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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. 

Penelitian Kualitatif bertujuan untuk memperoleh gambaran seutuhnya 

mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Penelitian 

kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayan 

orang yang diteliti, semuanya tidak dapat diukur dengan angka (Sulistyo & 

Basuki, 2006: 78). 

 Penelitian kualitatif merupakan suatu proses penyelidikan untuk 

memahami masalah sosial berdasarkan paada penciptaan gambaran holistic 

lengkap dalam bentuk kata- kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah (Ulber Silalahi 2009: 77) 

 Menurut Burhan Bungin (2012), pendekatan kualitatif adalah 

pendekatan yang lebih ingin mencari makna, selain itu berdasarkan pada 

fakta, dengan fakta yang ditemukan kemudian di pahami secara mendalam 

serta membuat deskripsi fenomena yang di amati. 

 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif Jenis penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem 

pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Nasir, 1999). 

Bodgan dan Taylor (1975), sebagaimana  dikutip Kutut Suwondo (2008), 

mendefinisikan jenis penelitian deskriptif sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dan angka tertulis atau lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Menurut Koentjaraningrat 
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(1997:29), penelitian deskriptif dimaksudkan menggambarkan secara tepat 

sidat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam 

masyarakat atau organisasi tertentu. 

3.3 Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilakukan di PT. Televisi Semarang Indonesia, 

Kompas TV Jawa Tengah. Pertimbangan pemilihan tempat ini sebagai 

lokasi penelitian ada dua, antara lain: 

a. Pertimbangan Teoritis 

Secara teoritis, pemilihan tempat dikarenakan Kompas TV Jawa 

Tengah yang sebelumnya bernama Televisi Borobudur merupakan 

stasiun televisi swasta lokal pertama di Semarang, telah berdiri cukup 

lama yaitu 15 tahun. Selain itu, Kompas TV Jawa Tengah merupakan 

stasiun jaringan dari induknya, Kompas TV.  

b. Pertimbangan Praktis 

Secara praktis, pertimbangan peneliti dalam pemilihan tempat  

dikarenakan peneliti sudah pernah melakukan Magang Profesi dan 

terlibat langsung di Kompas TV Jawa Tengah. 

 

3.4 Unit Amatan dan Unit Analisa 

a. Unit Amatan 

Yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah Staff (Kepala 

Biro, Eksekutif Produser, Produser) Kompas TV Jawa Tengah. 

b. Unit Analisa 

Sedangkan yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah 

budaya organisasi yang telah dibangun oleh Kompas TV Jawa Tengah. 
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3.5 Sumber Data dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Nawawi (1983) mengungkapkan bahwa data primer adalah data 

autentik atau data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang 

diungkapkan. Hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan 

staff Kompas TV Jawa Tengah. 

b. Data Sekunder 

Selain itu untuk mendukung data juga digunakan data sekunder, yaitu 

data yang berasal dari sumber lain misalnya buku, artikel, jurnal, serta 

sumber berita lain yang berkaitan sehingga dapat memperkuat serta 

mendukung penelitian. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara langsung bertatap muka dengan informan, 

dengan maksud mendapatkan gambaran lengkap tentang topik yang 

diteliti. Peneliti harus menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan 

topik penelitian agar mendapat informasi yang sesuai dengan topik. 

Dalam hal ini, agar dapat mengumpulkan data atau informasi 

mengenai budaya organisasi di Kompas TV Jawa Tengah, maka 

diperlukan wawancara mendalam dengan Kepala Biro Kompas TV 

Jawa Tengah yaitu Bapak Andi Dewanto. Selain itu, dalam penelitian 

ini, Agus Sutiyono selaku Eksekutif Produser, Ninik Lestari selaku 

HRD, Kristanto selaku MCR person, dan Nanang Edly Alfian selaku 

Editor di Kompas TV Jawa Tengah. 

b. Dokumentasi 

Studi dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data 

dengan mencari dokumen yang bersifat pribadi dan resmi sebagai 



20 
 

sumber data yang dapat dipergunakan untuk memecahkan 

permasalahan dalam penelitian. Berkaitan dengan hal tersebut Danial 

(2009 : 79) menjelaskan bahwa studi dokumentasi yaitu 

mengumpulkan sejumlah dokumen yang diperlukan sebagai bahan 

data informasi sesuai dengan masalah penelitian, seperti peta, data 

statistik, jumlah dan nama pegawai, data siswa, data penduduk; grafik, 

gambar, surat-surat, foto, akte, dsb. 

c. Pengamatan (observasi) 

Guba dan Lincoln (Moleong, 2006:9) mengemukakan bahwa 

pengamatan memungkinkan peneliti melihat dan mengamati sendiri, 

kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi 

pada keadaan yang sebenarnya, dan juga pengamatan memungkinkan 

peneliti mengatasi aspek bias dari proses wawancara. Pacanowsky dan 

Trujillo (dalam Littlejohn & Foss, 2005: 258) menyatakan bahwa studi 

budaya organisasi seperti ini dapat mengungkap budaya organisasi 

melalui pengamatan terhadap communication performances. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data yang dilakukan adalah: 

a. Reduksi data 

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemusatan perhatian dan proses 

penyederhanaan pada hasil wawancara, abstraksi dari data kasar yang 

di dapat saat pengambilan data di lapangan lalu memilah- milah data 

yang lebih relevan dan dapat dianalisis. 

b. Penyajian data 

Setelah data-data terkumpul, peneliti menyajikannya dengan 

mengkelompokkan dalam bentuk narasi, dengan harapan data yang 

terkumpul tidak lepas dari kondisi permasalahan sehingga peneliti 

dapat lebih mudah dalam menentukan kesimpulan  
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c. Menarik kesimpulan 

Sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka analisis penarikan 

kesimpulan dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan unsur- unsur budaya organisasi. 

3.8 Kredibilitas Data 

Triangulasi data 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan 

data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. 

Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan 

waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah 

diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan 

cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 

dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan 

wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang 

berbeda. (Sugiyono, 2006: 273-274) Peneliti menggunakan triangulasi 

sumber dengan melihat atau mengkomparasikan penelitian sebelumnya 

yang membahas tentang budaya organisasi dalam sebuah stasiun televisi, 

serta melakukan wawancara tidak hanya dengan pimpinan dan staff Kompas 

TV Jawa Tengah, melainkan juga dengan dosen Ilmu Komunikasi 

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang untuk mengkaji hasil 

penelitian peneliti.  

 


