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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Jika dilihat dari jenisnya, 

penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

memberikan penjelasan data yang didapat dari hasil pengamatan dan tujuannya 

mempertegas serta memperkuat suatu teori, hingga memperoleh informasi 

mengenai keadaan saat sekarang. 
59

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di surat kabar harian Riau Pos beralamat di Jalan 

HR Soebrantas KM 10,5 Panam Pekanbaru. Penelitian ini khususnya dilakukan 

pada bagian redaksi. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah Redaktur foto di surat 

kabar Riau Pos. 

2. Yang menjadi objek penelitian ini adalah proses penentuan foto 

Headline pada surat kabar Riau Pos. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi tentang objek 

penelitian sebagai pelaku maupun orang yang memahami objek penelitian. Dalam 
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memilih informan penulis menggunakan teknik purposive, dimana informan 

diambil berdasarkan posisi jabatan informan yang berkaitan langsung dengan 

penelian ini.
60

 

Yang menjadi informan dalam penelian ini yaitu redaktur foto, Asisten 

Redaktur, dan fotografer Riau Pos. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap proses 

penentuan Headline yang dilakukan oleh redaktur surat kabar Riau Pos. 

2. Dokumentasi adalah pengambilan dan membaca data-data yang ada, 

yang berkenaan dengan penelitian ini, seperti mengumpulkan 

dokumentasi atau contoh berita yang terbit di Surat Kabar Riau Pos. 

3. Wawancara adalah mewawancarai lebih mendalam dan mengacu pada 

masalah yang diteliti, hal ini dilakukan kepada seluruh Redaksi yang 

menentukan sebuah berita atau foto layak untuk dijadikan Headline. 

 

F. Validitas Data 

Menurut Moleong validitas data merupakan triangulasi data atau teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
61

 Triangulasi data 

yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu wawancara dengan Pimpinan Redaksi 

Riau Pos, dan Koordinator Liputan Riau Pos, observasi dan dokumen. Triangulasi 

ini selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 
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memperkaya data. Triangulasi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik yang 

berbeda, menurut, yaitu wawancara, observasi dan dokumen. Triangulasi ini 

selain digunakan untuk mengecek kebenaran data juga dilakukan untuk 

memperkaya data.  

 

G. Teknis Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, 

yakni data yang diperoleh digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang 

kemudian dipisahkan menurut kategorinya demi memperoleh kesimpulan. 

Sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang bagaimana proses 

penentuan foto Headline sebelum berita diterbitkan. 
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