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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian. 

 Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan metode peneltian 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih terfokus 

untuk mendeskripsikan keadaan, sifat atau hakikat, suatu gejala tertentu atau nilai 

suatu objek. Esensi utama dari penelitian kualitatif lebih menitikberatkan pada 

penelitian yang berkaitan dengan upaya-upaya menggali makna-makna terhadap 

suatu fenomena tertentu dalam kondisi dan latar yang alami. Penelitian kualitatif 

lebih menekankan pada penemuan suatu konsep, pengetahuan dan bahkan 

mendapatkan suatu teori yang baru, dan bukan untuk melakukan pengujian 

terhadap teori yang sudah ada.
38

 

 Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002:3) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-

kata tertulis atau lisan dari seorang narasumber atau perilaku yang dapat menjadi 

objek pengamatan.  Penjelasan tersebut memfokuskan pada jenis data yang 

dikumpulkan pada proses penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Dengan 

menggunakan deskriptif kualitatif maka data yang dihasilkan bersifat deskriptif 

serta berupaya menggali makna dari suatu fenomena.
39

 

 Dalam penelitian skripsi mengenai proses Redaksi Harian Suara Merdeka 

dalam menetapkan artikel wacana yang layak muat pada halaman wacana 

HarianSuara Merdeka ini, peneliti akan mewawancarai beberapa pejabat redaksi 

Harian Suara Merdeka seperti Pemimpin Redaksi (Wakil Pemimpin Redaksi jika 

Pemimpin Redaksi berhalangan), Redaktur Pelaksana, serta Desk Wacana dan 

Edukasia  guna mendapatkan informasi yang rinci tentang bagaimana proses 

artikel wacana yang layak muat dalam halaman wacana Harian Suara Merdeka. 

Penelitian ini juga didukung dengan kegiatan pengamatan atau observasi yang 

                                                             
38 Djamal, M. Paradigma Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal.8-9. 
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dilakukan oleh peneliti dengan mengikuti berbagai proses dari awal seleksi artikel 

wacana hingga termuat (termasuk pula peneliti akan mengikuti rapat redaksi).  

3.2 Jenis Sumber Data 

 • Data Primer. 

 Data Primer adalah sumber utama yang mampu memberikan informasi, 

gambaran dan fakta berkaitan dengan peristiwa yang dinginkan dalam penelitian. 

Sumber utama merupakan sumber pertama sebuah data dihasilkan.  Dalam 

penelitian kualitatif, sumber data utama yaitu segala kata-kata atau semua 

tindakan seseorang yang diamati atau diwawancarai. Dalam proses penelitiannya, 

sumber data primer/ sumber utama, informasi dihimpun dengan menggunakan 

catatan tertulis atau bisa juga dengan perekaman secara video/ audio, serta 

pengambilan foto atau pembuatan film.
40

 

 Dalam penelitian skripsi ini, wawancara menjadi sumber data primer. 

Jajaran Redaksi Harian Suara Merdeka dalam hal ini terdiri dari Pemimpin 

Redaksi/ Wakil Pemimpin Redaksi, Redaktur Pelaksana dan Desk Wacana 

menjadi sumber utama yang akan diwawancarai oleh peneliti.  

 • Data Sekunder. 

 Data Sekunder adalah data tambahan dalam penelitian yang berbentuk 

dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto.  Data sekunder bisa pula data 

kedua setelah mendapatkan data primer. Dokumen dalam data sekunder bisa 

berupa dokumen tertulis seperti majalah ilmiah, arsip, buku, dokumen pribadi, 

serta dokumen resmi.
41

 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan catatan hasil observasi peneliti 

selama mengadakan penelitian di Kantor Redaksi Harian Suara Merdeka. Catatan 

hasil observasi tersebut nantinya berisi proses desk wacana dalam memilih artikel 

wacana sebelum disodorkan ke dalam rapat redaksi, dinamika dalam rapat redaksi 

                                                             
40 Ibrahim. Mei 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Beserta Contoh 
Proposal Kualitatif. Bandung: Alfabeta. Hal.69-70. 
41 Ibid. Hal 70. 
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dan segala hal yang masih berkaitan dengan proses seleksi hingga proses 

pemuatan artikel wacana Suara Merdeka. Selain dengan catatan hasil observasi, 

data sekunder penelitian ini juga dilengkapi dengan berbagai foto kegiatan redaksi 

Suara Merdeka yang dapat menunjang keakuratan penelitian. Ada pula kliping 

artikel wacana yang masuk ke dalam e-mail desk wacana serta kliping berbagai 

artikel wacana yang termuat.  

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data merupakan suatu prosedur yang bersifat sistematis dan 

standar guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian. Teknik 

pengumpulan data selalu memiliki hubungan yang erat dengan rumusan masalah 

penelitian yang hendak dipecahkan.
42

 Dalam penelitian ini, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan teknik pengamatan (obeservasi) dan 

wawancara.  

 • Teknik wawancara  

 Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan. Teknik wawancara suatu momentum dua orang atau lebih bertemu 

secara langsung dan bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan yang diperlukan berkaitan dengan 

penelitiannya.  Teknik wawancara merupakan teknik yang baik untuk menggali 

informasi yang dibutuhkan, selain itu juga sangat bermanfaat sebagai penerangan 

kepada masyarakat seperti halnya wawancara yang ada di televisi atau radio.
43

 

 Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pejabat redaksi Harian Suara 

Merdeka mulai dari Pemimpin Redaksi atau Wakil Pemimpin Redaksi jika 

Pemimpin Redaksi berhalangan, Redaktur Pelaksana dan Desk Wacana karena 

para pejabat tersebutlah yang memiliki kewenangan dan bertanggung jawab atas 

konten-konten Harian Suara Merdeka termasuk konten artikel wacana. 

                                                             
42 Nazir, Moh.2013. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. Hal 174.  
43Narbuko, Cholid & Achmadi, H Abu. 2007. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Bumi Aksara. Hal. 
83. 
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 • Teknik Pengamatan (Observasi) 

 Teknik pengamatan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki.
44

 

 Dalam hal ini, peneliti akan mengikuti berbagai kegiatan dalam redaksi 

Harian Suara Merdeka dalam proses penetapan artikel wacana. Berbagai kegiatan 

tersebut antara lain: proses selekesi artikel yang dilakukan oleh Desk Wacana dan 

Edukasia, selanjutnya rapat redaksi yang membahas berbagai konten Harian Suara 

Merdeka yang akan termuat termasuk pula artikel wacana, kemudian proses 

editing, dan terakhir proses finishing berupa konsultasi artikel wacana yang 

dilakukan oleh Desk Wacana Dan Edukasia kepada Redaktur Pelaksana serta hal-

hal lain yang masih berkaitan dalam proses penetapan.  Keikutsertaan peneliti 

dalam berbagai bentuk kegiatan redaksi tersebut sebagai upaya pencarian proses 

yang baku dalam pemuatan artikel wacana yang layak dimuat yang dilakukan oleh 

redaksi Harian Suara Merdeka.  

3.4 Teknik Analisis Data 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang 

dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap yakni reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berikut ini uraian dari rangkaian 

proses analisis data  : 

 1. Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan dan pentransformasian data “kasar” yang 

muncul dari berbagai catatan di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung 

secara terus menerus seiring dengan berjalannya penelitian ini. Reduksi data ini 

suatu bentuk analisis data yang memiliki tujuan untuk menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang dirasa kurang diperlukan, 

                                                             
44 Ibid. Hal 70. 
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dan juga mengorganisasi data untuk memudahkan dalam proses penarikan 

kesimpulan serta proses verifikasi.
45

 

 Pada tahap reduksi data ini, hasil wawancara peneliti dengan subyek 

penelitian diolah menjadi teks transkrip dalam bentuk percakapan tanpa 

mengurangi atau menambahkan kata. Dalam proses ini pula, peneliti juga 

membuat catatan hasil observasi selama peneliti melaksanakan penelitian. 

Kemudian peneliti akan membuang data yang dirasa kurang diperlukan atau tidak 

berkaitan dengan fokus penelitian yakni proses penetapan artikel wacana yang 

layak muat. Selanjunya peneliti akan mengorganisasi data yang sudah didapatkan 

dengan menggunakan pengodean data. Pengodean data ini dimaksudkan untuk 

memudahkan peneliti dalam proses penganalisisan data.  

 2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan 

tindakan. Sekumpulan informasi tersebut berbentuk teks naratif.
46

 

 Setelah proses reduksi data, peneliti akan  memaparkan seluruh data yang 

didapatkan dalam bentuk teks narasi yang dikaitkan langsung dengan berbagai 

teori yang digunakan peneliti.  

 3. Penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam rangkaian proses 

analisis data. Analisis data ini dilengkapi juga dengan proses verifikasi data 

sebagai bentuk pengujian kebenaran data, kekokohan data dan kecocokannya 

sehingga data tersebut menjadi data yang valid.  
47

 

 Pada tahap akhir ini, peneliti menarik kesimpulan yang mengerucut untuk 

menjawab pertanyaan pada rumusan permasalahan yakni : Bagaimana proses 

redaksi Harian Suara Merdeka dalam menetapkan artikel wacana yang layak muat 

dalam halaman wacana ?. 

 

                                                             
45Matthew B Miles & A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 
Metode-Metode Baru. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). Hal. 16-20.   
46 Ibid. 
47 Ibid.  


