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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan pendekatan ini peneliti bermaksud 

untuk menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana manajemen redaksional 

pemberitaan yang ada pada radio City Guide 911 FM. Penelitian kualitatif itu 

sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek peneliti misalnya, periaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah (Meolong, 2015:6). 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu, 

penelitian yang bermaksud untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dari 

subjek penelitian atas permasalahan yang diteliti secara rinci berdasarkan fakta data 

di lapangan. Peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis 

berdasarkan fakta-fakta dari lapangan mengenai manajemen redaksional 

pemberitaan yang ada di Radio City Guide 911 FM. Dasar penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu naturalistik (natural setting), naturalistik 

merupakan cara mengamati dan pengumpulan data yang dilakukan dalam 

latar/setting alamiah, artinya tanpa memanipulasi subjek yang diteliti.  
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Tujuan dari naturalistik untuk mengetahui aktualitas, realitas sosial dan 

persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang mungkin tidak dapat diungkap 

melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan penelitian yang telah 

dipersiapkan terlebih dahulu. Peneliti akan melakukan pengumpulan data 

berdasarkan hasil penelitian yang berupa hasil wawancara, observasi dan 

dokumentasi yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.  

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian adalah stasiun radio City Guide 911 FM yang berada di 

JL. Baiduri Pandan No. 16, Tlogomas Malang. Dengan waktu penelitian pada bulan 

Oktober 2017. Sasaran penelitian adalah manajemen siaran berita stasiun radio City 

Guide 911 FM. 

3.4 Sumber Data Penelitian 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang 

berupa hasil wawancara tentang manajemen redaksional pemberitaan dengan 

informan sebagai berikut: 

a. Pegawai Radio City Guide 911 FM yang bersedia untuk diwawancarai. 

b. Pegawai tetap Radio City Guide 911 FM yang sudah bekerja minimal 6 

bulan. 

c. Pegawai Radio City Guide 911 FM yang berhubungan langsung dengan 

peliputan dan proses pemberitaan. 

d. Pegawai Radio City Guide 911 FM yang bertanggung jawab di bagian 

peliputan. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada 

informan yang bersangkutan secara langsung dengan radio. Wawancara 

merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan, dilakukan dalam tatap muka dengan dua orang atau lebih, lalu 

mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan-keterangan yang 

dibutuhkan (Machmud, 2016:64).  

Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara semi struktur. Wawancara dilakukan secara bebas, tetapi terarah 

dengan berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan dan 

telah disiapkan terlebih dahulu (Kriyantono, 2006:102). Pertanyaan yang 

diajukan dari latar belakang permasalahan merupakan pedoman dalam 

melakukan wawancara, tetapi tidak menutup kemungkinan pertanyaan 

dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga kemungkinan 

data yang didapatkan akan lebih lengkap.  

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data-data tentang 

manajemen redaksional pemberitaan di Radio City Guide 911 FM. 

Wawancara dilakukan dengan dialog dan bertanya secara langsung kepada 

beberapa orang yang dianggap mengetahui tentang informasi yang 

berhubungan dengan objek penelitian yang dilakukan kepada pihak-pihak 

ini yang bersangkutan secara langsung dengan berita yang akan disiarkan 

seperti Program Director, Account Executive, penyiar, dan News. 
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Pengumpulan Data 

(Data Collection) 

Penyajian Data 

(Display) 

Penarikan Kesimpulan Reduksi Data 

(Data Reduction) 

b.  Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

mengumpulkan data dalam bentuk jadi dari tempat penelitian berupa 

catatan-catatan yang relevan serta data-data yang bersangkutan dengan 

penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data Model Miles 

dan Huberman (1986),  dalam Iskandar (2013: 223) yaitu bahwa analisis data 

kualtitatif menggunakan kata-kata yang selalu disusun dalam sebuah teks yang 

diperluas atau yang dideskripsikan. Oleh karena penelitian tersebut bersifat 

kualitatif, maka dilakukan analisis data. Adapun model analisis data Miles dan 

Huberman sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Analisis Data Model Interaktif  Miles dan Huberman 1986 

 

A. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Proses analisis data pertama yang dilakukan oleh peneliti ialah mencari 

data-data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan manajemen 

redaksional pemberitaan di radio City Guide 911 FM. 



42 
 

Langkah pertama yang harus dilakukan peneliti adalah menentukan tema 

dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Lalu peneliti memberikan 

surat ijin meneliti objek kepada radio City Guide 911 FM. Setelah mendapat 

persetujuan, peneliti menentukan dan memilih subjek-subjek penelitian 

yang dapat memberikan informasi sesuai pertanyaan yang sudah disiapkan. 

Langkah selanjutnya peneliti akan melakukan wawancara dengan subjek 

informan dan mengumpulkan dokumentasi yang dapat mendukung data 

penelitian. Data-data yang diperlukan seperi sejarah berdirinya radio City 

Guide 911 FM, visi dan misi radio, struktur organisasi radio, data-data 

penyiar radio, program acara, segmentasi audiens radio dan proses 

manajemen redaksional pemberitaan di radio. 

B. Reduksi data (Data Reduction)  

Proses pemilihan, penyederhanaan, pemisahan data yang sudah diperoleh 

dari catatan-catatan tertulis dan wawancara dengan subjek di lapangan. Hal 

ini dipisahkan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Catatan mengenai data dapat dibuat sepanjang satu 

kalimat atau beberapa paragraph. Dan yang terahir peneliti menyusun 

konsep serta penjelasan yang berhubungan dengan tema yang telah dipilih. 

C. Penyajian Data (Display) 

Pada langkah ini dilakukan penyususan data yang berhubungan satu sama 

lain. Dalam hal ini seperti pada manajemen redaksional pemberitaan 

dilakukan melalui enam tahap, yaitu pencarian fakta, perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan dan evaluasi. Disajikan 
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dengan dukungan pernyataan dari sumber informan yang sudah 

diwawancarai dan dokumentasi yang sudah dikumpulkan. 

D. Penarikan Kesimpulan

Langkah yang terakhir setelah dilakukan penyajian data dengan uraian yang

didukung oleh pernyatan sumber informan. Peneliti masih harus

mengkonfirmasi kebenaran, kekokohan dan kecocokan kesimpulan yang

dibuat untuk sampai pada kesimpulan final mengenai manajemen

redaksional pemberitaan yang dilakukan oleh radio City Guide 911 FM.

Data yang telah terkumpul dari subjek penelitian, kemudian dalam reduksi 

data dilakukan proses pemilihan data yang berlangsung secara terus-menerus 

selama penelitian. Selanjutnya pada penyajian data merancang sekumpulan 

informasi yang tersusun dalam bentuk padu agar selanjutnya dapat ditarik 

kesimpulannya untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Kegiatan analisis 

data ini merupakan proses siklus dan interaktif sehingga berlangsung secara terus-

menerus selama penelitian. 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Peneliti dalam melakukan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan tri anggulasi, menurut Moleong (1988:178). Trianggulasi adalah 

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperlauan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

tersebut. Pengumpulan data dalam penelitian dengan cara observasi, pencatatan dan 

wawancara dengan informan, oleh karena itu untuk mendapatkan data yang valid 

dan ada kecocokan satu sama lain, peneliti mengadakan tri anggulasi sumber data 
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melalui pemeriksaan terhadap sumber lainnya yaitu membandingkan data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

 




