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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode penelitian 

ini dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dll. Secara holistic dan 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong 2014:6). 

Metode penelitian ini juga sebagai metode untuk memperoleh pengetahuan, 

sejumlah informasi, atau cerita yang rinci tentang subjek dan latar sosial penelitian. 

Pengetahuan atau informasi yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan 

pengamatan tersebut akan berbentuk cerita yang sangat mendetail (deskripsi-rinci, 

gambaran yang mendalam), termasuk ungkapan-ungkapan asli subjek penelitian 

untuk mengetahui perencanaan televisi lokal dalam persiapan menghadapi era televisi 

digital. Metode penelitian ini dirasa peneliti tepat untuk memberikan jabaran hasil 

penelitian dengan judul tersebut. 

 

3.2 Subjek Penelitian 

Untuk menentukan subjek penelitian dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik purposive sampling. Yakni sample dilakukan dengan cara mengambil subjek 
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berdasarkan tingkat pemahaman subjek mengenai manajemen produksi program JTV 

Malang dan Malang TV dengan membuat kriteria subjek penelitian. 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini adalah di kantor JTV Malang yang bralamat di Ruko 

Tlogomas Squre Kav. 30-31 Malang. Dan Malang TV yang beralamat di Jalan 

Puncak Joyo Agung Genting, Merjosari Lowokwaru Malang. Sedangkan untuk waktu 

penelitian adalah selama bulan Juni 2015. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, pengumpulan data akan dilakukan langsung oleh 

peneliti dalam situasi yang sesungguhnya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini yang digunakan adalah data wawancara mendalam yang berhubungan dengan data 

yang diperlukan.  

Penggunaan wawancara mendalam (dept interview) dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan data primer dari subyek penelitian dengan cara wawancara 

mendalam yang tidak berstruktur, dengan pertimbangan supaya dapat berkembang 

sesuai dengan kepentingan penelitian. Jenis wawancara yang akan digunakan adalah 

jenis wawancara baku terbuka yaitu wawancara yang menggunakan seperangkat 

pertanyaan baku dan cara penyajian dan urutan pertanyaan sama untuk setiap 

responden. Urutan wawancara ini termasuk wawancara terstruktur dimana 

pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan 

(Moleong 2014:190).  
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3.5 Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini, dilakukan setelah data-data 

diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, tanggapan peneliti, biografi, dan 

artikel. Kemudian data-data tersebut, di analisis dengan cara mengurutkan, 

mengelompokan, dan mengkategorisasikannya (Moleong 2014:280). Kemudian 

setelah itu dikonfirmasikan dengan informan secara terus menerus secara triangulasi.  

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trustworthiness) data diperlukan tehnik 

pemeriksaan. Pelaksanaan tehnik pemeriksaan di dasarkan atas data yang diperoleh 

dari subjek penelitian, penelitian sebeumnya menegnai manajemen produksi televisi 

lolak, dan teoi yang berkaitan. Adapun teknik keabsahan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, seperti yang dirumuskan yaitu, antara lain :  

1. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Bekaitan dengan penelitian ini adalah Peraturan 

menteri No.32 tahun 2013 tentang penyelenggaraan televisi digital terrestrial dan 

multipleksing, penelitian sebelumnya mengenai televisi digialserta persiapan televisi 

lokal, serta data dari penelitian yang diperoleh dari subjek penelitian. 
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Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan oleh peneliti dalam pengecekan 

data yaitu dengan menggunakan sumber data dalam penggaliannya, baik itu sumber 

data primer yang berupa hasil wawancara maupun sumber data sekunder yang berupa 

buku, majalah dan dokumen lainnya. Dan kemudian peneliti melakukan langkah 

membandingkan atau mengkorelasikan hasil penelitian dengan teori yang telah ada. 

Hal itu dilakukan untuk mencari perbandingan atau hubungan antara hasil penelitian 

dengan teori yang telah ada. 


