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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Mengingat dalam penelitian ini penulis menganalisis penerapan bahasa 

jurnalistik dalam berita politik Calon gubernur Riau Periode 2018-2023 di 

surat kabar harian Pekanbaru Pos. 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.
31

 Sedangkan analisis deskriptif dapat disimpulkan sebagai 

sebuah metode yang bertujuan untuk melukiskan atau meggambarkan keadaan 

di lapangan secara sistematis dengan fakta-fakta, interpretasi yang tepat dan 

data yang saling berhubungan, serta bukan hanya untuk mencari kebenaran 

mutlak tetapi hakikatnya mencari pemahaman observasi.
32

 

Berdasarkan penjelasan dari defenisi di atas maka dengan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif penulis dapat mengetahui 

“Penerapan Bahasa Jurnalistik dalam Berita Politik Calon Gubernur Riau 

Periode 2018-2023 di Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos ( Edisi Januari 

2018)”   

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Penelitian ini dilakukan di kantor Surat kabar Harian Pekanbaru Pos 

bagian redaksi  yang beralamat di jalan H.R Soebrantas Km.10,5 Panam 

Pekanbaru. 

2. Waktu penelitian 10-31 Januari 2018. 

  

                                                             
31

 Rulam Ahmadi, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

h. 15 
32 Rachmat Kriyantono, Riset Komunikasi, (Jakarta:Kencana,2006), hal. 389 
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C. Sumber Data 

1. Data Primer 

Sumber data primer untuk penelitian ini adalah dokumentasi berita 

yang membahas berita politik Calon Gubernur Riau periode 2018-2023 

yang terbit di surat kabar Harian Pekanbaru Pos edisi Januari 2018. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder atau pendukung penelitian ini adalah 

literatur dan sumber bacaan yang relevan mendukung data penelitian. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data Dokumentasi yaitu pengumpulan data 

melalui arsip-arsip tertulis/cetakan yang bersumber dari surat kabar harian 

Pekanbaru Pos (koran), terbitan 10- 31 Januari 2018 yang berisi berita politik 

tentang Calon Gubernur Riau periode 2018-2023 yang disajikan dalam koran. 

Selanjutnya penulis juga mengumpulkan data-data dari sekretariat kantor 

Pekanbaru Pos untuk melengkapi pada BAB IV ( gambaran umum ) dan BAB 

V ( laporan penelitian) perusahaan Surat Kabar Harian Pekanbaru Pos. 

 

E. Validitas Data 

Setelah data dikumpulkan, untuk menguji keabsahan data, maka 

selanjutnya perlu dilakukan pengujian, pemeriksaan dan keabsahan data 

(validitas data). Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teknik 

trianggulasi. Trianggulasi adalah peneliti menggunakan teknik pengumpulan 

data berbeda-beda untuk  mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti 

menggunakan observasi partisipatif, dokumentasi dan observasi untuk sumber 

data yang sama secara serempak.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis isi  deskriptif 

kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan 

menjelaskan permasalahan yang diteliti dalam bentuk kalimat. Kemudian data 
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tersebut diklasifikasi kedalam kategori-kategori yang ditunjukan. Selanjutnya 

bila terkumpul penulis akan melakukan pemaknaan terhadap data yang 

diperoleh.
33

 

Selanjutnya penulis bermaksud menganalisis makna dibalik informasi, 

data dan proses suatu fenomena sosial. Penulis  menggunakan metode analisa 

teks dan bahasa yaitu analisis isi (content analysis) dalam penelitian kualitatif, 

bagaimana peneliti memaknai isi komunikasi, membaca simbol-simbol, 

memaknai isi interaksi simbol yang terjadi di dalam komunikasi. 

Tahap-tahap dalam analisis isi adalah sebagai berikut: 

1. Merumuskan pertanyaan penelitian atau hipotesis 

2. Mendefenisikan populasi yang diteliti 

3. Memilih sampel yang sesuai dari populasi 

4. Memilih dan menentukan unit analisis 

5. Menyusun kategori-kategori isi yang dianalisis 

6. Membuat sistem hitungan 

7. Mengkode isi menurut defenisi yang telah ditentukan  

8. Menganalisis data yang telah dikumpulkan  

9. Menarik kesimpulan-kesimpulan dan mencari indikasi 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif. Strategi ini 

dimaksud , bahwa analisis bertolak dari data dan bermuara pada simpulan-

simpulan umum.
34

Analisis isi kualitatif lebih banyak dipakai untuk meneliti 

dokumen yang berupa teks,gambar,simbol dan sebagainya untuk memahami 

budaya dari suatu konteks sosial tertentu. Dalam penelitian kualitatif, 

penggunaan analisis isi lebih banyak ditekankan pada simbol-simbol yang ada 

pada komunikasi itu terbaca dalam interaksi sosial dan bagaimana simbol-

simbol itu terbaca dan dianalisis oleh peneliti. Sebagaimana  penelitian 

kualitatif lainnya kredibilitas peneliti sangat penting. Analisis isi memerlukan 

peneliti yang mampu menggunakan ketajaman analisisnya untuk merajut 

                                                             
33 Racmat Kriyanto, Teknik Praktis, hal.194 
34

 Bungin Burhan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta:Prenada Media Group, 

2005) hal.185 
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fenomena isi komunikasi menjadi fenomena sosial yang terbaca oleh setiap 

orang.   
35

 

Setelah data terkumpul, selanjutnya penulis akan menganalisis data 

teks berita politik tersebut dengan menggunakan metode analisis isi deskriptif 

kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan permasalahan yang diteliti 

dalam bentuk kalimat. Penarikan kesimpulan dengan cara data yang diperoleh 

lalu digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah-

pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.
36
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