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 BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Tingkat  Persaingan Program Acara Radio di 

Tuban ( Analisis Niche pada Radio Lppl Pradya Suara Fm Dan Radio Si Fm )” 

merupakan pendekatan penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2012:14) 

pendekatan penelitian kuantitatif atau bisa disebut positivistik, pendekatan ini 

disebut kuantitatif karena data penelitiannya berupa angka-angka dan dianalisis 

menggunakan statistik. 

3.2. Tipe Penelitian  

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe deskriptif. Artinya suatu 

penelitian untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis faktual dan 

akurat mengenai fakta-fakta, serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.  

Menurut Nawawi (1991) dalam penelitian Novi (2009), penelitian 

deskriptif ditujukan untuk  : 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada. 

2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-

praktek yang berlaku. 

3. Membuat perbandingan atau evaluasi 
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4. Menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi 

masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang. 

Dengan demikian penelitian ini dimaksud untuk memperoleh deskripsi 

mengenai kompetisi antara stasiun-stasiun radio di Kabupaten Tuban dalam 

mendapatkan sumber penunjangnya. Peneliti mengambil salah satu sumber 

penunjang radio yaitu program acara radio. 

3.3.  Obyek Penelitian 

Dalam penelitian ini obyek yang akan dijadikan penelitian adalah program 

acara radio Lppl Pradya Suara FM dan Si FM selama satu minggu pada kurun 

waktu September 2017. 

3.4.  Teknik pengumpulan data 

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data 

yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri 

yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu 

wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu 

berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada 

orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. 



34 
 

Sutrisno Hadi dalam bukunya Sugiyono (2012: 203) 

mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-

proses pengamatan dan ingatan. 

Peneliti melakukan observasi dengan cara mendengarkan 

siaran radio pada radio Lppl Pradya Suara FM dan Si FM selama 

satu minggu. 

2. Dokumentasi 

Selain melakukan observasi, peneliti juga menggunakan 

dokumentasi pada saat penelitian berlangsung. Dokumentasi 

penelitian berupa script/naskah siaran, Randown program acara, dll 

yang bersangkutan dengan penelitian. 

3.5.   Struktur Kategorisasi 

Tabel 3.1. Kategori dan Struktur Kategorisasi Acara 

No. Kategori 

1. Musik 
a. POP 

b. Rock 

c. Dangdut 

d. Campursari 

e. Jazz 

f. Blues 
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g. Keroncong 

h. Reggae 

i. Country 

j. House musik 

2. News & Informasi 
a. Berita 

b. Infotainment 

c. Olahraga 

d. Tips 

e. Live Report 

3. Talkshow 
a. Kesehatan 

b. Keluarga 

c. Pendidikan 

d. Produk 

e. Lingkungan 

f. Inspirasi 

g. Aktual 

4. Konsultasi 
a. Agama 

b. Kesehatan 

c. Keluarga & Pernikahan 

d. Mode & Kecantikan 

e. Profesi 

f. Hobi 

5. Keagamaan 
a. Ceramah 

b. Doa  

c. Lagu Religi 

(Sumber : Data diolah peneliti) 
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3.6.  Satuan Ukur 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satuan ukur frekuensi 

kemunculan program acara radio pada masing-masing radio. Satuan ukur 

digunakan untuk  mendapatkan data dasar, menggunakan analisis isi sederhana.  

3.7.  Teknik Analisis Data 

Dalam analisis data peneliti menggunakan 3 cara, yaitu : 

1. analisis isi 

Menurut Kriyantono (2006:275) untuk mengukur tingkat 

persaingan terhadap sumber penunjang berupa iklan dan isi pesan, peneliti 

terlebih dahulu menggunakan metode analisis isi. Sementara untuk 

mengukur persaingan memperebutkan khalayak, peneliti menggunakan 

metode survei. Karena peneliti ingin meneliti bagian konten atau isi 

program acara radio di Tuban khususnya radio Lppl Pradya Suara dan 

radio Si Fm peneliti menggunakan metode analisis isi. 

2. Niche Breadth untuk menentukan derajat ketergantungan dari masing-

masing radio atas sumber penunjangnya yaitu program acara radio. 

Dengan demikian dapat diketahui apakah suatu radio cenderung generalis 

atau spesialis. 

Rumus Niche Breadth : 

  

nb 𝐴 =
1

∑ 𝑃𝐼2𝑛
𝑖=1
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Keterangan : 

I = jenis/kategori sumber daya yang digunakan 

P = proporsi dari setiap penggunaan dari suatu jenis sumber daya yang 

digunakan oleh populasi tersebut (n). Nilai A berkisar antara 

minimum 1 sampai dengan jumlah maksimum kategori sumber (I) 

yang digunakan A. 

Tabel 3.2. Nilai Niche Breadth Sesuai Posisi/Kelas 

Nilai Niche Breadth Posisi/kelas 

1,00 – 2,3 Spesial 

2,4 – 3,7  Moderat 

3,8 – 5  Generalis 

(Sumber : Herawati dan Budi, (2007) dan diolah oleh peneliti)  

 Hasil nilai niche breadth, akan dikategorikan sesuai dengan kategorisasi 

yang sudah dilakukan peneliti. Nilai maksimal niche breadth sebesar 5 sesuai 

dengan jumlah kategori yang sudah ada dan nilai minimum niche breadth yaitu 1. 

Karena berdasar kategori program acara memiliki rentang 1 sampai dengan 5. 

3. Niche Overlap untuk menentukan derajat ketergantungan tindihan dari 

(pasangan) media radio yang satu dengan yang lainnya. 
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Rumus Niche Overlap : 

d i j = ∑ (𝑝𝑖ℎ − 𝑝𝑗ℎ)𝑛
𝑛=1

2 

Keterangan : 

Di, j :  jarak antar populasi/makhluk hidup 

i dan j h  : kategori sumber penunjang yang dipergunakan oleh kedua 

populasi makhluk hidup. 

Tabel 3.3. Nilai Niche Overlap Sesuai Posisi/Kelas 

Nilai Niche Overlap Posisi/kelas 

0,00 – 0,20 Sangat tinggi/sangat kuat 

0,21 – 0,40 Tinggi/kuat 

0,41 – 0,60 Sedang 

0,61 – 0,80 Rendah/lemah 

0,81 – 1,00 Sangat rendah/sangat lemah 

(Sumber : Herawati dan Budi, 2007) 

Hasil analisis niche overlap antara kedua radio jika mendekati 0, maka 

dapat dikatakan terjadi persaingan yang semakin tinggi. Misalnya, apabila 

kategori acara siaran yang terdapat di radio Lppl Pradya Suara FM dan Si FM 

mempunyai niche overlap mendekati 0, maka kedua radio seimbang dalam 

pemuatan isi program sesuai kategori acara, karena itu mereka bersaing ketat. 
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3.8.  Unit Analisis 

Menurut Kriyantono (2006:233) analisis isi unit analisisnya  adalah teks, 

pesan atau medianya sendiri. Unit analisis dalam penelitian ini adalah program 

acara radio tersebut. Secara umum beberapa unit analisis isi adalah unit tematik, 

unit fisik, unit referens, dan unit sintaksis. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan 1 unit analisis, yaitu : 

1. Unit Tematik, berupasatuan program acara, perhitungannya 

berdasarkan tema program siaran, misalnya tema apa yang sering 

muncul selama satu minggu, jenis-jenis program acara apa yang 

diputar diradio Lppl Pradya Suara FM dan radio Si FM. 

 

3.9.  Uji Reabilitas 

Penyempurnaan untuk memperkuat reliabilitas yaitu dengan cara uji 

reabilitas kategori. Jadi nantinya peneliti akan dibantu oleh dua orang koder untuk 

membantu peneliti dalam mengkaji keabsahan data atau reliabilitasnya. Untuk 

menguji reabilitas, disini peneliti menggunakan formula holsti sebagai berikut : 

 

                       2M 

C.R =                

         N1 + N2 
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Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

koder), N1 adalah jumlah banyak coding yang dibuat oleh coder 1, dan N2 adalah 

jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, 

dimana 0 berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti 

persetujuan sempurna diantara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula 

angka realibilitas. Dalam formula Hostly, angka reabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliable (Eriyanto, 

2015:290).  

Untuk mengatasi kelemahan itu, Sott membuat suatu indeks reliabilitas. 

Formula ini sering juga disebut sebagai formula Scott/Scott’s pi. Dalam formula 

Scott ini faktor peluang (chance) terjadinya persamaan/agreement diantara coder 

diperhitungkan. Semakin besar kategori semakin kecil peluang terjadinya 

persamaan/agreement  diantara coder diperhitungkan. Dibandingkan formula 

hostly dan presentase persetujuan, formula yang dibuat oleh Scott ini lebih valid 

dalam mengukur angka realibilitas. Rumus untuk menghitung reliabilitas antar-

coder (intracoder reliability) dari Scott sebagai berikut : 

 

Reliabilitas antar coder = 

%persetujuan yang diamat - % persetujuan yang diharapkan 

1 - %persetujuan yang diharapkan 
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Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan proses 

seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal membagi 

unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk menghitung 

persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung proporsi dari 

masing-masing kategori dan kemudian dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut 

diperoleh, tinggal masukan kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari 

angka 0 hingga 1, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin tinggi pula 

reliabilitas dari alat ukur (Eriyanto, 2015:292). 

 


