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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian yang akan digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-

dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya 

sangat tebatas1.Metode ini digunakan untuk menggambarkan tentang pola interaksi 

pendengar Radio 93,4 UMMfm. Mengetahui bagaimana interaksi yang dilakukan oleh 

pendengar Radio 93,4  UMMfm. Selanjutnya, pendekatan kualitatif diharapkan “dapat 

menghasilkan suatu uraian mengenai ucapan, tulisan dan tingkah laku yang telah 

diamati dari suatu individu, kelompok atau organisasi tertentu dalam suatu konteks 

setting tertentu, yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan 

holistic
2”. 

Pemilihan penelitian pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif peneliti 

gunakan karena ingin berusaha menjelaskan bagaimana pola interaksi pendengar 

Radio 93,4  UMMfm. Sehingga dengan begitu peneliti bisa menjelaskan secara 

menyeluruh serta detail tentang penelitian tersebut. 

 

3.2  Tipe Penelitian 

Didalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif karena 

penelitian ini merupakan suatu cara untuk meneliti status kelompok, manusia, suatu 

objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada 

                                                           
1
 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi, (Jakarta: Kencana Prenda Media, 2009), hal 56 

2
 Rosady Ruslan, Metode Penelitian PR dan Komunikasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Pustaka, 2003), hal 213 
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masa sekarang. Adapun tujuan dari penelitiam deskriptif ini adalah untuk membuat 

deskripsi, gambaran dan lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki3. Penelitian Deskriptif 

adalah pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian 

Deskriptif mempunyai kriteria sebagai berikut4: 

1. Mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, menggambarkan secara 

tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu. 

2. Tidak melakukan pengujian hipotesis atau tidak menguji hubungan apalagi 

menguji pengaruh. 

3. Menggunakan analisis statistik deskriptif yang mengacu pada ukuran 

kecenderungan pusat dalam menjelaskan hasil penelitian, bukan analisis 

statistik inferensial. 

4. Penarikan sampel atau unit penelitian merupakan faktor yang membedakan 

penelitian deskriptif dengan penelitian eksploratif. 

 

3.3  Fokus Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana pola interaksi pendengar dengan radio 

komunitas. Karena ingin mengetahui dan memberikan gambaran secara mendetail 

mengenai pola interaksi pendengar Radio 93,4  UMMfm. 

Selain itu, adapun ruang lingkup penelitian adalah pada Mahasiswa 

Universitas Muhammadiyah Malang. 

 

 

                                                           
3
 Moh. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghali Indonesia, 2009), hal 54 

4
 Atwar Bajari, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015), hal 46 
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3.4  Lokasi dan Waktu Penelitian 

3.4.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dijadikan peneliti untuk melakukan penelitian berada di tempat 

kos peneliti di Tirto Utomo Gang 4 Nomor 32 Desa Landungsari dan di Kampus III 

Universitas Muhammadiyah Malang Jl. Raya Tlogomas No. 243 Malang Jawa Timur. 

 

3.4.2 Waktu Penelitian 

Kegiatan Minggu 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Mengumpulkan Subjek 
Penelitian 

            

Wawancara             

Pengumpulan Data             

Analisis Data             

Penyusunan Hasil 
Analisis Data 

            

Menyusun Laporan 
Akhir Hasil Analisis 
Data 

            

 

 

3.5  Subyek Penelitian 

Subyek dalam penelitian ini adalah Mahasiswa Universitas Muhammadiyah 

Malang yang menjadi pendengar Radio 93,4  UMMfm. 

Subyek dalam penelitian kualitatif menggunakan teknik  Quota Sampling,  

yaitu teknik untuk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri 

tertentu sampai jumlah (kuota) yang diinginkan5. Dalam teknik penelitian ini jumlah 

tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Sampel 

diambil dengan memberikan jatah atau quorum tertentu terhadap kelompok. 

Pengumpulan data dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah kuota terpenuhi, 
                                                           
5
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2001), hal 60 
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pengumpulan data dihentikan6.Kategori yang digunakan penelitian ini dalam 

menentukan subyek penelitian sebagai pendengar Radio 93,4  UMMfm adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengetahui akan Radio 93,4  UMMfm 

2. Pernah mendengarkan Radio 93,4  UMMfm setidaknya 1 kali 

3. Rumah/ Kos di sekitar Dau, Tegalgondo, Tlogomas, dan Tirto Taruno 

Dau : Kampus 3 sampai Jetas Ngasri 

Tegalgondo : Kampus 3 sampai pertigaan Masjid belakang kampus 

Tlogomas : Kampus 3 sampai Rumah Sakit UMM 

Tirto Taruno : Kampus 3 sampai pertigaan jual gorengan 

4. Mahasiswa aktif di 8 Fakultas, yaitu: FAI, FEB, FT, FH, FKIP, FaPsi, 

FPP, dan FISIP Kampus 3 UMM 

5. Tidak tercatat sebagai Crew Radio 93,4  UMMfm 

Peneliti akan mengambil secara acak dari mahasiswa Universitas 

Muhammadiyah Malang yang berjumlah 29.038 mahasiswa. 

Dari jumlah seluruh Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang yaitu 

29.038 (Sumber: Kusno Hades Bariyanto, S.T selaku KAUR Heregistrasi BAA UMM), 

peneliti akan mencari mahasiswa untuk dijadikan sebagai calon subyek penelitian. 

Jumlah kuota yaitu sebanyak 100 dari 148 mahasiswa yang diambil dari masing-

masing jurusan di tiap Fakultas dengan tingkat urutan semester 2, 4 , 6, dan 8. 

Masing-masing diambil perwakilan 1 mahasiswa di tingkat semester yang berbeda. 

Dengan rincian jumlah mahasiswa di setiap jurusan yaitu sebagai berikut: 

 

 
 
                                                           
6
Ibid., hal 127 
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FAKULTAS JURUSAN JUMLAH MAHASISWA 

FAI 1. Tarbiyah 
2. Syari’ah 
3. Ekonomi Syariah 

semester 2, 4, 6, 8 (4x3) 
12 mahasiswa 

FT 1. Mesin 
2. Sipil 
3. Elektro 
4. Industri 
5. Informatika 

semester 2, 4, 6, 8 (4x5) 
20 mahasiswa 

FEB 1. Manajemen 
2. Akuntansi 
3. IESP 
4. D3 Perbankan 

semester 2, 4, 6, 8 (4x4) 
16 mahasiswa 

FH 1. Hukum semester 2, 4, 6, 8 (4x4) 
16 mahasiswa 

FaPsi 1. Psikologi semester 2, 4, 6, 8 (4x4) 
16 mahasiswa 

FKIP 1. Matematika 
2. PGSD 
3. Civic Hukum 
4. B.Inggris 
5. B.Indonesia 
6. Biologi 

semester 2, 4, 6, 8 (4x6) 
24 mahasiswa 

FPP 1. Agroteknologi 
2. Agribisnis 
3. ITP 
4. Kehutanan 
5. Peternakan 
6. Budidaya Perairan 

semester 2, 4, 6, 8 (4x6) 
24 mahasiswa 

FISIP 1. Ilmu Komunikasi 
2. Hubungan 

International 
3. Ilmu Pemerintahan 
4. Kesejahteraan Sosial 
5. Sosiologi 

semester 2, 4, 6, 8 (4x5) 
20 mahasiswa 

JUMLAH I48 mahasiswa 

 

Apabila sudah terkumpul sebanyak 100 mahasiswa, peneliti sudah menentukan 

subyek penelitian yang sesuai dengan kategori yang telah diajukan, dan ditemukan/ 

didapatkan sejumlah 32 mahasiswa. Jumlah 32 mahasiswa diperoleh dari perwakilan 

Fakultas di tingkat semester yang berbeda, yaitu semester 2, 4, 6, dan 8. Dari tingkat 
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semester yang berbeda ditentukan kuota 1 mahasiswa untuk mewakili masing-

masingFakultas.Berikut hasil rinciannya: FAI (4 mhs), FEB (4 mhs), FT (4 mhs), FH (4 

mhs), FaPsi (4 mhs), FKIP (4mhs), FPP (4 mhs), dan FISIP (4mhs). Sehingga 32 

mahasiswa tersebut akan dilakukan wawancara lebih mendalam oleh peneliti sebagai 

subyek penelitian. 

 

3.6  Jenis dan Sumber Data 

Dalam setiap penelitian, selain menggunakan metode yang tepat juga 

diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan. Data 

merupakan faktor penting dalam penelitian. Jenis data yang digunakan dalam 

penelitian adalah data primer dan data sekunder. 

a. Data primer  

      Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan 

penelitian melalui wawancara mendalam, pengamatan langsung serta peneliti ikut 

terlibat didalamnya.  Data yang diperoleh berasal dari subyek penelitian yang sudah 

dipilih oleh peneliti serta arsip Radio 93,4 UMMfm yang berupa dokumentasi foto, 

event, maupun data mengenai Radio 93,4 UMMfm. Sehingga ssumber data primer 

merupakan pendengar Radio 93,4 UMMfm saja. Hal ini dikarenakan peneliti 

melakukan penelitian terhadap interaksi pendengar terhadap Radio 93,4 UMMfm, 

bukan meneliti hubungan antara pendengar Radio 93,4 UMMfm dengan Radio 93,4 

UMMfm itu sendiri. 

b. Data Sekunder  

      Sumber sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara 

membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari 

literatur. Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang 
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berupa internet, jurnal, buku, dan artikel yang berhubungan dengan pendengar Radio 

93,4 UMMfm maupun data internal dari pihak Radio 93,4 UMMfm. 

 

3.7  Metode Pengumpulan Data 

3.7.1 Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara peneliti dengan subjek penelitian 

maupun informan. Seseorang yang berharap mendapatkan informasi dari  informan. 

Seseorang yang diasumsikan mempunyai informasi penting tentang suatu objek.  

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh 

informasi langsung dari sumbernya. Wawancara dalam penelitian kualititatif disebut 

juga sebagai wawancara mendalam (dept interview) atau wawancara secara intensif 

(intensive-interview) dan kebanyakan tidak berstruktur. Tujuannya adalah untuk 

mendapatkan data kualitatif yang mendalam7. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian 

kualitatif ini adalah teknik wawancara mendalam (depth interview). Teknik ini dipilih 

peneliti agar diharapkan bisa mendapatkan informasi data serta jawaban atas 

pertanyaan yang diajukan secara lebih mendalam dan lengkap dengan cara bertatap 

muka langsung dengan subyek penelitian mengenai bagaimana pola interaksi 

pendengar Radio 93,4  UMMfm. 

Dalam proses wawancara, peneliti dibantu dengan menggunakan alat perekam 

suara (recorder) untuk dapat memudahkan menafsirkan hasil wawancara yang telah 

dilakukan serta agar dapat sedikit meminimalisir kesalahan atau tidak ada informasi 

yang terlewat dalam menulis jawaban yang telah diberikan oleh informan melalui 

proses wawancara. Selain itu, dalam wawancara ini peneliti sama sekali tidak 

                                                           
7
 (Berger, 2000: 111) Rachmat Kriyantono, Op.Cit., hal 98 
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membatasi atau memberikan penekanan atas jawaban atau tanggapan dari informan. 

Gaya komunikasi antara informan dan peneliti pun menggunakan gaya non formal, 

tidak terikat dan berjalan mengalir apa adanya seperti sedang ngobrol para remaja 

jaman sekarang agar informan dapat memberikan jawaban yang mendalam, jujur, 

lengkap, dan pastinya tidak ada rekayasa jawaban. 

3.7.2 Dokumentasi 

Peneliti menggunakan dokumentasi sebagai data pendukung, penunjang dan 

pelengkap dari wawancara sehingga menjadikan informasi yang peneliti dapatkan 

lebih lengkap dan mendukung hasil jawaban dari proses wawancara. 

Beberapa jenis dokumentasi yang digunakan peneliti berupa rekaman, catatan, 

jurnal, buku-buku, dokumen, artikel yang ada dalam website atau internet, dan data 

arsip-arsip, data internal, maupun profil mengenai Radio 93,4 UMMfm. Tujuan dari 

pengumpulan data dengan dokumentasi ialah untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data8. 

 

3.8  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles and 

Huberman. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam data 

kualitatif dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas9. Bahwa penelitian kualitatif 

tidak menggunakan uji statistik karena datanya berupa data kualitatif yaitu kata-kata 

atau kalimat, bukan gambar maupun angka10. Berikut tahapan analisis datanya yaitu: 

 

 

                                                           
8
 Rachmat Kriyantono, Op.Cit., hal 118 

9
Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2005), hal 91-92 

10
 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), hal 103 
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1. Reduksi Data 

Merangkum, memilih hal-hal yang pokok, hal-hal yang penting, dicari tema 

dan polanya. Peneliti akan mereduksi data yang berarti merangkum data yang 

diperoleh di lapangan. 

2. Pengumpulan Data 

Memilih dan memilah perolehan data yang akan digunakan oleh peneliti. 

Bahwa tidak semua data akan digunakan oleh peneliti. Mensortir data mana 

yang valid, mana yang tidak valid dan data mana yang seharusnya digunakan, 

data mana yang tidak digunakan. 

3. Penyajian Data 

Menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan atau 

hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. 

4. Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan didukung oleh bukti-bukti pada saat pengumpulan data. 

Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data 

berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif dari Miles and Huberman 

Sumber : Miles and Huberman dalam Sugiyono (2005) 

Pengumpulan 
Data 

Reduksi 
Data 

Penarikan/Pengujian 
Kesimpulan 

Penyajian 
Data 
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Apabila data yang didapatkan peneliti masih terasa kurang dari data 

wawancara dan dokumentasi, maka peneliti akan melanjutkan melakukan proses 

wawancara lanjut dengan mengajukan kembali berbagai macam pertanyaan kepada 

subjek informan dan mencari data dokumentasi yang lebih menunjang penelitian, 

hingga peneliti merasa data yang didapatkan sudah memuaskan dan memiliki tingkat 

kredibilitas yang tinggi. 

Proses analisis akan peneliti mulai dengan menelaah seluruh data yang telah 

didapatkan dari hasil wawancara dan dokumentasi. Dimana tujuannya untuk 

menganalisa data dari penelitian yang dilakukan untuk menggambarkan fakta hasil 

penelitian sehingga menjadi data yang mempunyai makna serta mudah dipahami dan 

diinterpretasikan. 

Interpretasi merupakan tahap akhir dari analisis data. Interpretasi dilakukan 

berdasarkan tujuan penelitian yang telah tergambar pada tahap kategorisasi. Ketika 

data yang sudah dikategorisasi kemudian dilakukan pengaitan antara satu dengan 

yang lain untuk selanjutnya diinterpretasi. Hal ini sangat penting untuk mengaitkan 

antara data yang ada dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam 

menganalisis. Interpretasi data yaitu penafsiran yang dibuat dengan proses deskriptif 

dengan memberikan pemaknaan pada data. Terdapat 7 kriteria untuk menafsirkan 

data11: Menafsirkan kata-kata untuk mengetahui istilah-istilah yang dipakai informan, 

konteks, frekuensi jawaban informan, intensitas jawaban, konsistensi jawaban, 

spesifikasi jawaban, dan mencari konsep-konsep besar dari data yang didapatkan. 

Adapun analisis data pada penelitian ini akan disajikan berupa interpretasi yang 

didukung oleh descriptive statements dari data wawancara yang telah didapatkan di 

lapangan. 

                                                           
11

 Fatemeh Rabiee, Focus-Group Interview and Data Analysis. Proceedings of the Nutrition Society, 2004, 63, 
655-660 
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3.9  Uji Keabsahan Data 

Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan Teknik Triangulasi, 

yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar 

data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu12.  

Peneliti akan melakukan Triangulasi sumber dengan cara sebagai berikut: 

 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

1. Membandingkan apa yang dikatakan pendengar secara pribadi dengan ekspresi 

wajah saat proses wawancara sedang berlangsung. Apakah bertolak belakang atau 

tidak. 

2. Membandingkan keadaan dan sudut pandang seseorang dengan berbagai pendapat 

yang lainnya. 

3. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

 

                                                           
12

 Lexy J. Moleong, Op.Cit., hal 330 




