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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan  Pandekatan  Penelitian 

Metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk 

menemukan atau memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

penulis menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan table frekuensi. Kuantitatif merupakan metode peneltian 

berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument, 

analisis data bersifat kuantitatif atau statistic, dengan tujuan untuk menguji 

hipotesis yang telah ditetapkan.
25

 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah dengan menggunakan jenis penelitian analisis isi.Analisis isi 

merupakan teknik penelitian untuk membuktikan inferensi-inferensi yang 

dapat ditiru (replicable) dan sahih dengan dengan memperhatikan 

konteksnya.
26

 

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu dilakukan di dua surat kabar lokal di 

Pekanbaru, yaitu :surat kabar Riau Pos yang beralamat di (gedung Graha Pena 

Riau Lt.3, Jl. HR Subrantas KM 10,5), dan surat kabar  Haluan Riau yang 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif,(Yogyakarta: Graha Ilmu), 

hlm.8. 
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Klaus Krippendorff, Analisis : Pengantar Teori dan Metodologi. (Jakarta Utara: PT. 

Raja Grafindo Persada),hlm. 15 
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beralamat di (Jl. Tuanku Tambusai No.7), waktu  penelitian dilakukan yaitu 

pada Januari 2016. 

 

C. Subjek Penelitian 

Yang menjadi subjek penelitian ini adalah media cetak surat kabar Riau 

Pos dan Haluan Riau edisi Januari 2016 . Sedangkan objek penelitian ini 

adalah perbandingan isi tajuk rencana surat kabar Riau Pos dan Haluan Riau 

edisi  Januari 2016.  

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang menjadi objek 

kajian karya ilmiah ini  ialah contens analisys. Tajuk rencana surat kabar Riau 

Pos dan Haluan Riau. 

1. Populasi dan Sample 

a. Unit Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang akan 

diteliti.
27

Populasi dari penelitian ini adalah Tajuk Rencana surat 

kabar Riau Pos dan Haluan Riau edisi Januari 2016 dan terdapat total 

keseluruhan 50 populasi. 

b. Sampel  

Sampel adalah merupakan suatu bagian dari populasi yang 

akan diteliti dan yang dianggap dapat menggambarkan populasinya.
28

 

Penelitian ini menggunakan sampel total atau sensus, seluruh anggota 

populasi sekaligus menjadi sampel
29
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E. Uji Validitas Data 

Setelah penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan 

validitas data atau pengujian dan pemeriksaan keabsahan data. Validitas data 

yang peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu uji reliabilitas koding. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan content analysis  atau 

analisis isi dengan memadukan metode kuantitatif. Selain itu,  cara 

menganalisis isi berita menurut kategori tajuk rencana secara deskriptif  

berdasarkan dokumentasi tajuk rencana surat kabar Riau Pos dan Haluan 

Riau. Metode ini dilakukan untuk mempermudah dalam proses penganalisaan 

dan penarikan kesimpulan dengan mendeskripsikan data yang ada untuk 

menjelaskan permasalahan yang diteliti. Dengan menggunakan prosedur 

penelitian yang telah ditetapkan.
30

 

Adapun  langkah-langkah dalam  analisis data yang akan peneliti 

lakukan yaitu : 

1. Konstruksi kategori melakukan seleksi tajuk rencana surat kabar Riau Pos 

dan Haluan Riau. Menyusun indikator dari kategori tajuk rencana yang 

kemudian dituangkan dalam cooding sheet. 

2. Penarikan sampel penelitian dengan cara mengumpulkan data dari surat 

kabar Riau Pos dan Haluan Riau, yang berisi tajuk rencana. 

mengelompokkannya berdasarkan lembar koding yang telah dibuat, 

reliabilitas koding. 
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3.  Melakukan analisis dan interpretasi data yang telah diperoleh dari 

penelitian. 

4. Membuat kesimpulan berdasarkan penghitungan statistik dari data yang 

telah didapatkan dari penelitian, Kategori  dalam analisis isi merupakan 

instrumen pengumpul data. Supaya objektif, maka kategori ini  harus 

dijaga reliabilitasnya.
31

 

Setelah analisis data dibuat, maka selanjutnya peneliti akan  

melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel dalam kategorinya.Hasil 

pengkodingan dibandingkandengan menggunakan rumus Ole R. Hostly yaitu 

Reliabilitas ditunjukkan dalampersentase persetujuan berapa besar 

persentasepersamaan antar-coder ketika menilai suatu isi.Guna menghitung 

hubungan antar variabel  yang datanya nominal dengan nominal atau nominal 

dengan ordinal yang disebut sebagai  Korelasi contingency.
32

 Adapun korelasi 

rumusan yang dikemukakan oleh Surkhmad adalah sebagai berikut:   

0 % - 20 % Korelasi yang rendah sekali  

20 % - 40 % Korelasi yang rendah tapi ada  

40 % - 70 % Korelasi yang sedang  

70 % - 90 % Korelasi yang tinggi  

90 % - 100 % Korelasi yang tinggi sekali   

 Sedangkan rumusannya ialah :  

  
√  
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Dimana : 

C : Koefisien Korelasi contingency 

X 
2 : 

Chi-Kuadrat 

N : Individu sebagai sampel 

 

 

 

 

 

 

 


