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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode 

deskriptif, dimana peneliti hanya menggambarkan suatu karakteristik objek yang 

diteliti. Krisyantono dalam bukunya Teknik Praktis Riset Komunikasi 

menjelaskan bahwa : Jenis riset ini bertujuan untuk membuat deskripsi secara 

sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau 

objek tertentu, Periset sudah mempunyai konsep dan kerangka konseptual.  

Sedangkan metode deskriptif adalah menafsirkan, dan menuturkan data 

yang ada kemudian dianalisis sebagai mana dikemukakan oleh Jalaludin Rakhmat 

dalam metode penelitian komunikasi “Metode deskriptif bertujuan melukiskan 

secara sistematis fakta dan cermat (Kriyantono,2008:67). 

data relevan serta menafsirkan data-data sebagai suatu proses analisa untuk 

Penelitian kualitatif dalam ilmu komuniasi sebagai perspektif subjektif. Asumsi-

asumsi dan pendekatan serta teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini sangat relevan dengan cirri- ciri dari penelitian yang berperspektif subjektif 

seperti : (1) sifat realitas yang bersifat ganda, rumit, semu, dinamis (mudah 

berubah- ubah), dikonstruksikan, dan holistic : pembenaran realitas bersifat 

relative, (2) actor (subyek) bersifat aktif, kreatif dan memiliki kemauan bebas, 

dimana prilaku komunikai secara internal ikendalikan oleh individu, (3) sifat 

hubungan dalam dan mnegenai realitas , (4) hubungan peneliti dengan subjek 

penelitian juga bersifat strata, empati, akrab, interraktif, timbale balik, saling 

mempengaruhi dan berjangka lama, (5) tujuan penelitian terkait dangen hal-hal 
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yeng bersifat khusus, (6) metode penelitian yang deskriptif, (7) analisis bersifat 

induktif, (8) otentisitas adalah criteria kualitas penelitian subyektif, dan (9) nilai, 

etika, dan pilihan moral penelitian melekat dalam proses penelitian. Mulyana 

(2002:147-148). 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

A. Tempat penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor pemasaran dan studio siar Radio 

Banyuwangi Fm serta penelitian yang dilakukan tidak terfokus pada satu tempat, 

tetapi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan untuk 

mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan..  

B. Waktu Penelitian 

Waktu yang digunakan dalam kegiatan penelitian ini kurang lebih selama 

1 bulan yaitu mulai dari bulan November 2014 sampai dengan bulan Desember 

2014. 

 

3.3 Subjek dan Informan Penelitian 

A. Subjek Penelitian 

Pada penelitian ini, subyek penelitian ditentukan dengan menggunakan 

teknik purposive sampling yaitu teknik pengambilan data sampel sumber data 

dengan pertimbangan tertentu. Dimana peneliti memilih orang yang dianggap 

paling tahu sehingga memudahkan dalam mendalami obyek yang diteliti. Adapun 

kriteria subyek penelitian, sebagai berikut : 
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- Orang yang terlibat langsung dalam pembuatan program acara 

Wangsalan Lare Osing 

- Orang yang memiliki tanggung jawab dan tugas dalam program   

acara Wangsalan Lare Osing 

- Terlibat dalam kegiatan manajemen Banyuwangi FM 

Dari kriteria di atas, peneliti mendapatkan subyek penelitian yang sesuai 

yaitu Direktur Operasional dari Radio Banyuwangi FM.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data   

Dalam menumpulkan data, penulis menggunakan beberapa teknik, yakni:  

A. Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin 

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

namun apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dai responden yang lebih 

mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporan tentang 

diri sendiri atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi.   

Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh keterangan, mencari 

informasi yang lebih lengkap dengan teknik wawancara. Teknik wawancara yang 

peneliti lakukan yaitu dengan mewawancarai Penyiar dan pemilik Radio 

Banyuwangi Fm.   

Dalam observasi ini peneliti melakukan Obersvasi Partisipasi pasif dimana 

peneliti datang ditempat kegiatan Penyiar Radio Banyuwangi Fm, tetapi tidak ikut 

terlibat dalam kegiatan Penyiar.   
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B. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini dokumentasi diperlukan untuk memperlengkap data 

yang diambil dari nara sumber. Dokumentasi ini berupa gambar dan juga rekaman 

suara yang bisa membantu penjelesan terhadap hal yang diteliti. 

C. Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

tehnik analisis data kualitatif yang pada prinsipnya berproses dalam bentuk 

induksi – interpretasi-konseptualisasi. 

1. Induksi 

Dalam hal ini maksudnya adalah ketika peneliti mengumpulkan dan 

menyajikan “tumpukan data”, sebagai tahap awal. Data dikumpulkan dan 

dianalisis setiap meninggalkan lapangan secara umum sebenarnya proses analisis 

telah dimulai sejak peneliti menetapkan fokus, permasalahan dan lokasi 

penelitian, kemudian menjadi intensif ketika turun ke lapangan. 

2. Interpretasi 

  Interpretasi data maksudnya adalah ketika peneliti mulai menangkap 

secara remang-remang “benang merah” yanyng semakin lama semakin jelas 

sehingga peneliti dengan pembendaharaan data yang diperoleh “berani” memberi 

penjelsan terhadap tema “cerita responden” berupa pernyataan apa sebenarnya 

yang telah dialami para responden dan keinginan apa sesungguhnya yang 

tersembunyu dibali pandangan dan tindakan mereka, dengan terlebih dahulu 

minta responden untuk menemukan sendiri “benang merah” sebagai tanda 

persetujuan responden. 
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3. Konseptualisasi 

Konseptualisasi maksudnya adalah ketika responden bersama peneliti 

memberikan pernyataan singkat (mengabstraksi) tentang apa yang sebenarnya 

dialami oleh para responden serta keinginan apa yang tersembunyi dibalik cerita 

detail tentang rasionalitas tindakan konversi (contoh kasus) mereka (hamidi, 

200481) 

 Tahapan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu, dari wawancara,  dokumen 

pribadi, dokumen resmi, gambar dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan 

ditelaah, maka langkah berikutnya ialah melakukan reduksi data yang dilakukan 

dengan cara membuat abtraksi. Abtraksi merupakan usaha membuat rangkuman 

yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap 

berada didalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusunnya dalam satuan-

satuan. Satuan-satuan itu kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya. 

Kategori-kategori itu sambil membuat koding. Tahap akhir dalam analisis data ini 

ialah pemeriksaan keabsahan data. (Lexy, 200:190). 

 

3.6 Keabsahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

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. Dan dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber yaitu, jika informasi tertentu misalnya ditanyakan kepada 

responden yang berbeda atau antara responden dan dokumentasi (Hamidi, 2004). 
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Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan hasil wawancara kepada Direktur 

Operasional Banyuwangi FM dengan informan yang terdiri dari crew Banyuwangi 

FM yang tentang bagaimana manajemen yang diberikan oleh direktur operasional 

kepada crew apakah berjalan sesuai dengan acuan manajemen direktur 

operasional atau menggunakan manajemen lain untuk bisa memenuhi target 

tertentu yang diberikan oleh direktur operasional Banyuwangi FM.  

 

 

 

 

 

 




