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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi adalah ilmu yang mempelajari prosedur atau teknik-teknik 

tertentu. Metodologi riset merupakan suatu pengkajian dari peraturan-peraturan 

yang terdapat dalam metode riset. Sedangkan metode adalah suatu prosedur atau 

cara mengatahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah yang sistematik
27

. 

Sehubungan dengan pendapat diatas maka sangat penting bagi penulis untuk 

memahami metodologi penelitian sebelum melakukan kagiatan penelitian agar 

penelitian ini memperoleh nilai ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan.  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma kontruktivis. Paradigma 

kontruktivis adalah paradigm yang hampir merupakan antithesis dari paham 

yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu 

realitas atau ilmu pengetahuan. Peneliti menginginkan paradigma kontruktivis 

karena peneliti ingin mendapatkan pengembangan pemahaman yang 

membantu proses interpretasi suatu peristiwa.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif digunakan 

untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yeng sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu 

nilai dibalik data yang tampak
28

. 

Kemudian penelitian ini menggunakan sifat deskriptif. Sebagai 

penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis penelitian ini 

bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual dan akurat, 

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu
29

. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Harian Pagi Riau Pos yang bertempat di 

Gedung Graha Pena Pekanbaru Lt 3, Jalan HR Soebrantas (Jalan Raya 

Pekanbaru-Bangkinang), Km 10,5. Penelitian ini dilakukan penulis selama 1 

bulan. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota 

Pekanbaru.  

2. Objek dalam penelitian ini adalah Penerapan Kode Etik Jurnalistik 

Menurut Persepsi Reporter Harian Pagi Riau Pos Kota Pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek 

penelitian.  

Yang menjadi informan kunci dalam skripsi yang akan penulis teliti 

adalah Redaktur Pelaksana (Abdul Gapur) dan yang menjadi informan 

pendukung adalah Reporter Harian Pagi Riau Pos  (Agustiar, Sakiman dan 

Riri Radam Kurnia).  

 

E. Sumber Data 

1. Data Primer, yaitu data yang digunakan berupa hasil wawancara dengan 

narasumber dibantu dengan pedoman wawancara. 

2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi, arsip, dan 

lainnya sebagai bahan pelengkap penelitan.  
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F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Observasi  

Observasi adalah penelitian yang dilakukan dengan cara 

menggunakan pengamatan terhadap objek secara langsung atau tidak 

langsung.
30

 

Metode observasi bisa juga diartikan sebagai pengamat atau 

pencatatan data dengan sistematis fenomena yang diselidiki.
31

 

2. Wawancara (Interview)  

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi 

verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang 

diinginkan. Dalam wawancara terjadi hubungan antara dua orang atau 

lebih, dimana keduanya berperilaku sesuai dengan status dan peranan 

mereka masing-masing
32

. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data dengan wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah suatu 

cara mengumpulkan data atau informasi dengan cara langsung tatap muka 

dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Pada 

wawancara mendalam ini, pewawancara relatif tidak mempunyai kontrol 

atas respons informan, artinya informan bebas memberikan jawaban. 

Dalam hal ini periset berusaha wawancara langsung informan seperti 

orang sedang ngobrol serta periset berusaha agar informan bersedia 

memberikan jawaban-jawaban yang lengkap, mendalam, bila perlu tidak 

ada yang disembunyikan
33

. 

Dimana pewawancara (periset) yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara (informan) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Dengan wawancara diharapkan peneliti mendapatkan informasi mengenai 

keadaan yang sebenarnya mengenai proses komunikasi dalam 
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mensosialisasikan program, opini, dan lain sebagainya mengenai 

penelitian ini. Wawancara ini tidak bisa hanya dilakukan sekali saja, tetapi 

harus dilakukan secara berulang-ulang agar mendapatkan data yang akurat 

dan mendalam.  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

tertulis terutama arsip-arsip tentang pendapat dan teori yang berhubungan 

dengan masalah-masalah dalam penelitian ini. 
34

 

 

G. Validitas Data 

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengetahui validitas data dalam 

penelitan ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber data, dengan cara menggali 

kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan 

data dan diikuti dengan triangulasi teori, guna meningkatkan kedalaman 

pemahaman dengan menggali pengetahuan teoritik secara mendalam atas hasil 

analisis data yang telah diperoleh.
35

 

 

H. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitin ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji 

hipotesis atau membuat prediksi.
36

 

Metode kualitatif menekankan pada metode penelitian observasi 

dilapangan dan datanya dianalisa dengan cara non statistic meskipun tidak 

selalu harus mencantumkan penggunaan angka.  

Penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif, 

cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, serta proses, 

makna dan perspektif subjek atau partisipan lebih ditonjolkan dalam penelitian 
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kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian 

sesuai dengan fakta dilapangan.  

Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif adalah sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
37
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