keseluruhan dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut. Mulai dari 

membandingkan persamaan pandangan subyek penelitian, perbedaan pendapat, 
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pengalaman yang berbeda atau ide-ide inovatif sebagai masukan atau saran dari 

audience. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles 

dan Huberman. Miles dan Huberman dikutip dalam (Sugiyono, 2012: 91), teknik 

ini akan dilakukan secara terus-menerus melalui wawancara. Pada saat 

wawancara, peneliti sudah melakukan analisis jawaban sebelumnya terhadap 

jawaban yang diwawancarai. Dan apabila belum terasa memuaskan, maka 

peneliti melanjutkan pertanyaan sampai tuntas dan sampai mendapatkan data 

yang kredibel. Adapun model interaktif analisis data oleh Miles dan Huberman 

ditujukan pada gambar 3.6.1 berikut : 

Gambar 3.6.1 Komponen dalam analisis data (interactive model) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 4 (empat) tahapan analisis, 

yaitu sebagai berikut :  

1) Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahap pertama peneliti mengumpulkan

data sebanyak-banyaknya yang diperlukan dan masih berupa data

mentah yang belum dipilah sesuai apa yang diinginkan.

Data Collection 

Data Reduction 

Data Display 

Conclusions 

Drawing/Verifying 
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2) Reduksi Data  

Peneliti akan melakukan rangkuman data. Memilih hal-hal yang 

penting dengan mencari tema dan polanya. Peneliti akan mereduksi 

data yang berarti merangkum data yang diperoleh dilapangan.  

3) Penyajian Data  

Penyajian data yaitu, menyajikan suatu data yang dilakukan dalam 

bentuk uraian singkat atau cara penyajian data yang menggunakan 

teks yang bersifat naratif.  

4) Menarik Kesimpulan 

Menarik kesimpulan yang akan didukung oleh bukti-bukti pada 

saat pengumpulan data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara 

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang 

mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk membuktikan bahwa data yang dihasilkan merupakan data 

yang valid maka peneliti menggunakan uji keabsahan dengan menggunakan 

triangulasi. Dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu 

(Sugiyono, 2014:2730). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber karena 

peneliti ingin mendapatkan informasi bukan hanya satu sumber saja, 

melainkan dari beberapa sumber agar data yangdihasilkan bisa valid dan 

relevan. Menurut Patton (1987:331) dalam Moleong (2016:330-331), 
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Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut dapat dicapai dengan 

jalan :  

a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

b) Membandingkan apa yang dikatakan orang ditempat umum 

dengan yang dikatakannya secara pribadi. 

c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d) Membandingkan keadaan perspekstif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

bependidikan, menengah atau tinggi, orang yang berada, dan 

orang pemerintah. 

e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

 




