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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dalam suatu penelitian bertujuan untuk mendapatkan 

data yang valid. Tanpa menginginkan suatu metode, maka seorang peneliti akan 

kesulitan untuk menentukan, merumuskan, dan memecahkan suatu masalah dalam 

mengungkapkan kebenaran.  

Metode penelitian kualitatif ini disebut juga penelitian naturalistik (natural 

setting), bisa disebut juga sebagai etnographi.Metode penelitian yang digunakan 

untuk meneliti objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), 

dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik trianggulasi (gabungan), 

analisis data bersifat induktif dan hasil menekankan makna dari pada generalisasi. 

 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian ini adalah dengan menggunakan  penelitian kualitatif, 

yang didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

atau perilaku yang diamati, dimana pendekatan ini diarahkan pada pada latar dan 

individu secara holistic atau utuh.36 Penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif 

yang tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis atau membuat prediksi, tetapi 

hanya menggambarkan mengenai persepsi mahasiswa tentang program acara ini 

talkshow di NET TV. 
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3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi yang 

menonton program acara Ini Talkshow. Penelitian ini diarahkan kepada persepsi 

mereka tentang program acara ini. 

 

3.3 Sumber Data  

3.3.1 Data Primer 

 Data yang diperoleh langsung peneliti dari informan di lokasi penelitian 

melalui wawancara dengan orang-orang yang terkait dan pengamatan kegiatan 

program acara Ini Talkshow di NET TV. 

3.3.2 Data Sekunder 

 Data yang diperoleh peneliti dalam bentuk dokumen, arsip, statistik, 

referensi, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian untuk melengkapi data 

primer. 

 

3.4 Populasi 

Populasi yaitu keseluruhan objek atau fenomena yang diteliti.Populasi 

adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukan ciri – ciri tertentu yang dapat 

digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi juga diartikan sebagai wilayah 

generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai karakteristik 

tertentu dan mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota 

sampel. . Dalam penelitian ini populasi adalah Mahasiswa Jurusan Ilmu 

Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang. 



43 
 

3.5 Sampel 

Sampel dalam penelitian ini tidak ditentukan terlebih dahulu berdasarkan 

pada ketentuan yang mutlak, tetapi menyesuaikan pada kebutuhan 

lapangan.Dalam penelitian kualitatif, sampel bukan yang mewakili populasi tetapi 

berfungsi untuk menggali serta menemukan sejauh mungkin informasi 

penting.Dalam memilih sampel, yang utama adalah bagaimana menentukan 

sampel sevariatif mungkin dan berikutnya dapat dipilih untuk memperluas 

informasi yang telah diperoleh.Untuk tujuan tersebut, teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini berdasarkan purposive sampling yang memilih 

informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadisumber data yang 

mantap dan mengetahui masalah penelitian secara mendalam. Penentuan sampel 

dilakukan dengan cara penjaringan populasi yang memenuhi kriteria sebagai 

berikut: 

1. Mahasiswa aktif jurusan Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah 

Malang 

2. Mahasiswa Ilmu komunikasi angkatan 2012 

3. Mahasiswa yang menonton program Ini Talkshow minimal 3 kali 

 

3.6.1 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan wawancara dimana sebagian data pokok di 

peroleh dengan menggunakan teknik wawancara sebagai pedoman untuk mencari 

data dari responden. 
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3.6.1 Studi Lapangan 

1. Pengamatan 

Pengamatan mengoptimalkan kemempuan peneliti dari segi motif, 

kepercayaan, perhatian, perilaku dan sebagainya.Pengamatan dilakukan 

secara langsung terhadap kejadian atau program siaran yang berlangsung 

di lokasi penelitian. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan 

oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan, dan yang diwawancarai. 

3.6.2 Dokumentasi dan Studi Pustaka 

Untuk memperoleh data yang didapat secara tidak langsung dari 

sumbernya yaitu dengan menggunakan dokumentasi.Merupakan teknik 

pengumpulan data dengan mempelajari berbagai literatur dan dokumentasi yang 

relevan dengan permasalahan penelitian. Lincoln dan Guba menyebutkan bahwa 

sumber informasi yang berupa dokumen dan rekaman atau cetakan sesungguhnya 

cukup bermanfaat, ia telah tersedia untuk memperolehnya sehingga 

mengeluarkkan biaya yang cukup murah. Dokumentasi tersebut merupakan 

sumber yang stabil dan juga akurat cerminan situasi atau kondisi yang 

sebenarnya.Ia dapat dianalisis berulang - ulang dengan tidak mengalami 

perubahan. Dokumentasi yang dimaksudkan adalah pengumpulan data dengan 

menyalin data-data yang ada. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian kualitatif ini, proses analisa yang digunakan tidak 

dilakukan setelah data terkumpul seluruhnya, namun dilakukan sejak 

pengumpulan data dan dikerjakan secara intensif. Hal ini difokuskan karena 

analisa ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran khusus yang bersifat 

menyeluruh tentang apa yang tercakup dalam permasalahan yan diteliti. Untuk 

menganalisa dan mengolah data, peneliti menggunakan metode analisa interaktif 

(interaktif model of analysis) agar lebih jelas dalam penerapannya. Metode yang 

diperkenalkan Miles dan Huberman ini meliputi tiga komponen yaitu: 

1.  Reduksi data 

Raduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan 

abstraksi data kasar dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa 

sehingga dapat ditarik kesimpulan final dan diversifikasi. Proses ini berlangsung 

terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai sebelum 

pengumpulan data dilakukan. Data reduksi dimulai sejak peneliti mengambil 

keputusan dalam memilih kasus, pertanyaan yang akan diajukan, dan tentang cara 

pengumpulan data yang dipakai. 

2. Penyajian data 

Merupakan rangkaian informasi yang menerangkan kesimpulan riset dapat 

dilakukan dengan melihat penyajian data. Dengan melihat suatu penyajian data, 

peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan 

sesuatu pada analisa ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Sajian 

data dapat disajikan dalam bentuk narasi kalimat, juga dapat meliputi berbagai 
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jenis matriks, gambar/skema, jaringan kerja kaitan kegiatan, dan juga tabel 

sebagai pendukung narasinya. 

3. Penarikan kesimpulan/ verifikasi

Dari sajian data yang telah tersusun, selanjutnya peneliti dapat menarik 

suatu kesimpulan akhir. Sejak awal pengumpulan data, peneliti sudah harus 

mengerti apa arti dari hal-hal yang ditemui dan melakukan pencatatan tentang 

pola-pola, pernyataan-pernyataan yang mungkin, dan arahan sebab akibat. 

Lesimpulan tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Ketiga 

komponen tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi yang terjadi sebelum, selama, 

dan sesudah pengumpulan data menjadi pegangan utama proses siklus. 


