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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kualitatif 

penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti 

menggambarkan, meringkas berbagai situasi dan kondisi atau fenomena yang 

ada  menjadi obyek penelitian. Format deskriptif kualitatif dianggap lebih 

tepat apabila digunakan untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi 

mendalam, seperti tingkah  laku konsumen, efek media dan implementasi 

suatu kebijakan.
38

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Penelitian karya ilmiah ini dilakukan di media elektronik 

Riauterkini.com yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gg. Masjid 

Arrosyidin No.33 Kel. Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Kota 

Pekanbaru Provinsi Riau. 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlangsung dengan rencana penelitian yang dimulai 

selama  bulan  November 2017 – Juli 2018. 

 

C. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, sumber data yang diambil lebih bersifat 

selektif dan peneliti hanya menggunakan data primer dalam mengembangkan 
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penelitiannya dan adapun data primer adalah data yang terhimpun langsung 

dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk 

dimanfaatkan. 

 

D. Unit Penelitian 

Adapun yang menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu Situs 

Riauterkini.com yang dimulai dari bulan November 2017 sampai Juli 2018. 

Sementara untuk objek penelitian adalah bagaimana Framing Pemberitaan 

Kasus Pembunuhan pada Supir Gocar. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun dalam proses pengumpulan data, penulis akan menggunakan 

beberapa teknik yaitu: 

1. Analisis Framing 

Analisis isi framing adalah membingkai sebuah peristiwa, atau 

dengan kata lain digunakan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau 

cara pandang wartawan atau media ketika menyeleksi isu dan menulis 

berita. Pembingkaian tersebut merupakan proses kontruksi dan bagaimana 

realitas itu dimaknai dan direkontruksi dengan cara dan makna tertentu. 

Framing digunakan media untuk menonjolkan atau memberi penekanan 

terhadap aspek tertentu sesuia kepentingan media. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

tidak secara langsung ditujukan kepada subjek penelitian, karena 

penelitian dilakukan melalui dokumen atau catatan-catatan tertulis yang 



 31 

ada. Dokumentasi ini berupa data-data historis yang dimiliki oleh 

Riauterkini.com. 

 

F. Validitas Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dalam penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

beberapa teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila 

peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya 

peneliti mengumpulkan data sekaligus kredibilitas data yaitu mengecek 

kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data. 

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode yang mana peneliti 

menggunakan metode wawancara yang ditunjang dengan metode dokumentasi 

pada saat wawancara dilakukan.
39

 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis data 

deskriptif kualitatif. Dalam hal ini data yang dianalisis berupa kata-kata atau 

kalimat-kalimat, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun 

dokumentasi. Data yang yang dianalisis yaitu mengenai Situs Riauterkini.com. 

Deskriptif diartikan melukiskan konsep, satu demi satu. Penelitian 

deskriptif hanya memaparkan situasi dan peristiwa. Peneliti tidak mencari atau 

menjelaskan hubungan , tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. 
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Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data memilah-milah menjadi satuan 

yang data dikelola, mensitesiskannya, mencari dan menemukan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain 


