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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif 

kualitatif. Riset kualitatif adalah riset yang yang menggunakan cara berpikir yang 

berangkat dari hal – hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal – hal yang umum 

(tataran konsep).
1
 Pendekatan analisis yang penulis pakai adalah pendekatan 

kritis, yaitu pendekatan yang memusatkan perhatian pembongkaran aspek - aspek 

yang tersembunyi di balik sebuah kenyataan yang tampak guna dilakukannya 

kritik dan perubahan terhadap struktur sosial. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Harian Tribun Pekanbaru, Jalan H. Imam 

Munandar / Harapan Raya No. 383, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Penelitian 

ini dilakukan pada bulan Oktober 2016. 

C. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini akan menfokuskan pada dokumen berupa 

Koran harian Tribun Pekanbaru edisi 15 Januari – 15 Februari 2016 yang 

berjumlah 32 edisi. Dari 32 edisi ini hanya ada enam berita yang terkait dengan 

peristiwa ledakan bom bunuh diri. Kemudian dari enam berita tersebut penulis 

memilih empat berita sebagai bahan peneitian untuk skripsi. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data penelitian ini ada dengan mengumpulkan 

dokumentasi. Dokumentasi adalah instrument pengumpulan data yang sering 

digunakan dalam berbagai metode pengumpulan data. Dokumen bisa berbentuk 
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dokumen public atau dokumen privat. Dokumen privat misalnya memo, surat – 

surat pribadi, catatan telepon, buku harian individu, dan lainnya. Dokumen public 

misalnya berbentuk laporan polisi, berita – berita surat kabar, transkip acara TV, 

dan lainnya.
2
 Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa 

Koran harian Tribun Pekanbaru edisi 15 Januari – 15 Februari 2016. 

 

E. Validitas Data 

Validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada objek 

penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data 

yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh 

peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian.
3
 Penelitian 

ini menggunakan teknik validitas dokumen sebagai pembantu peneliti untuk 

memahami objek penelitian. Verifikasi, akurasi dan keabsahan dokumen sangat 

penting dilakukan karena dokumen adalah alat pemeriksa yang utama. Hal – hal 

yang diperhatikan dalam memverifikasi dokumen yaitu dengan adanya hasil 

cetakan koran yang sudah di terbitkan oleh Harian Tribun Pekanbaru dan dengan 

melihat adanya logo harian Tribun pada surat kabar yang akan menjadi focus 

penelitian pada edisi 15 Januari – 15 Februari 2016. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk analisis data penulis menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif, 

data yang diperoleh (berupa kata – kata, gambar , perilaku) tidak dituangkan 

dalam bentuk angka statis, melainkan tetap dalam bentuk kualitatif yang memiliki 

arti lebih kaya dari sekedar angka atau frekuensi. 

Pada teknik analisis data penulis akan menggunakan metode analisis wacana. 

Model analisis wacana yang peneliti gunakan adalah model analisis wacana Teun 

A. Van Dijk. 
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