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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1. Jenis dan pendekatan penelitian  

Untuk mengurai dan mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan 

metode deskriptif kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor metodologi kualitatif 

adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 

lisan dari perilaku orang-orang yang akan diamati.
18

  

Sebagaimana yang dikatakan Sukmadinata penelitian deskriptif ditujukan 

untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau fenomena apa adanya. Dalam 

penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana strategi media surat kabar dalam 

penyajian isi berita kejahatan terhadap perempuan di surat kabar Pekanbaru MX.  

2. Lokasi dan waktu penelitian  

Penelitian ini dilakukan dimana saja, karena penelitian ini menggunakan 

metode analisis isi menggunakan surat kabar/ koran harian Pekanbaru MX. 

Penelitian ini dilakukan pada terbitan koran Pekanbaru MX edisi September 2015.  

3. Unit populasi  

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek/subyek 

yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. 
19

 

Penelitian ini menggunakan unit populasi dari surat kabar Pekanbaru MX 

terbitan September 2015.  

4. Unit sampel  

Dalam mengambil sampel penelitian ini peneliti menggunakan metode 

systemayic random sampling atau sampel acak. Metode ini menggunakan konsep 

mengambil sampel secara systematic secara interval (jarak) tentu dari suatu 
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sampel kerangka yang telah diurutkan. Dengan demikian tersedianya populasi 

sasaran yang tersusun.  

Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah terbitan bulan 

September 2015.   

5. Teknik pengumpulan data  

Dokumentasi digunakan dalam penelitian sebagai sumber data yang 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. Studi 

dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah.  

Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan peneliti dengan 

mengumpulkan koran-koran Pekanbaru MX terbitan September 2015 untuk 

dijadikan referensi dalam penelitian ini.  

6. Teknik analisis data 

Teknik  analisis  data  yang  digunakan  adalah  model  analisis isi, karena 

analisis isi ini lebih bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi 

tertulis atau tercetak dalam media massa.  

Masing-masing komponen dapat melihat kembali komponen yang lain 

sehingga data yang terkumpul  akan  benar-benar  mewakili  sesuai  dengan  

permasalahan  yang  sedang diteliti.
20
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