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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Denzin dan Lincoln (1987) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar belakang ilmiah, dengan maksud 

menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan 

berbagai metode yang ada  

Bogdan dan Taylor mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2002).  

Metode penelitian kualitiatif sering disebut metode penelitian naturalistik, 

karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting).  

Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, 

yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus 

memiliki bekal teori dan wawancara yang sesuai dengan target penelitian 

sehingga mampu menggali informasi (Sugiyono, 2009).   

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, karena peneliti ingin mendeskripsikan 

tentang program media lokal (Triarga TV) dalam mempromosikan Tour de 
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Singkarak 2015. Dengan demikian, laporan penelitian ini akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah naturalistik yaitu pendekatan 

penelitian untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang 

fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Pada penelitian ini peneliti 

masuk untuk mempelajari Program Media Lokal (Triarga Tv) Dalam 

Mempromosikan Tour De Singkarak 2015. 

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di perusahaan televisi lokal Triarga TV, yang berada di 

Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Dengan  alasan : 

1. Triarga TV di pilih sebagai lokasi penelitian karena stasiun televisi 

tersebut menjadi media lokal yang mempromosikan kegiatan Tour de 

Singkarak. 

2. Penelitian ini mulai dilakukan pada tanggal 20 Maret-  21 April 2016. 

3.4 Subjek Penelitian 

Subyek penelitian ini merupakan unsur penting dalam penelitian ini. 

Subyek penelitian adalah sesuatu atau seseorang yang dianggap mengetahui, 

terlibat secara langsung dan memiliki informasi terkait masalah yang sedang di 

teliti. Dalam menentukan subyek penelitian, peneliti menggunakan metode 

Purposive sampling yaitu subyek penelitian yang dipilih berdasarkan kriteria yang 

ditetapkan oleh  peneliti, adapaun kriteria subyek penelitian sebagai berikut : 

1. Terlibat dalam persiapan program promosi Tour de Singkarak, terdapat 

sebanyak 19 orang. 
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2. Terlibat langsung dalam pemberitaan dan mengetahui Tour De 

Singkarak, terdapat sebanyak 6 orang. 

Berdasarkan penetapan kriteria, maka diperoleh 6 orang yang memenuhi 

kriteria sebagai subjek penelitian dalam penelitian ini. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis, karena 

tujuan pokok penelitian adalah mendapatkan data. Oleh karenanya, dilihat dari 

segi cara teknik pengumpulan data dapat dilakukkan dengan : 

Pengumpulan Data dengan Wawancara 

Teknik wawancara ini dilakukan oleh dua orang yaitu pewawancara 

(interviewer) yaitu peneliti itu sendiri dan terwawancara (interviewee), dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan wawancara yang tidak terstruktur artinya 

peneliti bebas tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan 

(Sugiyono, 2009). Melalui wawancara peneliti dapat menggali data tentang 

bagaimana Program Media Lokal (Triarga Tv) Dalam Mempromosikan Tour De 

Singkarak 2015. 

Pengumpulan Data dengan Dokumentasi  

Digunakan sebagai bahan informasi penunjang, serta bagian yang 

merupakan sumber data pokok dari hasil observasi dan wawancara mendalam. 
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Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data-data 

yang dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana Program Media Lokal (Triarga Tv) 

Dalam Mempromosikan Tour De Singkarak 2015. 

3.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data Model 

Miles dan Huberman (1986), 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 : 

1. Pengumpulan Data (Data Collection)  

Dilakukan setelah melakukan wawancara. Bila jawaban yang 

diwawancarai belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan 

pertanyaan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang kredibel. 

2. Reduksi data (Data Reduction)  

Merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan lokasi penelitian.  

3. Display (Penyajian Data) 

 Merupakan sekumpulan informasi tersusun yang  memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.  
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4. Conclusing Drawing (Verification) 

Mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, 

konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi 

(Sugiyono, 2009).  

 

    

   

 

   

Gambar 3.6 Komponen Analisis Data Model Interaktif  Miles dan Huberman 1986 

 

3.7 Teknik Keabsahan Data 

Dalam pengujian keabsahan data metode penelitian kualitatif meliputi uji  

credibility (validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability 

(realibilitas) dan confirmability (obyektivitas). Dalam teknik keabsahan data ini 

peneliti memilih uji kredibilitas dengan menggunakan membercheck. 

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti 

kepada pemberi data. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data 

yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan 

Membercheck dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau 

setelah mendapat suatu temuan  atau kesimpulan (Sugiyono, 2009). 
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