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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Artinya data yang 

digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri atas angka-angka)
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melainkan berupa pesan-pesan verbal (tulisan atau teks naskah). Data-data 

dikumpulkan, diseleksi dan dianalisa secara deskriktif. Data kemudian disajikan, 

dideskriktifkan dan diinterprestasikan sampai akhirnya ditarik kesimpulan. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian  ini dilakukan pada surat kabar harian Riau Pos yang berlokasi di 

Jalan H.R Soebrantas Km 10,5 Graha Pena, Panam Pekanbaru Riau. dan untuk 

waktu penelitian, penulis akan meneliti dimulai dari bulan November 2016 hingga 

Januari 2017. 

 

C. Sumber Data 

1. Data primer  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui cara 

dokumentasi terhadap obyek penelitian yang mendukung seluruh berita 

kampanye pemilihan langsung Kepala Daerah (Walikota) Pekanbaru 

2017 yang dimuat di surat kabar Riau Pos dimasa kampanye, yakni mulai 

dari bulan November 2016 hingga Januari 2017. Hal ini dilakukan agar 

lebih terfokus pada permasalahan yang akan dijawab. 

2. Data sekunder 

Yaitu data yang diperoleh melalui sumber-sumber lain yakni berupa 

buku, data dari internet, dan literatur-literatur yang berhungan dengan 

penelitian ini. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Observasi merupakan sebuah kegiatan yang berhubungan dengan 

pengawasan, peninjauan, penyelidikan dan penelitian. Metode 

pengumpulan data dalam sebuah observasi, dilakukan secara sistematis 

dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala atau 

fenomena objek yang diteliti. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menggali data-data masa lampau secara sistematis dan objektif.
22

. Dalam 

penelitian ini, data yang akan didokumentasikan adalah kumpulan teks 

berita tentang pemilihan kepala daerah Pekanbaru tahun 2017 pada surat 

kabar harian Riau Pos edisi bulan Novembar 2016 sampai Januari 2017.  

 

E. Validitas Data 

Validitas data adalah keabsahan atau akurasi suatu alat ukur. Setelah 

penelitian dilakukan, maka selanjutnya perlu dilakukan validitas data atau 

pengujian dan memeriksa keabsahan data. Validitas data yang penulis gunakan 

dalam penelitian ini yaitu triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk 

keperluan pengesahan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik 

triangulasi dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan pengamat 

lainnya membantu mengurangi kesalahan dalam pengumpulan data. Pada 

dasarnya pengamatan suatu tim penelitian dapat direalisasikan dilihat dari segi ini. 

Cara ini adalah membandingkan hasil pekerjaan seorang analissi dengan analisis 

lainnya. 
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F. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis berita kampanye pilkada walikota Pekanbaru tahun 

2017, peneliti menggunakan teknik analisis wacana dipakai untuk melihat 

ideologi yang terkandung dalam berita. Data yang disajikan secara kualitatif 

mealalui analisis wacana yang dikemukan oleh Teun A. Van Dijk dengan 

menganalisis tiga struktur wacana, seperti struktur Makro, Superstruktur dan 

Struktur Mikro. 


