
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, artinya sebagai jenis 

penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau 

bentuk hitungan lainnya. Dalam penelitian kualitatif metode yang biasa 

dimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. 

Penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif, data di kumpulkan 

umumnya berbentuk kata-kata, gambar-gambar dan kebanyakan bukan angka-

angka. Kalaupun ada angka-angka, sifatnya hanya sebagai penunjang. Data 

dimaksud meliputi transkip wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen 

pribadi, nota dan catatan lainnya. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai tata 

situasi. Deskripsi atau narasi tertulis sangat penting dalam pendekatan kualitatif, 

baik dalam pencatatan data maupun untuk penyebaran hasil penelitian
48

. 

Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui konten dakwah pada siaran Radio 

Fajar 107.7 FM dan memahami lebih detail tentang teknik penyiaran dakwah 

tersebut. 
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B. Jenis Data 

Menurut sumbernya, data penelitian digolongkan sebagai data primer dan 

data sekunder penjelasannya sebagai berikut: 

a) Data Primer 

 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian 

dengan mengenakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung 

pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.
49

 Dalam hal ini 

wawancara dengan Dekan FUAD, Kepala Laboratorium FUAD, Crew Radio 

Fajar dan Pendengar Radio Fajar terkhusus kepada mahasiswa FUAD tentang 

konten dakwah pada siaran di Radio Fajar. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak 

langsung di peroleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
50

 Data sekunder 

berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia berupa 

literatur buku-buku, arsip, dokumen tentang wacana radio berkaitan erat 

dengan penelitian. 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan oleh peneliti 

untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data 

dengan menggunakan tiga metode antara lain: 

a) Observasi 

Metode observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data di 
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mana peneliti mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti, baik dalam situasi buatan yang secara khusus 

diadakan dalam situasi alamiah atau lapangan.
51

 Metode ini digunakan 

peneliti untuk memperoleh data tentang gambaran umum Radio Fajar, 

struktur organisasi, format program siaran, mencatat hal-hal penting berkaitan 

dengan penyiaran dakwah, dan untuk melengkapi data penelitian di Radio 

Fajar 107.7FM. 

b) Wawancara 

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan para 

pengelolah dan audiens Radio Fajar lingkup Fakultas Ushuluddin Adab dan 

Dakwah di IAIN Kendari untuk memperoleh data-data yang diperlukan 

dalam penelitian mengenai sejarah berdiri dan perkembangan radio, visi dan 

misi radio, serta proses siaran Radio Fajar khususnya konten dakwah bisa 

diterima dan bagaimana persepsi mahasiswa FUAD terhadap konten dakwah 

pada siaran Radio Fajar. 

c) Dokumentasi 

Penggunaan metode dokumentasi tidak kalah penting dengan metode-

metode di atas, metode dokumentasi yaitu mencari data dan mengenai hal-hal 

atau variabel berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda.
52

 Dokumentasi digunakan peneliti untuk 

melengkapi data yang diperlukan berupa dokumen dan foto-foto yang 
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berkaitan dengan penyiaran dakwah di Radio Fajar 107.7FM. 

D. Teknik Analisa Data 

 

Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam 

penelitian. Penelitian harus memastikan pola analisis manayang akan 

digunakannya, penelitian ini menggunakan cara analisis non-statistik. 

Dalam menganalisis data peneliti menggunakan analisis deskriptif 

bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai data dari variabel diperoleh 

dari kelompok subjek yang diteliti. Dalam penelitian, pendekatannya bersifat 

kualitatif tentu deskripsi lebih penting lagi.
53

 Analisis deskriptif ini untuk 

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitan 

dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.
54

 

Dengan teknik analisis di atas peneliti akan turun ke lapangan, langsung 

melakukan observasi, sambil mengumpulkan data dan melakukan analisis dengan 

cara: memilih dan meringkas dokumen, pembuatan catatan objektif, penyimpanan 

data, analisis selama pengumpulan data. Selanjutnya peneliti akan mengkritisi 

semua data-data yang ada kaitannya dengan penelitian. 

Metode berfikir dalam peneliti ini penulis menggunakan teknik analisis 

bersifat induktif. Induktif adalah proses dengan mana peneliti mengumpulkan 

data, terkait dengan teknik penyiaran dakwah di Radio Fajar 107.7 FM, penulis 

memperoleh dari lapangan baik data lisan melalui wawancara atau data tertulis. 

Proses induktif ini disebut “induksi analitik”analytic induction”.
55
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Berfikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa- peristiwa 

konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit itu 

ditarik generalisasi-generalisasi sehingga mempunyai sifat umum.
56

 Untuk 

mengetahui Analisis Teknik Penyiaran Dakwah di Radio Fajar penulis 

memperoleh data di lapangan dari wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Kemudian penulis susun dengan langkah mengelompokkan, mengkategorisasikan, 

dan menganalisis. 
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