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BAB III 

METODE PENELITAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini bersifat kualitatif, penelitian kualitatif dimulai dari 

lapangan yang berdasarkan pada realitas yang telah terjadi, data dan informasi 

yang diperoleh dari lapangan ditarik makna dan konsepnya tanpa menggunakan 

angka, lebih menekankan pada pemahaman secara mendalam. Peneliti membuat 

deskripsi secara sistematis, factual dan akurat tentang fakta–fakta dan sifat–sifat 

populasi atau obyek tertentu. Dalam penelitian ini peneliti mempunyai landasan 

teori dan bertindak sebagai fasilitator dalam melakukan operasionalisasi konsep 

yang akan menghasilkan variable beserta indikatornya (Mono). Peneliti 

menggunakan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan realitas yang telah 

terjadi tanpa menjelaskan hubungan antar variabel, sehingga peneliti bersifat 

subjektif, yaitu hanya menjelaskan motif-motif menonton program acara 

DIALOG kesehatan jantung yang disiarkan oleh televisi local ATV. 

3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 

wawancara mendalam dengan partisipan yang akan dijadikan subjek penelitian. 

Dalam pelaksanaanya lebih bebas bilad ibandingkan dengan wawancara 

terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan 

permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta 

pendapat. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti 
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dan mencatat apa yang dikemukakan subjek penelitian (Sugiyono, 2012:233). 

Dengan demikian, wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan 

mengarah kepada kedalaman informasi, serta dilakukan tidak secara formal 

terstruktur. 

3.3 Teknik Pemilihan Subjek Penelitian 

Teknik pemilihan subyek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah accidental sampling. Accidental Sampling adalah teknik pengambilan 

sampel secara tidak sengaja atau secara acak, tidak direncanakan terlebih dahulu, 

melainkan secara kebetulan, yaitu subjek tersedia bagi peneliti saat pengumpulan 

data dilakukan, proses diperolehnya sampel semacam ini disebut sebagai 

penarikan sampel secara kebetulan.Sugiyono (2005:53) 

Dalam penelitian ini subyek penelitian yang menjadi pilihan adalah anggota 

Yayasan Jantung Sehat Indonesia Cabang Batu yang aktif melakukan senam 

jantung sehat di Gereja Paroki Batu. 

3.4 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secaras istematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara dan bahan–bahan yang lain, sehingga mudah 

dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain. 

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah mengunakan model Miles 

dan Huberman. Miles dan Huberman (1994), mengemukakan bahwa aktifitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2012:246). 



26 
 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga tahap ananalisis, yaitu sebagai 

berikut : 

1. Reduksi Data 

Yaitu merangkum, memilih hal–hal yang pokok, hal-hal yang penting, 

dicaritema dan polanya. 

2. Penyajian Data 

Yaitu menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

atau hubungan antar kategori dan lain sebagainya. 

3. Menarik Kesimpulan 

Yaitu kesimpulan didukung oleh bukti–bukti pada saat pengumpulan data. 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti–bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2012 : 252). 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan instrument penting dalam penelitian, hasil 

tidak akan mejadi akurat apabila data tidak ditelaah secara cermat, mengingat 

pentingnya keabsahan data tersebut maka dalam penelitian ini penulis melakukan 

penguraian, data–data mana pandangan yang sama, mana pandangan yang tidak 

sama dan mana yang lebih spesifik. 

 


