
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

Dalam penerapannya, pendekatan kualitatif mengguanakan metode 

pengumpulan data dan metode non kuantitatif, seperti penggunaan instrumen 

wawancara mendalam dan pengmatan. Metode yang digunakan dalam ini ialah 

analisis deskriptif yang berfokus pada penelitian nonhipotesis sehingga dalam 

langkah penelitianya tidak perlu merumuskan hipotesis.
47

 

 

B. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi penelitain yang penulis lakukan di surat kabar Riau Pos 

yang beralamat di jalan HR Soebrantas Pekanbaru 

 

C. Sumber Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data 

sekunder, yakni : 

1. Data primer 

Data primer yang data-data yang di peroleh langsung dari sumber 

aslinya data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan dari 

hasil wawancara dengan pemimpin redaksi dan redaktur pelaksana 

mengenai analisis kebijakan redaksi surat kabar Riau Pos dalam 

menentukan headline atau judul berita pada halaman utama. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh secara tidak 

langsung umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang 

etalah disusun dalam arsip. Data sekunder dakam penelitian ini adalah 

data yang diperoleh dari kantor atau instansi yaitu redaksi harian Riau 

Pos berupa gambaran umum dari harian surat kabar Riau Pos , seperti 

struktur organisasi, sejarah dan data-data yang mendukung data primer. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan penelitan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian, informan 

merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang diteliti 

Adapun yang dimaksud sebagai informan dalam penelitian ini adalah Koordinator 

Liputan  dan Pimpinan Redaksi Riau Pos, Redaktur Pelaksana. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik-teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi yaitu pengamatan langsung kelapangan yaitu dengan 

mengamati proses penentuan kebijakan redaksi dalam menentukan 

headline atau judul berita halaman utama. 

2. Wawancara adalah untuk mendapatkan data sesuai dengan penelitian, 

peneliti mewawancarai langsung Koordinator Liputan  dan Pimpinan 

Redaksi Riau Pos, dan Redaktur Pelaksana. 
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3. Dokumentasi, dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

melengkapi data-data penelitian, seperti sejarah berdirinya Riau pos, 

Jumlah wartawan, visi dan misi dan struktur organisasi. 

 

F. Validitas Data 

Menurut Moloeng validitas data merupakan triangulasi data atau teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam 

membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.
48

 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 

memperkaya data. 

Menurut Nasution selain itu triangulasi juga dapat berguna untuk 

menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi bersifat 

reflektif.
49

 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. Menurut Nasution, selain itu triangulasi juga dapat berguna 

untuk menyelidiki validitas tafsiran peneliti terhadap data, karena itu triangulasi 

bersifat reflektif.
50
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G. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam bentuk ketegori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola serta 

memilih yang mana data yang penting dan yang akan di pelajari untuk membuat 

kesimpulan sehingga dapat mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis data kualitatif. 

Aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data yaitu, data reduction, data display dan data 

conclusion drawing/verification.
51

 

1. Data reduction (reduksi data) 

Mereduksi data berarti merangkum ,memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting,dicari tema dan polanya.  

Dengan demikian data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran 

yang lebih jelas.dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data 

selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. 

2. Data display (penyajian data) 

Setelah data direduksi,maka langkah selanjutnya adalah 

memamparkan data dalam penelitain kulitatif, penyajian data bisa 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 
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kategori,flowchart, dan sejenisnya. Miles dan huberman mengatakan 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion/verivication ( penarikan kesimpulan) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan 

baru yang sebelumnya belum pernah ada .temuan dapat berupa deskripsi 

atau gambaran suatu objek yang sebelumnay masih remang-remang atau 

gelap sehingga setelah di teliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan 

kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
52
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