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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yang 

bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi 

tertentu atau bidang tertentu secara factual dan cermat. Peneliti akan 

mendeskripsikan bagaimana pemahaman analisis wacana didalam berita feature 

human interest. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, karena 

pendekatan ini bisa menjadi alat untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi 

pada gejala social yang tidak diteliti menggunakan angka dan lebih menunjukkan 

gambaran atau pemahaman mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 

realitas komunikasi terjadi.   

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pekanbaru Riau. Waktu penelitian ini 

dilakukan pada  April-Agustus 2016. 

 

C. Sumber data 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek 

yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti.
29

 

Data primer dari penelitian ini adalah data feature human interest yang diambil 

dari Koran harian Riau Pos 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor, buku, atau pihak-

pihak lainnya yang memberikan data yang erat kaitannya dengan objek dan  

tujuan penelitian.
30

 Data sekunder dari penelitian ini adalah sejarah singkat 

tentang media yang akan membahas tentang berita feature human interest. 

 

                                                             
29 Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis, (Jakarta : Bumi Aksara, 2006), 57 
30   Ibid,64 
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D. Informan Penelitian 

Tidak ada informan pada penelitian ini karena menggunakan penafsiran 

dari peneliti. Pada prinsipnya analisis wacana bergantung pada interpretasi 

peneliti. Isi dipandang bukan sesuatu yang mempunyai arti yang tepat, dimana 

peneliti dan khalayak mempunyai penafsiran yang sama atas suatu teks. Justru 

yang terjadi sebaliknya, setiap teks dimaknai secara berbeda dan dapat ditafsirkan 

secara beragam
31

 

Pengambilan sampel  menggunakan teknik random sampling, yaitu 

pengambilan sampel sumber data dengan cara pemilihan acak.
32

 Ini dikarenakan, 

semua data bersifat homogen, Feature Human Interest dilihat berdasarkan 

perspektif kemanusiaan. dengan  menggunakan teknik  random sampling, 

diharapkan  dapat mewakili objek dan  subjek yaitu dengan  menganalisis rubrik 

wacana yang mengandung berita feature human interest diharian umum Riau Pos 

 

E. Teknik pengumpulan data 

Penggumpulan data dapat dilakukan dalam beberapa cara seperti  

eksperimen, survey atau pengamatan lapangan. Penelitian kualitatif memiliki 

sejumlah metode pengumpulan data seperti focus group discussion ( FGD) 

pengamatan lapangan, wawancara mendalam, dan studi kasus. Data kualitatif 

memiliki berbagai macam bentuk seperti catatan yang kita buat selama melakukan 

pengamatan lapangan, transkip wawancara, dokumen, catatan harian (diari dan 

jurnal). 
33

 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai 

sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat didikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting), misalnya pada laboraturium dengan metode 

eksperimen, dirumah dengan berbagai responden,diskusi dan lain-lain. Bila dilihat 

dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer 

(sumber data yang langsung memberikan sumber data kepada pengumpul data), 

                                                             
31

   Alex Sobur, Analisis Teks Media,(Bandung: Rosdakarya 2004), 70. 
32

  Sugiyono, Statistika Untuk Penelitian, (Bandung: Alfabeta 2007), 68. 
33

  Morissan, Metode Penelitian Survey, (Jakarta:kencana 2012),cet 1, 26. 
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dan sumber sekunder (sumber yang tidak langsung memberikan data kepada 

pengumpul data). 

Untuk mendapatkan data-data, maka teknik pengambilan data dapat 

dilakukan dengan: 

1. Analisis Wacana 

Stubs berpendapat bahwa analisis wacana merupakan suatu kajian yang 

meneliti atau menganalisis bahasa yang digunakan secara alamiah, baik dalam 

bentuk lisan maupun tulisan.
34

 Dalam hal penelitian ini, setelah wacana 

dikumpulkan, wacana tersebut penulis analisis dengan menggunakan metode 

analisis wacana Teun A.Van dijk dalam tingkatan Struktur makro, 

Superstruktur dan Struktur Mikro dan selanjutnya akan penulis analisis lagi 

secara global pada bagian Pembahasan 

 

2. Teknik dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen biasa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya, catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, 

peraturan, kebijakan, dan masih banyak jenisnya. Dokumen yang berbentuk 

gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang 

berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, 

dan lain-lain. Dan pada penelitian ini dokumen yang digunakan merupakan 

clipping berita. 

 

F. Validitas data 

Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris cukup 

menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang diteliti.dengan kata lain, suatu 

instrument pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya diukur,atau 

mengukur apa yang hendak diukur.
35

  

                                                             
34

    Aris Badara, Analisis Wacana : Teori,Metode,Dan Penerapannya Pada Wacana 

Media,(Jakarta,Kencana, 2013), 18. 
35    Morissan, metode penelitian survey,(Jakarta: Kencana, 2012),cet 1, 103. 
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Pada penelitian ini validitas data dilakukan dengan triangulasi data yaitu 

periset menggunakan beberapa sumber data untuk mengumpulkan data yang 

sama. jadi dalam hal ni self cognition pihak periset yang menjaga dan 

memberikan jaminan tentang kualitas data.
36

 menganalisis feature human interest 

dengan analisis wacana, memakai metode Teun A. Van Dijk sebagai dasar teori.  

 

G. Teknik analisis data  

Analisis data adalah proses rnencari dan menyusun secara sistematis data 

yang  diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,   

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan  

yang  akan  dipelajari, dan  membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh   

diri sendiri dan orang lain. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam 

menganalisa data  adalah  sebagai  berikut  : 

a. Mengumpulkan dan mengklasifikasikan data-data penelitian menurut 

perumusan masalah. 

b. Mencari hubungan antara pengguna gaya bahasa rulisan pada harian surat 

kabar Riau Pos dengan   teori Teun A. Van Dijk. 

c. Mencari hubungan antara struktur rnakro, supertruktur, struktur mikro 

pada harian surat kabar Riau Pos 

d. Menarik kesimpulan, dimana merupakan titik akhir dari  penelitian, 

Apakah  penggunaan gaya bahasa  yang   digunakan harian surat kabar Riau Pos  

telah sesuai dengan standar  yang  ada  serta   dapat   berjalan    lancar sehingga 

berpengnruh terhadap kualitas tulisan surat kabar Riau Pos. 

Selanjutnya analisis data kemudian dipaparkan sesuai dengan kajian 

kejurnalistikan Hal ini dilakukan dalam rangka usaha semaksimal mungkin untuk   

tetap objektif dari kerangka berfikir dan pendekatan ilmiah sehingga dengan   

demikian dapat diharapkan keutuhan konsep objek penelitian. 
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