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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian merupakan sebuah keharusan dalam suatu 

penelitian, karena hal ini akan berpengaruh pada penentuan pengumpulan data 

maupun metode analisis hasil penelitian. Penelitian yang dilakukan ini 

menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan 

penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami subjek 

penelitian misalnya perilaku, motivasi, tindakan dan sebagainya secara holistik, 

dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
1
 

Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

peristiwa pada masa sekarang.Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk 

mendeskripsikan secara sistimatis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta 

hubungan antara hubungan yang diselidiki.
2
  

B. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat yang akan dijadikan lapangan 

penelitian atau tempat dimana penelitian itu dilakukan. Wilayah penelitian 
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biasanya berisi tentang lokasi (desa, organisasi, peristiwa, teks, dan sebgainya) 

3
.  

Penelitian ini dilaksanakan di Radio Baiturrahman Jln. Jendral 

Sudirman No. 137 Banyuwangi. Alasan pemilihan lokasi ini karena di Radio 

Baiturrahman masih belum ada yang meneliti tentang peran media komunikasi 

Radio Baiturrahman dalam  meningkatkan Ukuwah Islamiah masyarakat 

Banyuwangi dan lokasi  tidak terlalu jauh dengan dimana peneliti tinggal. 

Faktor kedekatan bisa membuat peneliti banyak waktu untuk melakukan 

penelitian dengan lebih fokus sehingga nantinya bisa mendapatkan hasil 

semaksimal mungkin. 

C. Subyek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif sumber data ditentukan pada orang yang 

diwawancarai dengan cara purposive sample atau sampel bertujuan, yaitu 

dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.
4
 

Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah teknik 

sampling bola salju (snowball sampling) yaitu teknik pengambilan sample 

sumber data dengan cara berurutan. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang 

tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang penelitian harapkan, atau 

mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjajahi 

objek/situasi yang diteliti. 

Dengan teknik purposive sampling, peneliti menentukan informan 

secara berurutan  mulai dari satu makin lama menjadi semakin banyak 
5
. 
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Kemudian, Penelitian ini mempertimbangkan para informan yang lebih 

mengetahui tentang fokus masalah yang diteliti. Informan yang dianggap lebih 

mengetahui permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Ketua Radio Baiturrahman. 

Istupik S.Kom. beliau bekerja di Radio Baiturrahman dari tahun 

2010 menjabat menjadi wakil ketua di Radio Baiturrahman dan 

kemudian atas kinerjanya yang baik beliau diangkat menjadi ketua di 

Radio Baiturrahman FM tahun 2013 hingga sekarang. 

2.  Penyiar Radio Baiturrahman.  

Di radio Baiturrahman FM awalnya memiliki 4 penyiar akan tetapi 

sekarang hanya tinggal 2 penyiar yang masih aktif sampai sekarang yakni 

yang pertama Ahmad Suhairi yang sudah 7 tahun berkerja dan 

mengabdikan diri di Radio Baiturrahman FM dan Masjid Baiturrahman, 

yang awalnya beliau hanya sebagai jamaah rutin yang mengikuti 

kegiatan di Masjid baiturrahman. Dan penyiar yang kedua yakni Aden 

Sahlana yang juga sudah sekitar 8 tahun berkerja disana, sama seperti 

bapak Suhairi beliau juga awalnya sebagai jamaah masjid Baiturrahman. 

3. Staf Radio Baiturrahman. 

a. Muhammad Ali Althaf, sudah bekerja selama 4 tahun menjadi 

reporter di radio Baiturrahman FM. 
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b. Surya Saputra  bekerja di Radio Baiturrahman selama 5 tahun di 

radio Baiturrahman FM. 

c. Abu Dhabbi sudah bekerja di radio Baiturrahman sekitar 3 tahun 

sebagai programmer. 

d. Indra Sujatmika menjadi staff sudah 5 tahun bekerja di radio 

Baiturrahman FM.  

4. Pendengar Radio Baiturahman 

 a. Siti Maysaroh, pendengar sekaligus jamaah di Radio Baiturrahman. 

 b. Abdul Majid, pendengar sekaligus jamaah di Radio Baiturrahman. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan. (Sugiono :308). Adapun teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah :  

     1. Observasi  

a. Observasi Parsipatif 

Dalam observasi ini, peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-

hari orang yang sedang diamati  atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti juga ikut 

melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut merasakan 

suka dukanya. Dengan observasi partisipan ini maka data yang 
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diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan mengetahui sampai 

mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang tampak. 

Seperti yang dikemukakan observasi ini dapat digolongkan 

menjadi empat yaitu : 

1. Partisipasi Pasif (passive participation) yaitu dalam hal ini 

peneliti datang ditempat  kegiatan orang yang diamati, tetapi 

tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. 

2. Partisipasi Moderat ( moderate participation). Dalam observasi 

ini terdapat keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam 

dengan orang luar. Peneliti dalammengumpulkan data ikut 

observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak 

semuanya. 

3. Partisipasi Aktif (active participation). Dalam observasi ini 

peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh narasumber, 

tetapi belum sepenuhnya lengkap. 

4. Partisipasi Lengkap (complete participation). Dalam 

pengumpulan data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap 

apa yang dilakukan sumber data. Jadi suasana sudah natural, 

peneliti tidak terlihat melakukan penelitian. 

b. Observasi terang terus atau tersamar 

Dalam hal ini, peneliti dalam mengumpulkan data 

menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang 

melakukan penelitian.  
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c. Observasi tak berstruktur 

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan 

tidak berstruktur, karena fokus penelitian belum jelas. Fokus 

observasi akan berkembang selama kegiatan observasi 

berlangsung. 

Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipatif 

pasif, yakni peneliti mengamati secara langsung sampai acara 

selesai. 

d. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan kepada terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
6
. 

Adapun jenis-jenis wawancara sebagai berikut: 

1) Wawancara Terstruktur digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah 

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan 

diperoleh. 

2) Wawancara Semi Tersruktur tujuan dari wawancara jenis ini 

adalah untuk menemukan permasalahan lebih terbuka, di 

mana pihak di ajak wawancara diminta pendapat dan ide-

idenya. 
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3) Wawancara Tidak Berstruktur, adalah wawancara yang bebas 

di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara 

yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

mengumpulkan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang 

akan ditanyakan. 

Penelitian ini, menggunakan wawancara tidak berstruktur 

karena peneliti berusaha untuk mendapatkan informasi yang lebih 

dalam tentang responden. Adapun penelitian ini menggunakan 

wawancara tak berstruktur guna memperoleh data: 

1) Peran Radio dalam meningkatkan Ukhuwah Islamiah 

Masyarakat Banyuwangi, (studi kasus radio Baiturrahman 

Kabupaten Banyuwangi)  

2) Apa saja program acara radio Baiturrahman yang dapat 

meningkatkan Ukhuwah Islamiah masyarakat Banyuwangi. ( 

studi kasus radio Baiturrahman Kabupaten Banyuwangi ) 

Objek yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Ketua Radio Baiturrahman 

2) Penyiar Radio baiturrahman 

3) Para staff Radio Baiturrahman 

4) Pendengar Radio Baiturrahman 
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e. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan,gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Adapun data-data yang  diperoleh dari 

hasil penelitian ini di Radio Baiturrahman  sebagai berikut: 

1) Sejarah Berdirinya Radio Baiturrahman. 

2) Struktur Organisasi Radio Baiturrahman. 

3) Data keadaan dan jumlah staff  pegawai Radio Baiturrahman. 

4) Data keadaan sarana dan prasarana Radio Baiturrahman. 

5) Denah lokasi Radio Baiturrahman  

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi 

dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam 

unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah 

dipahami oleh diri sendiri dan orang lain 
7
. Penelitian ini menggunakan teknik 

analisis data deskriptif reflektif  yaitu suatu analisis yang menggambarkan 

fenomena secara obyektif yang terdapat di objek penelitian, selanjutnya 

dianalisis dengan mendialogkan data teoritik dan empirik secara bolak-balik 

dan kritis. 

                                                           
7
Sugiono, metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R & D (Bandung, Alfabeta, 2012),244. 



49 
 

Dalam penelitian ini tidak hanya menggambarkan secara panjang lebar 

tentang lokasi penelitian yang telah diperoleh, akan tetapi sekaligus merefleksi, 

menganalisa dan mencari solusi alternatif terhadap persoalan yang telah 

muncul ketika mencari data dan mengorganisasikannya. 

A. Keabsahan Data 

Yang di maksud dengan validitas data atau keabsahan data adalah bahwa 

setiap keadaan harus memenuhi: 

1) Menyediakan dasar agar hal itu dapat diterapkan. 

2) Mendemonstrasikan nilai yang benar. 

3) Memperbolehkan keputusan luar yang dapat di buat tentang konsistensi 

dan prosedurnya serta kenetralannya dari temuan dan keputusan-

keputusannya. 

Untuk menentukan validitas data diperlukan teknik pemeriksaan. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu.Ada 

empat kriteria yang dapa digunakan, yaitu derajat kepercayaan, keteralihan, 

ketergantungan dan kepastian. 

Berdasarkan kriteria ini teknik pemeriksaan validitas data yang digunakan 

adalah teknik triangulasi. Teknik ini adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.Denzin, membedakan 

empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan 

penggunaan sumber, metode penyidik dan teori. 
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Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Menurut Patton, 

triangulasi sumber adalah membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat  yang 

berbeda dalam metode kualitatif. 

Adapun teknik triangulasi sumber adalah: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2) Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakan secara  pribadi. 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandanagan orang seperti rakyat biasa, orang 

pemerintahan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
8
 

B. Tahap-tahap Penelitian 

Tahap-tahap penelitian terdiri atas tahap penelitian secara umum dan tahap 

penelitian secara siklikal Moleong.
9
 Sedangkan, penelitian ini menggunakan 

tahap-tahap penelitian secara umum.Menurut Moleong tahapan penelitian 

secara umum terdiri atas tahapan pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, dan 

tahap analisis data. 

 

                                                           
8
Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif (Bandung: ROSDA, 2012), 331. 

9
Lexy J. Moleong, Penelitian Kualitatif  (Bandung: ROSDA, 2012), 127. 



51 
 

1. Tahap Pra-Lapangan Meliputi: 

a. Menyusun rancangan penelitian. 

b. Memilih lapangan penelitian. 

c. Mengurus perizinan. 

d. Memilih dan memanfaatkan informan. 

e. Menyiapkan perlengkapan penelitian. 

f. Persoalan etika penelitian. 

1. Tahap Pekerjaan Lapangan Meliputi: 

a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri. 

b. Memasuki lapangan. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data. 

2. Tahap Analisis Data 

Dalam penelitian ini mengumpulkan data dengan metode 

observasi, interview dan dokumentasi.Untuk mendapatkan data yang 

kualitatif yang lebih akurat, maka dilakukan juga dengan 

menggunakandokumenter. Setelah mengalami proses peralihan data 

dengan berbagai metode yang dipakai mulai dari data yang global 

sampai data yang mengerucut. Kemudian data disajikan dan dianalisis 

secara mendalam dengan membandingkan data hasil interview. Dari 

data-data hasil observasi, interview, dokumentasi, maka temuan-temuan 

akan didapatkan. Selain itu maka peneliti juga menggunakan teknik 

observasi mendalam dan triangulasin sumber data. 
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Pengumpulan data dan pengujian data yang dilakukan dari Ketua 

Radio Baiturrahman, penyiar dan staff di Radio, kemudian dari 

beberapa sumber tersebut dianalisis dalam metode kualitatif dengan 

mendeskripsikan, mengkategorikan mana pandangan yang sama, 

berbeda dan mana yang spesifik dari berbagai sumber tersebut 

kemudian dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


