BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 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.45
Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik menurut Bogdan dan
Biklen adalah sebagai berikut:46
1) Dilakukan pada kondisi yang alamiah (sebagai lawannya adalah
eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrumen kunci.
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. Subjek dan Objek Penelitian
Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah wartawan harian
Pekanbaru Pos. Sedangkan yang menjadi objek adalah strategi wartawan Harian
Pekanbaru Pos dalam peliputan berita. Subjek penelitian adalah sumber tempat
memperoleh keterangan penelitian dan objek penelitian adalah hal yang akan
diteliti dalam penelitian tersebut.
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C. Sumber Data
1. Jenis Data dan Sumber Data
a. Data Primer
Data primer diperoleh langsung dari penelitian melalui cara observasi
dan Wawancara terhadap subjek penelitian. Dalam penelitian ini
peneliti akan melakukan observasi secara langsung dan tidak langsung
serta melakukan Wawancara mendalam kepada narasumber penelitian.
b. Data Sekunder
Data

sekunder

diperoleh

melalui

sumber-sumber

lain

yang

dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti mengumpulkan data-data
yang mendukung penelitian.

D. Informan Penelitian
Riset kualitatif tidak bertujuan untuk membuat generalisasi hasil riset.
Hasil riset lebih bersifat konstekstual dan kasuistik, yang berlaku pada waktu dan
tempat tertentu sewaktu penelitian dilakukan. Karena itu, pada riset kualitatif
tidak

dikenal

istilah sampel. Sampel pada riset kualitatif disebut subjek

penelitian atau informan, yaitu orang- orang yang dipilih untuk diwawancarai
atau diobservasi sesuai tujuan riset. Disebut subjek riset bukan objek karena
informan dianggap aktif mengkontruksi realitas, bukan sekedar objek yang hanya
mengisi kuesioner.47
Dari penjelasan di atas, dalam hal ini yang menjadi informan penelitian
berarti wartawan yang terdapat di dalam Perusahaan Harian Pekanbaru Pos yang
berjumlah 3 orang, yakni sebagai berikut :
1. Bapak Royan, Pimpinan Redaksi (Pimred) Pekanbaru Pos di harian
pekanbaru pos
2. Idon salah seorang wartawan di harian pekanbaru pos
3. Andre zaki, salah seorang wartawan Pekanbaru Pos
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E. Teknik Pengumpulan Data
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. Wawancara
Wawancara adalah pengumpulan data dengan jalan tanya jawab secara
sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan
penelitian. Adapun jenis Wawancara yang digunakan adalah Wawancara
mendalam. 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.
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 Pekanbaru Pos.
c. Observasi
Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau
objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan
dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah
diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang
dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.
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F. 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
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.48
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