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BAB III 

METODOLOGI PENULISAN 

 

Metode penulisan adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan 

ditemukan pengetahuan, teori, tindakan dan produk tertentu sehingga 

dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi 

masalah dalam kehidupan manusia.
35

Oleh karena itu diperlukan untuk 

memperoleh data atau informasi dalam penulisan ini diperlukan adanya 

metode sebagaimana tercantum di bawah ini: 

A. Jenis dan Pendekatan Penulisan 

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 

penulisan kualitatif, dimana penulisan kualitatif merupakan suatu 

pendekatan dalam melakukan penulisan yang bertujuan untuk 

menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya.
36

 

Penulisan kualitatif mengungkap situasi sosial tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata 

berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis yang relevan dan 

diperoleh dari situasi yang alami. Dengan demikian, penulisan 

kualitatif tidak hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi 

deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data yang sah yang 

dipersyaratkan kualitatif.
37

 Pada penulisan ini menggunakan jenis 

deskriptif, jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis,faktual dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau objek tertentu.
38
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B. Lokasi dan Waktu Penulisan 

Penulisan ini dilaksanakan di Media online GoRiau.com, yang 

beralamatkan di Surya Kartama Agung Blok A No 4, Jalan Kartama, 

Maharatu, Marpoyan Damai, Pekanbaru Riau. Waktu penulisan ini akan 

penulis laksanakan  April-Juli 2018. 

 

C. Sumber Data  

Dalam penulisan ini, sumber data sangat ditentukan oleh metodologi. 

Riset Kualitatif adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
39

 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan penulis langsung dari 

sumber utamanya. Data primer merupakan data penulisan berupa 

informasi-informasi penulisan yang diperoleh secara lansung dari 

informan melalui wawancara langsung. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau 

sumber sekunder.Data sekunder dalam penulisan ini adalah data yang 

bersumber dari perusahaan, atau berupa catatan berupa sejarah, profil 

mengenai GoRiau.com dan observasi lapangan. 

 

D. Informan Penulisan 

Informan penulisan adalah subjek yang memahami informasi objek 

penulisan sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penulisan. 

Dalam penulisan ini terdapat dua informan, yakni informan utama dan 

informan pendukung. 

Informan utama yaitu, orang-orang yang sangat mengetahui 

permasalahan yang ditelit. Adapun informan utama dalam penulisan ini yaitu 

Pemimpin Redaksi (Pimred). Sedangkan informan pendukung yaitu orang 

yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti, untuk informan 

pendukung  yaitu  Pemimpin Umum GoRiau.com dan Wartawan GoRiau.com. 
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Tabel 3.1 :  

Daftar Nama Informan 

No Nama Informan Posisi/Jabatan 

1 Hasan Basril, S.S 
Pemimpin Redaksi (Pemred) 

GoRiau.com 

2 Hermanto Ansam Pimpinan Umum GoRiau.com 

3 
Ratna Sari Dewi, 

S.I.Kom 
Wartawan GoRiau.com 

4 Chairul Hadi, S.I.Kom Wartawan GoRiau.com 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data 

yaitu: 

1. Observasi  

Observasi yaitu secara langsung mengadakan penulisan ke obyek 

penulisan. Observasi diartikan sebagai kegiatan mengamati secara 

langsung tanpa mediator terhadap sesuatu objek untuk melihat dengan 

dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.
40

 

2. Wawancara ( interview )  

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab secara langsung pada responden untuk melengkapi keterangan – 

keterangan yang ada hubungannya dengan penulisan ini. Adapun jenis 

wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam. Dalam teknik 

pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan kepada informan, 

kemudian informan diminta untuk menjawab secara terbuka. Pertanyaan 

yang diajukan adalah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya serta 

mengajukan GoRiau.com pertanyaan tambahan apabila masih ada jawaban 

yang masih belum jelas.  
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu penulis mengambil data-data dari catatan, 

dokumentasi, dalam hal ini dokumentasi diperoleh melalui dokumen-

dokumen atau arsip-arsip. Dokunentasi ialah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk surat, catatan 

harian, dan laporan ataupun dokumentasi foto, CD dan Hardisk/film.
41

 

 

F. Validitas Data 

Setelah penulisan dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data 

yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu tringulasi data. Tringulasi data 

adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Dalam penulisan ini penulis menggunakan triangulasi data yaitu dengan 

wawancara dan obeservasi media online dalam Strategi Dalam Meningkatkan 

Pembaca. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif 

dalam menganalisis data. Data yang diperoleh melalui wawancara dalam 

penulisan ini di analisis menggunakan analisis deskritif kualitatif yaitu dengan 

cara data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan di 

deskriptifkan secara menyeluruh. Penulisan deskriptif kualitatif bertujuan 

untuk menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam 

bentuk kalimat, sehingga data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan 

maknanya. 
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