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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1. Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

  Obyek penelitian adalah tim penilai calon penyiar baru pada Radio 

Soepra FM. Sedangkan lokasi penelitian bertempat di Jalan Pawiyatan Luhur IV/ 1 

Bendan Dhuwur Semarang Gedung Yohanes Paulus II Ruang UKM nomor 1. 

3.2. Populasi, Sampel, dan Teknik Sampling 

 Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian baik benda, orang, 

ataupun suatu hal lainnya yang di dalamnya bisa diambil informasi penting berupa data 

penelitian. Dijelaskan juga bahwa populasi adalah suatu keseluruhan dari variabel yang 

dianggap penting yang akan diteliti. Populasi yang digunakan peneliti adalah pengurus 

Radio Soepra FM Semarang. 

Sedangkan sampel adalah sebagian obyek yang diambil dari keseluruhan 

obyek yang diteliti dan dianggap mewakili seluruh populasi. Dalam penelitian ini, 

sampel yang diambil adalah ketua, wakil ketua internal, dan koordinator penyiar Radio 

Soepra FM 

Teknik sampling merupakan bagian dari metode statistika yang 

berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi yang dituju, apabila metode 

sampling yang dilakukan benar dan tepat maka analisis secara statistiknya dapat 

digunakan untuk mengeneralisasikan populasi secara keseluruhan. Teknik sampling 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yang artinya adalah 

pengambilan sampel yang didasarkan oleh tujuan dan pertimbangan tertentu dari 

peneliti. Peneliti hanya ingin meneliti mengenai proses seleksi di Radio Soepra FM 

sehingga sampel yang berkaitan dengan seleksi tersebut adalah ketua, wakil ketua 

internal, dan koordinator penyiar 
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3.3. Jenis dan Sumber Data 

 Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data 

primer adalah data yang diperoleh dari sumber datanya secara langsung. Data primer 

pada umumnya diperoleh melalui hasil diskusi, observasi, atau penyebaran kuesioner. 

Sumber datanya juga diperoleh langsung melalui kuesioner yang disebarkan pada tiap 

responden yang sudah ditentukan serta melalui forum diskusi dengan semua responden. 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti akan mengumpulkan data dengan cara menyebarkan kuesioner 

terhadap beberapa responden yang sudah ditentukan yang tentunya menunjang 

keberhasilan penelitian, seperti ketua, wakil ketua internal, dan koordinator penyiar 

Radio Soepra FM. Selain itu, peneliti juga akan mengadakan Focus Group Discussion 

dengan responden untuk memperoleh kesepakatan bersama dalam beberapa 

pertimbangan. 

3.5. Validitas dan Reliabilitas Kuesioner 

 Validitas di dalam sebuah penelitian pada umumnya berkaitan erat 

dengan ketepatan alat ukur yang digunakan dan uji validitas adalah uji yang biasanya 

digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu 

mengukur apa yang diukur. Dalam penelitian ini uji validitasnya diketahui melalui 

kuesioner yang disebarkan kepada responden untuk mengetahui perbandingan tiap 

kriteria dan sub kriteria yang nanti pada akhirnya digunakan sebagai pertimbangan 

kriteria dan sub kriteria apa yang tepat dalam memilih calon penyiar. 

 Reliabilitas merupakan alat untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari peubah. Dalam penelitian ini uji reliabilitasnya dapat mudah 

dilihat melalui perhitungan AHP pada tahap perhitungan rasio konsistensinya, apabila 

memenuhi persyaratan yang ditentukan maka dianggap reliabel. 

3.6. Analisis Data 

Alat analisis yang akan digunakan adalahAnalytical Hierarchy Process, 

melalui metode AHP maka dapat mengetahui kriteria calon penyiar apa yang dicari 
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dilihat dari perbandingan kriteria dan sub kriterianya, serta hasil pembobotan yang 

sudah dihitung oleh pihak Radio Soepra FM hingga menemukan tingkat kepentingan 

yang nanti akan digunakan, berikut adalah tahapan analisis datanya: 

1. Penentuan struktur hierarki dan diskusi penentuan tingkat 

kepentingan 

2. Penentuan matriks perbandingan kriteria 

3. Perhitungan kriteria 

4. Perhitungan konsistensi rasio kriteria 

5. Penentuan matriks perbandingan sub kriteria 

6. Perhitungan sub kriteria 

7. Perhitungan konsistensi rasio sub kriteria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


