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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

Kualitatif. Riset kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir yang 

berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum 

(tataran konsep).
48

 Pendekatan analisisi yang penulis pakai adalah pendekatan 

kritis, yaitu pendekatan yang memastikan perhatian pembongkaran aspek-aspek 

yang tersembunyi dibalik sebuah kenyataan yang tampak guna dilakukannya 

kritik dan perubahan terhadap struktur sosial. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan terbitan Surat Kabar Riau Pos terhadap 

pemberitaan jelang Pilkada Serentak 2018 edisi 17Mei-17Juli 2017. Adapun 

penelitian ini dilakuakan selama 2 bulan. 

 

C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil dokumentasi berita-

berita yang ada di Surat Kabar Riau Pos, sedangkan sumber data sekunder berasal 

dari buku-buku, jurnal, internet, dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah di Surat Kabar Riau Pos, Pekanbaru. 

Sedangkan objek Penelitian ini adalah analisis waca terhadap pemberitaan jelang 

Pilkada Serentak 2018 di Surat Kabar Riau Pos edisi 17Mei-17Juli 2017.   
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data penelitian ini ada dengan mengumpulkan 

dokumentasi. Dokumentasi adalah instrumen pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk 

dokumen publik atuu dokumen pivat. Dokumen privat misalnya memo, surat-

surat pribadi, catatan telepon, buku harian indovidu, dan lainnya. Dokumen publik 

misalnya berbentuk laporan polisi, berita-berita surat kabar, transkip acara Tv, dan 

lainnya.
49

 Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa 

koran harian Riau Pos edisi 17 Mei – 17 Juli. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriptif 

kualitatif, data yang diperoleh (berupa kata-kata, gambar, perilaku) tidak 

dituangkan dalam bentuk angka statis, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif 

yang memiliki arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. 

Pada teknik analisis data penulis akan menggunkaan analisis 

wacana.Model analisis wacana yang penelitian gunakan adalah model analisis 

wacana Teun A. Van Dijk. 
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