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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian adalah suatu teknik atau cara mencari, memperoleh, 

mengumpulkan atau mencatat  data, baik berupa data primer maupun data 

sekunder yang digunakan untuk keperluan menyusun suatu karya ilmiah dan 

kemudian menganalisa faktor-faktor yang berhubungan dengan pokok-pokok 

permasalahan sehingga akan terdapat suatu kebenaran data-data yang akan 

diperoleh.  

Sedangkan pengertian Menurut I Made Wirartha, metode penelitian 

adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau 

mempersoalkan cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-

kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun 

laporannya) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.
39

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha 

mendapatkan informasi yang selengkap mungkin mengenai kompetensi 

wartawan dalam penulisan berita di organisasi Aliansi Jurnalis Independen 

(AJI) kota Pekanbaru. Informasi yang digali lewat wawancara mendalam 

terhadap informan (anggota organisasi AJI Pekanbaru). Teknik kualitatif 

dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini, karena teknik ini untuk 

memahami realitas rasional sebagai realitas subjektif khususnya para anggota 

organisasi Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru. Jenis  penelitian  ini  

merupakan  penelitian  deskriptif  kualitatif  yaitu penelitian tentang data yang 

dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata  dan  gambar,  kata-kata  

disusun  dalam  kalimat. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami  

fenomena-fenomena  sosial yang akan diteliti dengan data-data dari informan 

penelitian. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di kantor kesekretariatan Aliansi 

Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru yang berada di Jalan Amilin/ 

Semangka Nomor 51 RT/RW 05/02 Kelurahan Kampung Tengah, 

Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru. 

2. Waktu Penelitian 

  Penulis menyelesaikan penelitian ini dalam rentang waktu 6 bulan 

terhitung sejak keluarnya pembimbing skripsi. 

 

C. Sumber Data 

1. Data Historis 

Data kualitatif yang berasal dari sumber-sumber sejarah, misalnya 

tulisan-tulisan sejarah, artefak-artefak, dan lainnya. 

2. Data Teks 

Data kualitatif yang berasal dari teks-teks tertentu. Ini biasanya 

digunakan pada penelitian yang membahas sistem tanda. Dalam kajian 

komunikasi segala macam tanda adalah teks yang didalamnya terdapat 

simbol-simbol yang sengaja dipilih, dimana pemilihan, penyusunannya, 

dan penyampaiannya tidak bebas dari maksud tertentu, karena itu akan 

memunculkan makna tertentu. 

3. Data Kasus 

Data kasus adalah data yang bersumber pada kasus-kasus tertentu, 

karenanya menjelaskan dan hanya berlaku untuk kasus tertentu. Data ini 

tidak bertujuan menggeneralisasikan atau menguji hipotesis tertentu. Lebih 

memungkinkan data kasus mendalam dan komprehensif dalam 

menggambarkan objek yang diteliti. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian . 

Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang 
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akan diteliti. Informan merupakan orang-orang yang sangat memahamai 

permasalahan yang diteliti. Adapun yang dimaksud dengan informan kunci 

dalam penelitian ini adalah Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Pekanbaru, Sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Pekanbaru, dan 

Devisi Sumber Daya Manusia Ilham Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 

Pekanbaru. 

  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara atau interview 

Interview adalah teknik pemgumpulan data dengan jalan tanya 

jawab secara sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan 

pada tujuan penelitian.
40

 menurut Masri Singarimbun, bahwa informan 

haruslah orang yang memiliki pengetahuan dan sikap yang relevan dengan 

tujuan penelitian.
41

 

Sedangkan bentuk wawancara yang dilakuan meliputi wawancara 

bebas terpimpin, adalah prosedur wawancara mengikuti pedoman 

seperlunya. Pedoman wawancara hanya berbentuk butir-butir masalah dan 

sub masalah yang diteliti, yang selanjutnya dikembangkan sendiri oleh 

pewawancara.
42

 Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan kepada 

informan yang telah ditunjuk untuk menjawab rumusan masalah diatas, 

dengan informan yang mengetahui seluk beluk dari aktivitas organisasi 

AJI Pekanbaru, yaitu ketua, sekretaris, dan divisi sumber daya manusia 

organisasi AJI Pekanbaru. Hasil wawancara digunakan peneliti sebagai 

sumber data utama dalam penelitian ini. Hasil wawancara dengan 

informan yang telah ditunjuk kemudian dipilah untuk memudahkan 

peneliti dalam menganalisis dan mendeskripsikan.   
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2. Dokumentasi 

Adalah pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.
43

  

 

F. Validitas Data 

Untuk menguji validitas data yang telah dikumpulkan, peneliti akan 

menggunakan metode kompetensi subjek riset dan AnalisisTriangulasi. 

Analisis Triangulasi merupakan jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang 

tersedia.Kompetensi subjek riset artinya subjek harus kredibel, caranya 

dengan menguji jawaban-jawaban pertanyaan berkait dengan pengalaman 

subjek. Sedangkan analisis triangulasi yaitu, menurut Lexy J. Moleong, 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Disini jawaban subjek di periksa kembali 

(cross-check) kembali dengan dokumen yang ada.  

 

G. Teknik Analisis Data 

Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam menganalisis 

data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam penelitian ini di analisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan cara data yang 

diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dideskriptifkan 

secara menyeluruh. Data wawancara dalam penelitian adalah sumber data 

utama yang menjadi bahan analisis data untuk menjawab masalah penelitian. 

Analisis data dimulai dengan melakukan wawancara mendalam dengan 

informan. Setelah melakukan wawancara, dan pengamatan yang sudah 

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, gambar, dan foto. 
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Setelah dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya peneliti membuat reduksi 

data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks 

penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


