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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang dgunakan adalah metode kualitatif. 

Metode kualitatif merupakan suatu prosedur penelitian yang menghasilkan 

sejumlah data, baik yang tertulis maupun lisan dari orang-orang serta tingkah 

laku yang diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang 

sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Artinya tidak boleh disolasikan ke 

dalam variabel atau hipotesis. 

Penelitian kualitatif dikemukakan dari sisi lainnya bahwa hal itu 

merupakan penelitian yang memanfaat wawancara terbuka untuk menelaah 

dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau 

sekelompok orang. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan 

kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisi dan konstruksi yang dilakukan 

secara metodologis, sistematis dan konsisten. 
36

 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur 

analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara 

kuantitatif lainnya.
37

 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh 

teori, tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan pada saat penelitian di 

lapangan. Oleh karena itu analisis data yangdilakukan bersifat induktif 

berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan 

menjadi hipotesis dan teori. Jadi dalam penelitiaan kualitatif melalukan 

analisis data untuk membangun hipotesis.
38

 

Pada umumnya jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena 

tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan. Bukan sekedar 
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pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kualitatif. Namun demikian 

kemungkinan jangka penelitian berlangsung dalam waktu yang pendek, bila 

telah ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh. Ibarat mencari provokator, 

atau mengurai masalah, atau memahami makna, kalau semua itu dapat 

ditemukan dalam satu minggu, dan telah teruji kredibilitasnya, maka peneliti 

kualitatif dinyatakan selesai, sehinggga tidak memerlukan waktu yang lama.
39

 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

dengan jenis deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran gambaran yang 

bisa berupa dokumentasi atau video. Oleh karena itu peneliti memilih 

menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis kebijakan redaksional 

surat kabar harian Riau Pos dalam penulisan editorial. 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada media cetak surat kabar Riau Pos 

beralamat di Jalan HR.Soebrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru Riau, dan 

waktu yang digunakan dalam penelitian lebih kurang tiga bulan. 

 

C. Sumber Data Penelitian 

Menurut Sutopo, Sumber data adalah tempat data diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, artefak, ataupun 

dokumen-dokumen. Menurut Moleong, pencatatan sumber data melalui 

wawancara atau pengamatan merupakan hasil gabungan dari kegiatan melihat, 

mendengar, dan bertanya. Pada penelitian kualitatif, kegiatan-kegiatan ini 

dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh suatu 

informasi yang diperlukan. Berbagai sumber data yang akan dimanfaatkan 

dalam penelitian ini sebagai berikut 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

atau tidak dari media, sumber data prima dapat berupa opini subjek atau 
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orang secara individu atau kelompok
40

. Sumber data primer yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a) Wakil Pimpinan Redaksi 

b) Redaksi Pelaksana 

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 

bukan secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini sumber data 

sekunder yang dipakai adalah sumber tertulis seperti sumber buku, 

majalah ilmiah, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai 

surat kabar harian Riau Pos. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan adalah seseorang atau anggota kelompok yang diriset yang 

diharapkan mempunyai informasi penting.
41

 Informan penelitian ini terdiri 

dari tiga orang dengan dua jabatan yaitu  

1. Wakil Pimpinan Redaksi  

2. Redaksi Pelaksana. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam rangka menjawab Fokus 

penelitian. Pengumpulan data disini berarti pencarian sumber-sumber 

penentuan akses ke sumber-sumber dan akhirnya mempelajari dan 

mengumpulkan informasi.
42

 Untuk mengumpulkan data dilapangan dalam 

rangak menjawab fokus penelitian, maka dipergunakan metode pengumpulan 

data sebagai berikut: 
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1. Wawancara 

Metode pengumpulan data melalui wawancara dalam penelitian 

kualitatif umumnya dimaksud untuk mendalami dan lebih mendalami 

suatu kejadian dan atau kegiatan subjek penelitian.
43

 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang 

menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subjek atau 

responden. Keunggulan dari teknik wawancara adalah dapat memperoleh 

informasi yang lebih kompleks, tidak terikat dengan umur dan pendidikan, 

dan teknik wawancara ini tidak menemui kesulitan meskipiun 

repondennya buta huruf sekalipun, atau pada lapisan masyarakat yang 

manapun, karena alat utamanya adalah bahasa verbal. 

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. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara 

sistematis dan disengaja melalui pengamatan dengan menggunakan panca 

indra lainya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.
44

 Ada bermacam 

macam observasi yaitu : 

a) Observasi Partisipatif adalah peneliti terlibat dengan kegiatan sehari 

hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian. Ini juga dibagi empat yaitu partisipasi pasif, moderat, 

aktif lengkap. 

b) Observasi terus terang atau samar samar adalah peneliti dalam 

melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber 

data, bahkan ia sedang melakukan penelitian. 

c) Observasi tak berstuktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistimatis tentang apa yang akan diobservasi. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi mrupakan referensi pendukung penelitian ini, yaitu 

bacaan seperti: literatur, buku-buku karangan ilmiah, dan dokumen-

dokumen lain yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen-

dokumen yang dimiliki oleh surat kabar harian Riau Pos. Dalam penelitian 

kualitatif terdapat sumber data yang berasal dari bukan manusia seperti 

dokumen, foto-foto dan bahan statistik. Metode dokumentasi ini 

merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah, 

karena peneliti hanya mengamati benda mati dan apabila mengalami 

kekeliruan mudah untuk merevisinya karena sumber datanya tetap dan 

tidak berubah. 

 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi 

pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Untuk 

menguji keabsahan data atau kesimpulan dari hasil verivikasi diperoleh 

pemeriksaan ulang terhadap data yang telah terkumpul. Menurut Hamidi ada 

beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengetahui validitas data, 

yaitu:
45

 

Teknik trianggulasi antar sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

peng-umpulan data yang dalam hal terakhir ini peneliti akan berupaya 

mendapatkan rekan atau pembantu dalam penggalian data dari warga di 

lokasi-lokasi yang mampu membantu setelah diberi penjelasan. 

1. Pengecekan kebenaran informasi kepada para informan yang telah ditulis 

oleh peneliti dalam laporan penelitian.  

2. Akan mendiskusikan dan menyeminarkan dengan tema sejawat di jurusan 

tempat penelitian belajar, termasuk koreksi di bawah para pembimbing. 
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3. Perpanjangan waktu penelitian. Cara ini akan ditempuh selain untuk 

memperoleh bukti yang lengkap juga untuk memeriksa konsistensi 

tindakan para informan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis interaktif. Model ini ada 4 komponen analisis yaitu: pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Menurut 

Moleong, “ Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan tempat merumuskan hipotesis kerja seperti yang 

disarankan oleh 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.
46

 

Penulis menganalisis setiap perparagraf isi dari editorial atau tajuk 

rencana yang dibuat oleh kebijakan redaksional redaksi surat kabar Riau Pos 

.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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Bagan 3.1 

Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman
47

 

Berikut penjelasan mengenai model analisis interaktif menurut Miles 

dan Huberman: 

1. 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. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Menurut Miles dan Huberman setelah direduksi,  langkah 

selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian 

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori, dan sejenisnya. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan 

data dalam penelitian kualitatif dengan teks yang bersifat naratif.
48

 Dalam 

hal ini penulis menarasikan seluruh data yang didapatkan dari hasil reduksi 

data. 

3. 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.  
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