BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif dengan
pendekatan

deskriptif

karena

tidak

bermaksud

mengadakan

pengujian,

menjelaskan hubungan sebab akibat, tetapi lebih memfokuskan pada pemaparan
situasi yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Pendekatan deskriptif adalah
suatu metode dalam meneliti status suatu kelompok manusia, suatu kondisi, suatu
sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada saat sekarang. Penelitian
kualitatif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau
membuat prediksi.31
Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa penelitian kualitatif ditujukan
untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang
ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang
berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi; 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.32
Selain itu, Denzin dan Lincoln mengatakan bahwa penelitian kualitatif
adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud mentafsirkan
fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan melibatkan strategi
yang ada.33 Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik menurut Bogdan
dan Biklen adalah sebagai berikut:34
1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah
eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.

31

Rakhmat ,Jalaluddin, Metode Penelitian Komunikasi, (Jakarta: PT. Remaja.Rosdakarya,

2001), 24
32

Ibid, 25
Ibid, 45
34
Sugiyono, Strategi Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D).
(Bandung: Alfabeta, 2009), 32
33

27

28

2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk
kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.
3) Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses atau outcome.
4) Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara indukatif.
5) Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data di balik yang teramati).
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan di kantor redaksi Surat Kabar Harian Pos Metro
Rohil, tepatnya di Jalan Pahlawan, Bagansiapiapi, Riau. Adapun waktu yang
diperlukan kurang lebih 1 bulan, yaitu pada bulan april 2017.
C. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dalam penelitian ini adalah wartawan Harian Pos Metro Rohil.
Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pemahaman wartawan Harian
Pos Metro Rohil terhadap kode etik jurnalistik.
D. Informan Penelitian
Informan kunci dan informan pelengkap (untuk menjelaskan Pemahaman
wartawan, sosialisasi serta penerapan Kode Etik Jurnalistik pada wartawan harian
Berita Pos Metro Rohil) dalam penelitian ini diambil dari Pimpinan Redaksi
harian berita Pos Metro Rohil. Serta informan pelengkap diambil dari dua orang
wartawan di harian berita Pos Metro Rohil.
Menurut Bernard35 Key Informan adalah “key informant interviewing is an
integral part of ethnographic research. Good informants are people who can talk
to easily, who understand the information you need, and who are glad to give it to
you or get it to you.” ( informan kunci adalah suatu bagian integral dari riset
etnografi. Informan kunci yang baik adalah orang yang peneliti dapat temui dan
diajak berbicara dengan mudah, yang memahami informasi yang peneliti
butuhkan dan orang yang bersedia memberikan informasi kepada peneliti).
Dengan penjelasan di atas penulis memutuskan bahwa yang akan menjadi
informan kunci untuk menjelaskan masalah yang peneliti angkat adalah Pimpinan
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Redaksi dan lima orang wartawan dari institusi tempat dimana penulis meneliti
yaitu harian Pos Metro Rohil.
E. Sumber Data
1) Sumber Data Primer
Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Data yang
diperoleh langsung dari penelitian melalui cara observasi dan interview
terhadap objek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan
observasi secara langsung dan tidak langsung serta melakukan interview
bebas terpimpin kepada narasumber penelitian.
2) Sumber Data Sekunder
Sedangkan data sekunder berasal dari studi pustaka yang dilakukan
untuk memperoleh data pendukung dari literatur atau buku-buku, laporan
studi terdahulu, makalah, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik
cetak maupun elektronik, yang dibutuhkan dan berhubungan dengan objek
penelitian. Berikut sumber data sekunder dalam penelitian ini :
a) Observasi
Observasi adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis
dan sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata
terhadap kejadian-kejadian yang langsung. Observasi adalah suatu
tekhnik untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung
gejala-gejala yang sedang berlangsung. Observasi sebagai alat
pengumpul data adalah pengamatan yang memiliki sifat-sifat :
1) Dilakukan sesuai tujuan yang dirumuskan lebih dulu.
2) Direncanakan secara sistematis.
3) Hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuannya.
4) Dapat diperiksa validitas, realibilitas dan ketelitiannya.
b) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu penelitian yang bersumber pada bahan-bahan
tertulis. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa sejarah
berdirinya, tujuan penerbitan, dan profil pembaca. Dengan melihat
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dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini antara
lain catatan-catatan dan buku-buku. Maka dalam pencarian datanya
harus valid melalui buku maupun orang yang tahu tentang sejarah
berdirinya Harian Pos Metro Rohil.
c) Interview (wawancara)
Interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara
sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian. Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview
bebas terpimpin yakni gabungan antara interview terpimpin dengan
interview tak terpimpin. Dalam tekhnik pelaksanaannya penulis
mengajukan pertanyaan kepada informan, kemudian informan diminta
untuk menjawab secara bebas terbuka. Pertanyaan yang diajukan
adalah pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya serta mengajukan
pertanyaan tambahan apabila masih ada jawaban yang masih belum
jelas. Strategi ini digunakan untuk mendapatkan data tentang strategi
pencarian berita wartawan Harian Pos Metro Rohil.
F. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan dengan melalui wawancara yang mendalam (depth
interview), observasi dan dokumentasi pada setiap subjek penelitian. Untuk
mendapatkan data yang akurat diperlukan adanya data yang valid sehingga
mampu mengungkapkan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini,
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan strategi sebagai
berikut :
a) Observasi
Observasi adalah suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan
sengaja diadakan dengan menggunakan alat indera terutama mata terhadap
kejadian-kejadian yang langsung. Observasi adalah suatu tekhnik untuk
mengamati secara langsung maupun tidak langsung gejala-gejala yang
sedang berlangsung. Observasi sebagai alat pengumpul data adalah
pengamatan yang memiliki sifat-sifat :
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1) Dilakukan sesuai tujuan yang dirumuskan lebih dulu.
2) Direncanakan secara sistematis.
3) Hasilnya dicatat dan diolah sesuai tujuannya.
4) Dapat diperiksa validitas, realibilitas dan ketelitiannya.
b) Dokumentasi
Dokumentasi yaitu penelitian yang bersumber pada bahan-bahan tertulis.
Strategi ini digunakan untuk mendapatkan data berupa sejarah berdirinya,
tujuan penerbitan, oplah (tiras) jalur distribusinya dan profil pembaca.
Dengan melihat dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan
penelitian ini antara lain catatan-catatan dan buku-buku. Maka dalam
pencarian datanya harus valid melalui buku maupun orang yang tahu
tentang sejarah berdirinya Harian Pos Metro Rohil.
c) Interview (wawancara)
Interview adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara
sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian. Adapun jenis interview yang digunakan adalah interview bebas
terpimpin yakni gabungan antara interview terpimpin dengan interview tak
terpimpin. Dalam tekhnik pelaksanaannya penulis mengajukan pertanyaan
kepada informan, kemudian informan diminta untuk menjawab secara
bebas terbuka. Pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang telah
disiapkan sebelumnya serta mengajukan pertanyaan tambahan

apabila

masih ada jawaban yang masih belum jelas. Strategi ini digunakan untuk
mendapatkan data tentang strategi pencarian berita wartawan Harian Pos
Metro Rohil.
G. Teknik Analisis Data
Sesuai dengan pendekatan penelitian yang digunakan yaitu deskriptif
kualitatif, maka dalam menganalisa data yang berhasil dikumpulkan tidak
menggunakan uji statistik melainkan non statistik sesuai dengan pendekatan
deskriptif yang bersifat kualitatif yaitu teknik analisis yang dilakukan melalui
pikiran logis, baik secara induktif deduktif, analogis maupun komparatif. Analisis
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data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data,
mengorganisasikan data, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari,
dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.36
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