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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Jenis dan Pendekatan Penelitian 

  Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis) yang dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dengan memadukan metode deskriptif kauntitatif didasarkan pada 

frekuensi dan persentase. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisa semua 

bentuk komunikasi, antara lain media massa (surat kabar, majalah, tabloid dan 

sebagainya). Dimana ada yang dideskripsikan untuk menjelaskan permasalahan 

yang diteliti. Penelitian dengan teknik analisi isi merupakan teknik penelitian 

alternatif bagi kajian komunikasi yang cenderung lebih banyak mengarah pada 

sumber (source) maupun penerima pesan. Pendekatan penelitian ini 

mengedepankan penyajian data secara terstruktur serta memberikan gambaran 

terinci tentang objek penelitian berupa pesan komunikasi. Analisis isi digunkan 

untuk memperoleh keterangan isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk 

lambing. Analisi isi dapat digunkakan untuk menganalisis semua bentuk 

komunikasi yaitu surat kabar, buku, puisi, lagu, cerita rakyat, dan lainya.
29

 

 

B. Lokasi dan waktu penelitian 

 Penelitian ini bersifat lapangan yang mengambil lokasi di surat kabar 

pekanbaru MX yang berada di kota pekanbaru yang beralamatkan jalan H.R 

Subrantas. Dipilih nya di Pekanbaru MX karena disurat kabar nya banyak 

menerbitkan atau menyajikan  berita kriminal. Penelitian ini dilakukan dari 

tanggal 7-30 September 2015. 
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C. Populasi dan sampel 

a. Populasi adalah jumlah keseluruhan fenomena yang akan diteliti populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan pada lead berita kriminal pada 

surat kabar Peknabaru  MX edisi September 2015. 

b. Sampel adalah sebagian atau yang mewakili yang diteliti, yang akan 

dijadikan penelitian ini adalah berita kriminal yang terbit selama satu 

bulan surat kabar Pekanbaru MX.  

D. Subjek dan objek penelitian 

 Adapun subjek penelitian nya adalah perusahaan surat kabar pekanbaru 

MX. Kemudian objek penelitian nya adalah penggunaan bahasa yang 

digunkan surat kabar pekanbaru MX pada lead  berita kriminal edisi 

September 2015. 

E. Teknik  pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini penulis menggunakan teknik 

analisis isi serta metode Dokumentasi. Dokumentasi adalah dengan teknik 

dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk 

melengkapi data-data penelitian, seperti sejarah berdirinya pekanbaru MX, 

visi dan misi, dan struktur organisasi nya.  

F. Uji validitas 

 Uji Validitas adalah suatu derajat ketepatan/kelayakan instrumen yang 

digunakan untuk mengukur apa yang akan diukur. Menurut Sukardi validitas 

adalah derajat yang menunjukkan dimana suatu tes mengukur apa yang 

hendak diukur. Sedangkan menurut Saifuddin Azwar bahwa validitas 

mengacu sejauh mana akurasi suatu tes atau skala dalam menjalankan fungsi 

pengukurannya.Dari ketiga pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa 

validitas adalah Derajat keetepatan/kelayakan instrumen yang digunakan 
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untuk mengukur apa yang akan diukur serta sejauh mana instrumen tersebut 

menjalankan fungsi pengukurannya.
30

 

G. Teknik Analisis data 

 Dalam pembahasan ini penulis menggunakan teknik analisis isi ( content 

analysis) dengan memadukan metode kuantitatif, yang berdasarkan pada data 

yang telah ada. Dimana data tersebut menjelaskan permasalahan yang diteliti yang 

dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan. 

 Dalam menganalisi data penelitian menganalisis secara kuantitatif yang 

berdasarkan pada frekuensi dan persentase penulis akan menganalisis data 

tersebut dalam bentuk angka-angka yang menggunakan tabel frekuensi dan 

persentase setelah data dari lapangan terkumpul. Berdasarkan jumlah frekuensi 

dan persentase diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan oleh 

sugiyono sebagai berikut
31

: 

a. Baik sekali jika mempunyai nilai dari 81% sampai dengan 100% 

b. Baik jika mempunyai nilai dari 61% sampai dengan 80% 

c. Sedang jika mempunyai nilai dari 41% sampai dengan 60% 

d. Kurang baik jika mempunyai nilai dari 21% sampai dengan 40% 

e. Tidak baik jika mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 40% 

Penulis juga menggunakan rumus persentase untuk hasil analisis 

penggunaan bahasa jurnalistik dalam penyampaian berita kriminal pada surat 

kabar Pekanbaru MX. Perhitungan data dengan distribusi frekuensi ini dapat 
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dilakukan dengan menghitung frekuensi data tersebut kemudian dipersentasekan, 

dapat digunakan rumus sebagai berikut:
32

 

P = % 

Dengan keterangan: 

P  =  Angka Persentase 

F  =  Frekuensi yang sedang dicari persentsenya 

N = Jumlah nilai keseluruhan/ banyaknya individu 
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