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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong, penelitian kualitatif 

didefinisikan sebagai sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. Moleong menjelaskan dalam pendekatan kualitatif deskriptif, data yang 

dikumpulkan adalah data yang berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Data tersebut bisa diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, video, foto, 

dan dokumentasi pribadi. Hasil penelitian ini berupa kutipan dari transkrip hasil 

wawancara yang sebelumnya telah diolah dan kemudian disajikan secara 

deskriptif.
46

 

Dalam penelitian ini, data yang akan diambil oleh peneliti bersumber dari 

pihak-pihak yang berhubungan dengan Penerapan Analisis SWOT pada Surat 

Kabar Harian Riau Pos dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Persaingan 

Media Online. Pengambilan data dilaksanakan dengan melakukan pengamatan 

setiap kegiatan dan tentunya dari hasil wawancara kepada pihak-pihak yang 

bersangkutan. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan selama 4 bulan terhitung dari tanggal 18 

Desember 2017 dan lokasi penelitian di Surat Kabar Harian Riau Pos, PT. Ripos 

Multimedia Korporasindo, Gedung Graha Pena Riau Lt. 3 Jl. HR Subrantas KM 

10,5 Panam – Pekanbaru, Riau 28000. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan observasi untuk 

mencari dan mengumpulkan data yang kemudian akan diolah untuk 

mendeskripsikan tentang Penerapan Analisis SWOT pada Surat Kabar Harian 

Riau Pos dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Persaingan Media Online atau 

dengan istilah lain menggunakan data primer. 
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Data primer adalah data yang diambil langsung tanpa perantara dari 

sumbernya. Sumber ini dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Seorang 

peneliti sosial bisa mendapatkan data-data primer dengan cara menyebarkan 

kuisioner, melakukan wawancara, atau melakukan pengamatan langsung terhadap 

suatu aktifitas masyarakat.
47

  

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti kepada 

sumber secara langsung melalui responden. Kata-kata dan tindakan orang-orang 

yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data 

utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman video/audio tape, 

pengambilan foto dan film.
48

 

D. Informan Penelitian 

  Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan 

yang akan diteliti. Dalam penelitian ini terdapat 2 informan diantaranya :
49

 

1. Informan kunci, yaitu orang-orang yang sangat memahami permasalahan yang 

diteliti. Adapun yang dimaksud sebagai informan kunci dalam penelitian ini 

adalah Pemimpin Redaksi surat kabar harian Riau Pos yang diwakilkan oleh 

Wakil Pimpinan Redaksi Surat Kabar Harian Riau Pos. 

2. Informan non kunci, yaitu orang yang dianggap mengetahui permasalahan 

yang diteliti yaitu pegawai fungsional surat kabar harian Riau Pos.  

E. Teknik Pengumpulan Data    

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi:
50

 

1. Observasi 

  Menurut W. Gulo, observasi adalah metode pengumpulan data, dimana 

peneliti mencatat hasil informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama 

penelitian. Observasi melibatkan dua komponen, yaitu si pelaku observasi atau 
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observer, dan obyek yang diobservasi atau observe. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan observasi non pasrtisipan dimana peneliti hanya mengamati  secara 

langsung keadaan obyek, tetapi peneliti tidak aktif dan ikut terlibat langsung.
51

 

2. Wawancara 

Moleong menjelaskan bahwa wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan, dan terwawancara (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara secara umum terbagi menjadi dua, yaitu: 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur 

memiliki arti bahwa wawancara yang dilakukan dimana pewawancara telah 

menetapkan sendiri masalah-masalah yang akan diajukan sebagai pertanyaan.
52

 

Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang memiliki ciri 

kurang diinterupsi dan arbiter. Wawancara tersebut digunakan untuk menemukan 

informasi yang bulan baku atau informasi tunggal.
53

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara secara semi 

terstruktur. Maka sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan 

pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan diajukan kepada informan. Namun, 

pada pelaksanaannya nanti akan disesuaikan dengan keadaan responden. 

3. Dokumentasi 

  Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang memiliki arti barang-barang 

tertulis. Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumentasi 

pendukung data-data penelitian yang dibutuhkan.
54

 

Dalam penelitian ini, pendukung data dalam hal tertulis atau dokumen 

diambil dari berbagai arsip-arsip, serta juga melalui berbagai warta berita. 

F. Validitas Data 

Validitas data merupakan bagian penting dalam sebuah penelitian dimana 

dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh sang peneliti dapat 
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dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam pemeriksaan keabsahan data ini, 

peneliti menggunakan trianggulasi data. 

Trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan atau valid tidaknya 

data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Untuk tekniknya 

sendiri, dalam penelitian ini digunakan teknik trianggulasi dengan sumber. 

Trianggulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda 

dalam penelitian kualitatif. Menurut Patton dalam hal tersebut dapat dicapai 

melalui: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat 

dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah 

atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.
55

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam teknik analisis data, terdapat empat komponen dimana keempat 

komponen tersebut merupakan proses siklus dan interaktif dalam sebuah 

penelitian. Keempat komponen tersebuat ialah: 

1. Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan oleh peneliti berupa data dari hasil wawancara, 

observasi, dokumentasi yang dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua 

aspek, yaitu deskripsi dan refleksi. Catatan deskripsi merupakan data alami yang 

berisi tentang apa yang dilihat, didengar, dirasakan, disaksikan, dan dialami 
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sendiri oleh peneliti.
56

 Pengamatan juga mencakup data-data lainnya baik itu data 

verbal maupun nonverbal dari penelitian ini. Peneliti juga akan melakukan 

pencatatan terkait dengan Penerapan Analisis SWOT pada Surat Kabar Harian 

Riau Pos dalam Mempertahankan Eksistensi di Era Perkembangan Media Online.  

Catatan refleksi merupakan catatan yang membuat kesan, komentar, dan 

tafsiran dari peneliti tentang berbagai temuan yang dijumpai pada saat melakukan 

penelitian dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap 

selanjutnya. Untuk mendapatkan catatan ini, maka peneliti harus melakukan 

wawancara dengan berbagai informan. 

2. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses pemilihan/penyederhanaan data-data yang 

diperoleh baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang 

didasarkan atas fokus permasalahan. Setelah melalui proses pemilihan data, maka 

akan ada data yang penting dan data yang tidak digunakan. Maka, kemudian data 

diolah dan disajikan dnegan bahasa maupun tulisan yang lebih ilmiah dan lebih 

bermakna.
57

 

3. Penyajian Data 

Penyajian data adalah proses penampilan data dari semua hasil penelitian 

dalam bentuk paparan naratif representatif tabular termasuk dalam format matriks, 

grafis dan sebagainya, yang nantinya dapat mempermudah peneliti dalam melihat 

gambaran hasil penelitian karena dari banyaknya data dan informasi tersebut 

peneliti kesulitan dalam pengambilan kesimpulan dari hasil penelitian ini. Data-

data yang diperoleh perlu disajikan dalam format yang lebih sederhana sehingga 

peneliti mudah dalam menganalisisnya dan membuat tindakan berdasarkan 

pemahaman yang diperoleh dari penyajian data-data tersebut. 

4. Penyimpulan Data 

Kesimpulan merupakan langkah akhir dalam pembuatan laporan 

penelitian. Penarikan kesimpilan adalah usaha guna mencari atau memahami 

makna, keteraturan pola-pola penjelasan, alur sebab akibat. Kesimpulan yang 
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telah ditarik maka kemudian diverifikasi dengan cara melihat dan 

mempertanyakan kembali dan melihat catatan lapangan agar memperoleh 

pemahaman yang tepat. Selain itu, juga dapat dengan mendiskusikannya. 

Miles dan Huberman menjelaskan bahwa pengambilan kesimpulan harus 

dilakukan secara teliti dan hati-hati agar kesimpulan yang diperoleh berkualitas 

dan sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut dilakukan agar data tersebut 

mempunyai validitas sehingga kesimpulan yang ditarik menjadi kuat.
58
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