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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Peneltian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang memiliki ciri khas 

penyajian datanya dalam bentuk narasi, cerita mendalam atau rinci dari responden hasil 

wawancara dan dokumentasi (Hamidi, 2008:55). Penelitian ini tidak mencari atau 

menjelaskan, tidak menguji  atau  membuat prediksi. Penelitian ini hanya mendeskripsikan 

atau menggambarkan secara utuh, lengkap, sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-

fakta serta keterkaitan antar fenomena yang diselidiki mengenai masalah yang berkaitan 

dengan kinerja wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam meliput berita kriminal kasus 

“Mauk Moruk”. 

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan 

informasi yang detail dan mendalam dari narasumber yang telah ditentukan. Informasi yang 

didapat berdasarkan cara berpikir dan cara pandang narasumber tersebut tanpa adanya 

manipulasi dari peniliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi jawaban dari 

narasumber tersebut. Menggunakan penelitian kualitatif yang tentunya akan memudahkan 

peneliti dalam menemukan jawaban dari penelitian yang dilakukan. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tipe penelitian deskripitif yaitu suatu 

bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, 
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baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.Fenomena itu bisa berupa 

bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2006:72). 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan 

menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang 

berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang 

kecendrungan yang tengah berlangsung. 

3.2.2 Dasar Penelitian 

 Dasar penelitian yang digunakan adalah penelitian naturalis, dimana dasar penelitian 

naturalis menolak bentuk terstruktur dari riset yang juga proses pembentukan struktur teori 

tidak dilakukan dalam penelitian. Dalam hal ini penelitian natura, artinya penulis mengamati 

langsung kinerja wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam meliput berita kriminal 

kasus “Mauk Moruk”. 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam meliput berita 

kriminal kasus “Mauk Moruk” yang difokuskan pada kinerja wartawan dalam meliput berita 

di “Suara Timor Lorosae”, dilakukan pada wartawan di Kantor “Suara Timor Lorasae”. 

Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan ketersedian informan penelitian. 

3.4 Waktu Penelitian  

 Penelitian ini akan dilaksanakan selama satu bulan, terhitung mulai tanggl 7 

November sampai dengan 30 Desember  2016 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah: 
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3.5.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data yang bertujuan untuk 

menggali informasi berkaitan dengan kinerja wartawan Koran “Suara Timor 

Lorasae” dalam meliput berita kriminal kasus “Mauk Moruk”. Dalam penelitian 

ini, peneliti melakukan penelitian secara mendalam kepada wartawan “Suara 

Timor Lorosae” secara tatap muka. Dengan alasan dapat memperoleh informasi 

yang lebih bersifat “open ended” dan mengarah pada kedalaman informasi. 

3.5.2 Dokumentasi  

Teknik terakhir yang digunakan adalah dokumentasi dengan alasan, bahwa 

peneliti dapat mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah dilakukan 

wartawan “Suara Timor Lorosae”dalam bentuk tertulis, misalnya job descriptions 

dan struktur organiasi, buku panduan yang diterbitkan oleh pihak wartawan 

“Suara Timor Lorosae” dan lain-lain. 

3.6  Subyek Penelitian 

Untuk menentukan subjek, peneliti menggunakan teknik purposive sampel, yakni 

sampel dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan berdasarkan strata, random, atau 

daerah tetapi berdasarkan atas adanya tujuan tertentu dengan membuat kriteria subjek. 

Adapun kriteria  wartawan dalam penelitian ini, yaitu: 

3.6.1 Wartawan yang berstatus staff, stringer atau redaktur yang berjumlah 4 orang 

3.6.2 Wartawan yang memiliki pendidikan sesuai dengan bidangnya yang berjumlah 3 

orang  

3.6.3 Wartawan yang sudah bersertivikasi yang berjumlah 5 orang. 

3.7 Sumber Data 

3.7.1 Data Primer 
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Data primer adalah salah satu sumber data yang diperoleh secara langsung peneliti 

dari nara sumber yang dapat dipercaya dalam memberikan informasi yang berkaitan 

dengan judul peneliti. Data primer dalam penelitian ini seperti orang (Wartawan) 

yang terlibat langsung didalamnya, yaitu Penanggung Jawab Kegiatan jurnalistik.  

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer. Data 

sekunder tersebut adalah dokumen-dokumen resmi, Koran-koran maupun internet 

atau televisi, perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan 

penelitian. Peneliti juga mencari serta mengumpulkan data-data yang pernah 

dilakukan oleh kantor “Suara Timor Lorosae”. 

3.8 Teknis Analisis Data 

Menurut Miles, Matthew B dan Huberman, A. Michael. (1992:35), analisa data adalah 

proses pengaturan urutan data, mengorganisasikan dalam suatu pola, kategori dan suatu 

uraian dasar dengan prosedur:  

Gambar 3.1 

Komponen analisa data model interaktif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Mathew B. Miles dan A. Michael Huberman, dalam Pawito (2007:105) 
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3.8.1 Reduksi Data 

Dimaksudkan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan tertulis di lapangan. 

3.8.2 Penyajian Data 

Dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan baik 

pengujian data dalam bentuk tabel maupun narative yang menggabungkan 

informasi yang tersusun ke dalam bentuk yang padu. Hal ini dimaksudkan agar 

memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau 

bagian-bagian tertentu dari penelitian. 

3.8.3 Menarik Kesimpulan  

Merupakan proses mencatat keteraturan, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi 

yang mungkin alur sebab akibat dari proposisi peneliti menurut data yang 

diperoleh di lapangan. 

Secara terperinci, analisis data kualitatif, prosesnya berjalan sebagai 

berikut:  

3.8.3.1 Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi 

kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.  

3.8.3.2 Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, 

membuat ikhtisar, dan membuat indeksnya.  

3.8.3.3 Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai 

makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan 

membuat temuan-temuan umum. (Moleong, Lexy J.2005)  
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Dari uraian tersebut dapatlah kita pahami bahwa ada yang mengemukakan 

proses, ada pula yang menjelaskan tentang komponen-komponen yang perlu ada dalam 

sesuatu analisis data (Moleong, Lexy J.2005). 

3.9 Keabsahan Data 

Untuk menetapkan keabsahan (trust worthines) data yang diperlukan adalah teknik 

pemeriksaan. Dalam penelitian peneliti menggunakan teknik trianggulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2001: 178). 

Data atau informasi yang telah di kumpulkan dalam suatu penelitian perlu diuji keabsahanya 

(kebenaranya). Dalam penelitian ini, teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan pembanding atau pengecekan data tersebut 

(Moleong, 2001:178). 

Dalam prakteknya peneliti menggunakan tiga macam triangulasi, pertama 

triangulasi sumber.Di sini peneliti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. Kedua, triangulasi metode. Caranya dengan menggunakan metode wawancara, 

dan pengamatan untuk mengecek topik atau data yang sama. Ketiga, triangulasi teori. 

Menguraikan pola, hubungan dan mengetahui penjelasan yang muncul dari analisis.Dalam 

hal ini penulis menggunakan metode kedua, yaitu triangulasi metode. 

Ketiga macam triangulasi tersebut peneliti cenderung menggunakan triangulasi 

metode yaitu dengan menggunakan metode wawancara, dan dokumentasi untuk mengecek 

topik atau data yang sama mengenai kinerja wartawan Koran “Suara Timor Lorosae” dalam 

meliput berita kriminal kasus “Mauk Moruk”. 

Metode demikian akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya 

akan memberikan pandangan (insights) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. 

Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh 
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kebenaran handal. Dengan ungkapan lain jika melalui pemeriksaan tersebut ternyata tidak 

sama jawaban responden atau ada perbedaan data atau informasi yang di temukan maka 

keabsahan data “diragukan keabsahanya”. Dalam keadaan seperti itu peneliti harus 

melakukan pemeriksaan lebih lanjut informasi yang mana yang benar. Dalam penelitian 

kualitatif informasi atau data tentang suatu masalah yang bertentangan bisa saja di masukan 

dalam laporan penelitian jika terkait dengan informasi yang mempunyai penjelasan 

(reasoning) dari informan tersebut (Hamidi, 2008: 68-69).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


