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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan  data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
1
 Dalam penelitian 

ini penulis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) yang dipakai 

untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaiakan dengan 

memadukan metode deskriptif kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan 

persentase. Analisis ini dapat digunakan untuk manganalisa semua bentuk 

komunikasi, anatara lain media massa (surat kabar, majalah dan sebagainya) 

dimana ada yang mendiskripsikan permasalahan yang diteliti. 

 

B. Lokasi Penelitian Dan Waktu Penelitian 

Lokasi atau tempat pelaksanaan penelitian dilakukan di Pekanbaru 

dengan menggunakan media online Riaupos.co pada edisi Agustus sampai 

September 2017. Waktu dalam melaksanakan penelitian ini adalah selama 

dua bulan. 

C. Sumber Data 

1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan fenomena yang akan diteliti,
2
 populasi 

dalam penelitian ini adalah Pemberitaan pariwisata di Provinsi Riau di 

Riaupos.co. 

2. Sampel 

Pembeitaan edisi bulan Agutus 2017 sampai  September 2017 

terkait pemberitaan pariwisata di Provinsi Riau. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
1
 Etta Sangadji, PendekatanPraktis dalam Penelitian, (Yogyakartah : ANDI, 2010), 4. 

2
 Rachmat Kriyantono, Teknik Praktis Riset Komunikasi (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Grup, 2010), h.151. 
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Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang menjadi objek 

kajian karya ilmiah ini adalah bersumber dari sebagai berikut: 

1. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data 

berbentuk dokumen publik atau privat berupa berita-berita, transkrip, memo 

dan lainnya yang ada untuk memperoleh kesimpulan.
3
 

 

E. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi (Content 

Analysis) dengan memadukan metode deskrriptif kuantitatif, berdasarkan 

pada data yang telah ada. Dimana data tersebut dideskriptifkan untuk 

menjelaskan permasalahan yang diteliti. 

Menganalisis data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan 

persentase. Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut yaitu data kuantutatif yang 

digambarkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan tabel 

frekuensi dan dipersentasekan. Dalam penelitian ini berdasarkan jumlah 

frekuensi dan persentase diukur dengan menggunakan kategori yang telah 

ditetapkan Suharsimi Arikunto.
4
 Persentase hasil analisis tentang pemberitaan 

pariwisata di Provinsi Riau di media online Riaupos.co penulis menggunakan 

rumus:� =
�

�
�100% 

Dengan keterangan: 

P         = Persentase 

F         = Frekuensi 

N        = Jumlah nilai keseluruhan 

100%  = Ketetapan rumus  

                                                           
3
 Ibid, h.120. 

4
Arikunto Suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek. (Jakarta: Bumi 

Aksara, 1998), h.246. 


