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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Mengingat dalam penelitian ini penulis menganalisis penerapan 

bahasa jurnalistik berita kriminal pada rubrik “Hukrim” di media GoRiau.com 

Pekanbaru. Maka penulis menggunakan pendekatan konstruktivis. Metode 

penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan metode riset analisis 

isi (content analysis) dengan model deskriptif. Penelitian kualitatif adalah 

untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara alamiah (natural) 

dalam keadaan yang sedang terjadi secara alamiah.
67

 Pendekatan kualitatif 

dipilih karena masalah yang diteliti berupa teks berita yang dijelaskan 

menggunakan kata-kata. Altheide mengatakan bahwa analisis isi kualitatif 

disebut pula sebagai Ethnographic Content Analysis (ECA), yaitu perpaduan 

analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya, dokumentasi atau 

bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan yang spesifik 

dapat diletakkan pada konteks yang tepat untuk dianalisis.68  

Sedangkan analisis deskriptif merupakan upaya untuk mencari 

pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa berdasarkan fakta atau 

bukti yang ada.
69

 Penulis mendeskripsikan bagaimana analisis isi penerapan 

bahasa jurnalistik di media online GoRiau.com. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada media online GoRiau.com edisi 1-30 

November 2017 yang terfokus pada penerapan bahasa jurnalistik berita 

kriminal rubrik Hukrim di media online GoRiau.com yang beralamat di Surya 
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Kartama Agung Blok A No 4, Jalan Kartama, Maharatu, Marpoyan Damai, 

Pekanbaru, Provinsi Riau. 

Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan sejak bulan April-Mei 2018 

dengan mengambil berita yang diterbitkan oleh media online GoRiau.com 

pada rubrik “Hukrim”. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh 

peneliti.
70

 Penelitian ini menetapkan pemberitaan kriminal di media online 

GoRiau.com edisi 1-30 November 2017 sebagai subjek penelitian. Sedangkan 

objek penelitian adalah sesuatu yang melekat dan dipermasalahkan.
71

 Yang 

menjadi objek penelitian pada kajian ini adalah Bagaimana penerapan bahasa 

jurnalistik pada rubrik Hukum Kriminal (Hukrim) di media online 

GoRiau.com Pekanbaru. 

 

D. Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli 

atau tidak melalui media, sumber data primer dapat berupa opini subjek atau 

orang secara individu atau kelompok.
72

 

Data primer pada penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan berita 

kriminal yang terdapat di rubrik Hukrim edisi 1-30 November 2017 mengenai 

Kasus Pembunuhan Sopir GoCar Pekanbaru yang berjumlah 12 berita. 

Setelah dikumpulkan, penulis menganalisis setiap kalimat yang terdapat 

dalam berita tersebut. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari perusahaan atau 

instansi yang tersedia, yaitu berbentuk catatan atau laporan data 
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dokumentasi.
73

 Data sekunder penelitian ini diperoleh dari buku, skripsi, 

jurnal, artikel dan sumber lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. 

 

E. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah wartawan yang dapat dijadikan 

sebagai acuan mendapatkan data dan informasi bagi penulis.  Informan 

penelitian ini meliputi tiga macam yaitu (1) informan kunci, (key informan), 

yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki informasi pokok yang 

diperlukan dalam penelitian, (2) informan biasa, yaitu mereka yang terlibat 

secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, (3) informan tambahan, 

yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung 

terlibat dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. 

Informan kunci penelitian dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemimpin Redaksi GoRiau.com, Hasan Basril S.S  

2. Wartawan Berita Hukum Kriminal GoRiau.com yaitu Chairul Hadi 

3. Pimpinan Perusahaan yaitu Hermanto Ansam sebagai informan 

pendukung. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kualitatif merupakan proses penelitian yang 

berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan 

analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian. Dalam 

penelitian kualitatif pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data 

terkumpul, atau dianalisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan 

data selesai. Dalam hal ini sementara data dikumpulkan penulis dapat 

mengolah dan melakukan analisis secara bersamaan.
74

 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 
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1. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian 

kualitatif umumnya dimaksudkan untuk mendalami dan lebih mendalami 

suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.
75

 Wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua 

belah pihak yaitu, pewawancara (interviewer) yang mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas 

pertanyaan yang diberikan.
76

 

 Cara pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung 

dengan wartawan dan bidang redaksi media online GoRiau.com. 

Wawancara dilakukan dengan cara bebas namun terarah agar tetap 

berada pada jalur pokok permasalahan dan telah menyiapkan daftar 

pertanyaan telebih dahulu. Penulis mencatat dan juga menggunakan 

perekam sebagai alat wawancara. 

Tujuan wawancara ialah untuk mengetahui apa yang terkandung 

dalam pikiran dan hati orang lain, bagaimana pandangannya tentang 

dunia, yaitu hal-hal yang tidak peneliti ketahui melalui observasi. 

2. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel berupa catatan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dokumentasi ini 

digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh dari hasil wawancara 

dan observasi yang bersumber dari dokumen. Dokumen merupakan 

rekaman kejadian masa lalu yang ditulis atau dicetak mereka dapat 

berupa catatan anekdot, surat, buku harian dan dokumen-dokumen.
77

 

Dokumentasi yaitu keterangan tertulis yang digunakan sebagai 

bukti. Pada penelitian ini penulis mencari data mengenai hal-hal yang 
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berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menganalisis bahasa 

jurnalistik di berita kriminal tentang pada rubrik Hukrim di media online 

GoRiau.com dengan mengkliping berita-berita yang sudah diunduh. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Proses analisis dimulai dari menelaah data yang tersedia dari berbagai 

sumber yang didapat. Analisis data merupakan proses sistematis pencarian 

dan pengaturan transkip wawancara, catatan lapangan, materi-materi lain 

yang telah dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman permasalahan 

dalam penelitian. Analisis data penelitian kualitatif adalah proses mencari 

serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, 

catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar 

dapat diinformasikan kepada orang lain.
78

 

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis penerapan bahasa jurnalistik 

pada berita criminal rubrik Hukrim di media GoRiau.com Pekanbaru edisi 1-

30 November 2017 yang berjumlah 12 berita dengan teknik analisis isi 

kualitatif dengan metode deskriptif. Ada berbagai cara untuk menganalisis 

data dari berbagai teori dan pendapat ahli, namun yang dipakai penulis pada 

penelitian ini menggunakan model Analisis Interaktif Miles dan Huberman. 
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Gambar 3.1 

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
79

 

 

 Berikut penjelasan mengenai model analisis interaktif menurut Miles dan 

Huberman: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang 

penulis dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang 

banyak apabila penulis mampu menerapkan metode observasi, wawancara 

atau dari berbagai domuken yang berhubungan dengan subjek yang diteliti. 

Dalam hal ini penulis melakukan reduksi data melalui observasi dan 

wawancara. Biasanya penulis merekam sebagian moment dan juga data-

data yang berhubungan dengan penelitian. 

Pada penelitian ini, penulis membuka situs media online GoRiau.com 

Pekanbaru untuk mncari berita kriminal edisi 1-30 November 2017. 

Penulis membaca semua berita edisi 1-30 November 2017 dan 

mendapatkan 12 berita yangmemenuhi kriteria untuk dianalisis. Kemudian 

12 teks berita tersebut diunduh dan dicetak. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Huberman setelah direduksi, langkah selanjutnya 

adalah men-display data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat 
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dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, 

dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data 

dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.
80

 Dalam hal 

ini penulis menarasikan seluruh data yang didapatkan dari hasil reduksi 

data. 

Pada penelitian ini, penulis menyajikan 12 teks berita yang telah 

diunduh. Kemudian penulis menganalisis setiap paragraf berita dengan 

cara memasukkan data ke dalam tabel dan dianalisis sesuai dengan 

indikator bahasa jurnalistik. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Langkah terakhir analisis data menurut Miles dan Huberman adalah 

penarikan kesimpulan. Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan 

secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak menemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data. 

Setelah penulis melakukan reduksi data dan penyajian data, langkah 

terakhir yang dilakukan penulis pada penelitian ini adalah menarik 

kesimpulan. 

 

H. Validitas Data 

Teknik yang digunakan mempermudah pemeriksaan data yang akurat 

dan absah, terutama yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi adalah ketekunan pengamatan. Penelitian ini intinya mengamati 

teks-tek berita kriminal pada rubrik Hukrim di portal GoRiau.com Pekanbaru. 

Melalui ketekunan pengamatan penulis mencari secara konsisten data yang 

tidak sesuai, memeriksa dan mengolah data tersebut. 
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