
 

19 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan unutk meneliti pada kondisi objek yang alamiah 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data 

dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data 

bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna 

daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah 

secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis 

data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil 

penelitian yang dilakukan disepakati  oleh peneliti dan subjek penelitian.
1
 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu suatu 

proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang 

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada metode ini, 

peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci 

dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. 

Metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang diamati. 

Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-

temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan 

lainnya. Selanjutnya, dipilihnya penelitian kualitatif karena kemantapan peneliti 

berdasarkan pengalaman penelitiannya dan metode kualitatif dapat memberikan 

rincian yang lebih kompleks tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh 

metode kuantitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu memaparkan situasi atau 
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peristiwa, mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala 

yang ada, mengidentifikasikan masalah atau memeriksa dan menentukan apa yang 

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari 

pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang 

akan datang. Penelitian deskripsi bertujuan untuk : 

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala-gejala 

yang ada. 

2. Mengidenifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek yang berlaku. 

3. Membuat perbandingan atau evaluasi. 

4. Menentukan apa yang dihadapai orang lain dalam menghadapi masalah yang 

sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan 

keputusan pada waktu yang akan datang. 

 

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Harian Tribun Pekanbaru yang beralamat 

di Jalan Imam Munandar No. 128 Pekanbaru. Waktu penelitian mulai September 

sampai dengan Desember 2016. 

 

C. Sumber Data  

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

golongan yaitu : 

1. Sumber data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

(petugasnya) dari sumber pertamanya 
2
. Adapun yang menjadi sumber data 

primer dalam penelitian ini adalah Desy Nathalie sebagai sekretaris redaksi 

tribun pekanbaru. 

2. Sumber data sekunder, Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 

sebagai penunjang dari sumber pertama, dapat juga dikatakan data yang 

tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.
3
 Adapun yang menjadi suber 
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data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumentasi wawancara dengan 

Kru tribun pekanbaru. 

 

D. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini adalah, sekretaris redaksi, pimpinan redaksi, 

kepala desain grafis dan editing dan manajer sirkulasi serta pelanggan harian 

tribun pekanbaru. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono teknik pengumpulan data merupakan langkah yang 

paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi mrupakan referensi pendukung penelitian ini, yaitu bacaan 

seperti: literatur, buku-buku karangan ilmiah, dan dokumen-dokumen lain 

yang sesuai dengan kajian penelitian, terutama dokumen-dokumen yang 

dimiliki oleh surat kabar harian Tribun Pekanbaru. 

2. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan mengadakan 

pengamatan langsung terhadap suatu obyek dalam suatu periode tertentu 

dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-hal tertentu yang 

diamati. 

3. Wawancara secara mendalam (in-depth interview).  

Esterberg mengemukakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang 

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Tipe wawancara yang 

digunakan dalam penelitian ini bersifat semi terstruktur (semi structure 

interview). Tujuan dari wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Hal 
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lain yang perlu dipersiapkan untuk wawancara yaitu alat perekaman suara 

(voice recorder) dan beberapa alat tulis bila diperlukan untuk pencatatan.
4
 

 

F. Teknik Analisis Data  

Metode ini dianggap peneliti paling tepat untuk menjawab dan menganalisis 

pertanyaan-pertanyaan yang dirumuskan pada tujuan penelitian dengan maksud 

untuk menilai atau melihat gejala fenomena-fenomena yang tampak di 

masyarakat. Mengetahui gejala-gejala fenomena yang sedang berlangsung, 

menyusun dan mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan dan selanjutnya 

menganalisis data yang telah dikumpulkan. 

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan 

bahwa permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu bagaimana strategi 

Tribun Pekanbaru dalam menjaga kredibilitas isi berita, memerlukan sejumlah 

data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan 

kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman 

pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang 

berubah-ubah selama penelitian berlangsung.
5
  

Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai 

tuntas, hingga datanya jenuh. Aktivitas tersebut  adalah reduksi data (data 

reduction), penyajian data (data display), dan conclusion drawing/verification.
6
 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah anallisis data yang dilakukan dengan memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya. Data yang diperoleh di dalam lapangan ditulis/diketik dalam 

bentuk uraian atau laporan yang terperinci. 

 

 

                                                 
4
 Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta, 2011, 
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5
 Moleong, Lexi J. Metodologi Penelitian Kaulitatif (Bandung : Rosda, 2007, hal 10) 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data dilakukan dalam bentuk urian singkat, bagan, hubungan 

antar kategori, flowchar, dan sejenisnya. Miles dan Huberman  menyatakan 

bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam 

penelitian kaulitatif adalah teks yang bersifat naratif. 

3. Conclusion drawing/verification 

Dari data yang diperoleh, kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya 

kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


