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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Metode penelitian adalah cara berpikir dan berbuat yang dipersiapkan 

secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu 

menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan 

secara ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitian (Kartono, 

1996:20). 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis isi kualitatif dengan 

menggunakan analisis wacana. Kriyantono (2007:247) mengemukakan 

penelitian analisis isi sebagai suatu analisis yang lebih mendalam dan detail 

untuk memahami isi produk media dan mampu menghubungkannya dengan 

konteks sosial/ realitas yang terjadi sewaktu pesan dibuat. 

Analisis isi kualitatif memandang bahwa segala macam produksi teks 

tidak lepas dari kepentingan-kepentingan pembuat pesan. Periset dalam 

melakukan analisis bersikap kritis terhadap realitas yang ada dalam teks. 

Analisis wacana merupakan suatu kajian yang digunakan secara 

ilmiah, baik dalam bentuk tulis maupun lisan. Penggunaan bahasa secara 

alamiah ini berarti penggunaan bahasa seperti dalam komunikasi sehari-hari. 

Stubbs dalam Arifin (2008:8) menjelaskan bahwa analisis wacana 

menekankan kajian penggunaan bahasa dalam konteks sosial, khususnya 

dalam interaksi antar penutur. Dengan kata lain bahwa analisis wacana itu 
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merupakan kajian yang membahas tentang wacana, sedangkan wacana itu 

adalah bahasa yang digunakan untuk berkomunikasi. 

Dengan menggunakan analisis semiotika sosial, penulis dapat 

mengetahui makna tanda (sign) yang dikonstruksikan oleh media yang 

berwujud kata dalam satuan yang disebut kalimat. Penulis menggunakan 

model analisis yang khusus menelaah sistem tanda (sign) milik M.K Halliday. 

Dalam model ini struktur analisis dan perangkat analisisnya relatif lebih 

lengkap sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis secara 

mendetail. 

Terdapat tiga unsur penting yang menjadi perhatian penafsiran teks 

secara kontekstual menurut Halliday, yaitu medan wacana (filed of 

discourse), pelibat wacana (tenor of discourse), dan sarana wacana (mode of 

discourse). 

 

3.1.1 Paradigma Penelitian 

Sebagaimana yang dikutip Dedy Nur Hidayat, paradigma ilmu 

pengetahuan (komunikasi) menurut Guba dan Lincolin terbagi 

menjadi tiga, yaitu (1) paradigma klasik (classical paradigm) yang 

terdiri dari positivist dan  postpositivist, (2) paradigma kritis (critical 

paradigm), dan (3) paradigma konstruktivisme (constructivism 

paradigm) (Bungin, 2007:237). 

Karena penelitian ini menggunakan analisis wacana dan 

menjadikan semiotika sosial sebagai sebuah pendekatan untuk 

menganalisis teks media, maka penelitian ini termasuk dalam kategori 
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paradigma konstruktivis. Dengan kata lain, penulis menggunakan 

paradigma konstruktivis ini untuk menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah yang diteliti. 

Menurut Eriyanto (2002:13) paradigma ini mempunyai posisi 

dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang 

dihasilkannya. Konstruktivis memandang realitas kehidupan sosial 

bukanlah realitas yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Karenanya, 

konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivis adalah menemukan 

bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi dan dengan 

cara apa konstruksi itu dibentuk. 

Lebih lanjut, Kriyanto (2006:51-52) dan Salim (2001:77) 

menjelaskan paradigma konstruktivis melalui empat hal, yaitu 

ontologis (realita), epistemologis (bagaimana pengetahuan didapat), 

aksiologis (nilai-nilai), dan metodologis (teknik-teknik yang 

digunakan untuk menemukan pengetahuan). Keempat hal tersebut 

dapat lebih dipahami melalui tabel berikut ini: 

Tabel 3.1 Perbedaan Paradigma Positivis, Konstruktivis, dan Kritis 

 Positivis Konstruktivis Kritis 

Ontologis 1. Ada realitas yang 

―real‖ yang diatur 

oleh kaidah-

kaidah tertentu 

yang berlaku 

universal; 

walaupun 

kebenaran 
pengetahuan 

tentang itu 

mungkin hanya 

bisa diperoleh 

1. Realitas 

merupakan 

konstruksi sosial. 

Kebenaran suatu 

realitas bersifat 

relatif, berlaku 

dinilai relevan 

oleh pelaku sosial. 
 

2. Realitas adalah 

hasil konstruksi 

mental dari 

Realitas yang 

diamati merupakan 

realitas ―semu‖ 

yang telah 

terbentuk oleh 

proses sejarah dan 

kekuatan-kekuatan 

sosial, budaya, dan 
ekonomi politik. 
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seecara 

probabilistik. 

 

2. Di luar dunia 

subjektif peneliti. 

 

 

3. Dapat diukur 

dengan standar 

tertentu, 

digeneralisasikan 

dan bebas dari 

konteks dan 

waktu. 

individu pelaku 

sosial, sehingga 

realitas dipahami 

secara beragam 

dan dipengaruhi 

oleh pengalaman, 

konteks, dan 

waktu. 

Epistemologis 1. Ada realitas 

obyektif, sebagai 

suatu realitas 

yang eksternal di 

luar diri peneliti. 

Peneliti harus 

sejauh mungkin 

membuat jarak 

dengan objek 

penelitian. 

 

2. Jangan ada 

penilaian yang 

subjektif atau bias 

pribadi. 

1. Pemahaman 

tentang suatu 

realitas atau 

temuan suatu 

penelitian 

merupakan produk 

interaksi antara 

peneliti dengan 

yang diteliti. 

 

2. Peneliti dan objek 

atau realitas yang 

diteliti merupakan 

kesatuan realitas 

yang tidak 

terpisahkan. 

Hubungan antara 

peneliti dengan 

realitas yang diteliti 

selalu dijembatani 

oleh nilai-nilai 

tertentu. 

Axiologis 1. Nilai, etika, dan 

pilihan moral 

harus berada di 

luar proses 

penelitian. 

 

2. Peneliti berperan 

sebagai interest 

scientist. 

 

3. Tujuan penelitian: 

eksplanatif, 

prediksi, dan 
kontrol realitas 

sosial. 

1. Nilai, etika, dan 

pilihan moral 

merupakan bagian 

tak terpisahkan 

dari suatu 

penelitian. 

 

2. Peneliti sebagai 

passionate 

participant, 

fasilitator yang 

menjembatani 

keragaman 
subjetivitas pelaku 

sosial. 

 

3. Tujuan penelitian: 

rekonstruksi 

1. Nilai, etika, dan 

pilihan moral 

merupakan 

bagian tak 

terpisahan dari 

suatu penelitian. 

 

2. Peneliti 

mempatkan diri 

sebagai 

transformative 

intellectual, 

advocat, dan 
aktivis. 

 

3. Tujuan 

penelitian: kritik 

sosial, 
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realitas sosial 

secara dialektis 

antara peneliti 

dengan pelaku 

sosial diteliti. 

transformasi, 

emansipasi, dan 

social 

empowerment. 

Metodologis Pengujian hipotesis 

dalam struktur 

hypothetico-

deductive methods 

melalui laboratorium 

eksperimen atau 

survey eksplanatif, 

dengan analisis 

kuantitatif. 

Menekankan empati 

dan interaksi 

dialektis antara 

peneliti-responden 

untuk 

mengkonstruksi 

realitas yang diteliti, 

melalui metode-

metode kualitatif 

seperti observasi 

partisipan. 

Mengutamakan 

analisis 

komprehensif, 

kontekstual, dan 

multilevel analisis 

yang bisa 

dilakukan melalui 

penempatan diri 

sebagai partisipan 

dalam proses 

transformasi sosial. 

Sumber: Kriyanto (2006:51-52) dan Salim (2001:77) 

Adapun korelasi antara paradigma ini dengan penelitian yang 

dilakukan penulis adalah untuk mengkonstruksi realitas mengenai 

kontroversi isu penolakan pemimpin non-muslim di tengah 

masyarakat beragama muslim, untuk mengetahui wacana, dan apakah 

terdapat kesamaan tipe wacana di media online Republika.co.id dan 

Suarapembaruan.com. 

3.1.2   Pendekatan Penelitian: Kualitatif 

Berdasarkan paradigma penelitian (konstruktivis) yang 

digunakan oleh penulis, pendekatan penelitian yang digunakan pada 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan 

teknik penelitian kualitatif, penulis dapat mengetahui kedalaman 

makna tanda (sign) pada teks berita Republika.co.id dan 

Suarapembaruan.com. 
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Menurut Lofland dalam Moleong (1989:122), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Lebih lanjut, penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif. 

Menurut Kriyantono (2008:67), penelitian dengan sifat deskriptif 

bertujuan mendeskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang 

fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu dengan 

menggambarkan realitas yang terjadi tanpa menjelaskan hubungan 

antarvariabel. Sehingga, dapat dikatakan bahwa penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. 

Jenis penelitian deskriptif berfungsi mencari teori bukan menguji 

teori: ―hypothesis-generating‖, bukan ―hypothesis-testing‖ dan 

―heuristic‖, bukan ―verifikatif‖ (Jalaludin, 1984:34). 

 

Format deskriptif kualitatif memusatkan pada penelitian 

terhadap fenomena. Dengan demikian memungkinkan studi ini dapat 

amat mendalam dan kedalaman menjadi pertimbangan dalam 

penelitian ini. Sehingga format deskriptif kualitatif tepat digunakan 

untuk meneliti masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 

2007:68-69). 

Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, 

penulis diiharapkan dapat mengetahui makna secara mendalam pada 

teks berita mengenai kontroversi isu penolakan Lurah Susan yang 

beragama non-muslim dengan sekomprehensif mungkin. 
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3.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data menurut Kriyantono (2008:93) adalah 

teknik atau cara-cara yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan 

data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data 

primer dan sekunder. 

Data primer (Primary-Sources), yaitu data tekstual yang diperoleh 

dari pemberitaan di media Republika.co.id dan Suarapembaruan.com 

mengenai kontroversi isu penolakan Lurah Susan yang beragama non-

muslim. Data primer ini merupakan sasaran utama dalam analisis. Setelah 

memperoleh data primer, kemudian data tersebut dianalisis dengan 

menggunakan metode semiotika sosial Halliday. 

Data sekunder (Secondary-Sources), yaitu data yang diperoleh dengan 

mencari refrensi berupa buku-buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Selain itu, data sekunder juga didapat berdasarkan wawancara. 

Sebagai data pendukung, penulis melakukan wawancara dengan pihak redaksi 

dan reporter dari media Republika.co.id dan Suarapembaruan.com. Data 

sekunder ini diperlukan guna mempertajam analisis data primer sekaligus 

dapat dijadikan bahan pendukung ataupun pembanding. 

 

 

3.3 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah tanda-tanda tekstual yang 

meliputi medan wacana, pelibat wacana, dan sarana wacana pada media 

online Republika.co.id dan Suarapembaruan.com edisi 23 Agustus 2013 

hingga 17 Oktober 2013 dengan berfokus pada kasus kontroversi isu 
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penolakan warga terhadap Lurah Susan yang beragama non-muslim. Adapun 

artikel berita pada media tersebut dirangkum dalam tabel berikut: 

Tabel 3.2 Judul Artikel Berita Republika.co.id 

No Judul Artikel Edisi 

1 ―Alasan Ahok Tolak Copot Lurah Lenteng 

Agung‖ 

Jumat, 23 Agustus 2013 

2 ―Seperti Inilah Nasib PNS DKI‖ Selasa, 27 Agustus 2013 

3 ―Jokowi Evaluasi Kinerja Camat dan 

Lurah‖ 

Sabtu, 31 Agustus 2013 

4 ―Pejabat Lelang di Jakarta Dievaluasi‖ Senin, 2 September 2013 

5 ―Ahok Kritik Mendagri Soal Lurah Susan‖ Jumat, 27 September 2013 

6 ―Ditegur Mendagri, Ahok: Biasa Saja‖ Jumat, 27 September 2013 

7 ―Wali Kota Jaksel: Tak Ada Perubahan 

pada Kinerja Lurah Susan 

Minggu, 29 September 

2013 

8 ―Sikap Mendagri Dianggap Menyinggung 

SARA Terkait Lurah Susan‖ 

Minggu, 29 September 

2013 

9 ―Jokowi Tak Istimewakan Lurah Susan‖ Selasa, 1 Oktober 2013 

10 ―Kisruh Lurah Susan, Kemendagri Kritik 

Ucapan Ahok‖ 

Selasa, 1 Oktober 2013 

11 ―Mendagri Balas Kritikan Pedas Ahok‖ Selasa, 1 Oktober 2013 

12 ―Gerah Dikritik Pedas, Mendagri SMS 

Ahok‖ 

Selasa, 1 Oktober 2013 

13 ―Soal Lurah Susan, Warga Tebel Bilang 

‗Lakum Dinukum Waliyadin‘‖ 

Selasa, 1 Oktober 2013 

14 ―Begini Cara Lurah Susan Ajak Damai 

Warga‖ 

Kamis, 17 Oktober 2013 
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Tabel 3.3 Judul Artikel Berita Suarapembaruan.com 

No Judul Artikel Edisi 

1 ―Soal Lurah Susan, Jokowi Serahkan ke 

Camat dan Walikota‖ 

Rabu, 25 September 

2013 

2 ―Terkait Lurah Susan, Wagub DKI Minta 

Mendagri Belajar Konstitusi‖ 

Jumat, 27 September 

2013 

3 ―Penolakan Lurah Susan Bentuk Nyata 

Diskriminasi‖ 

Minggu, 29 September 

2013 

4 ―Ada Apa Mendagri Berbicara SARA?‖ Selasa, 1 Oktober 2013 

5 ―Soal Lurah Susan, Mendagri Akui Masih 

Belajar Konstitusi‖ 

Selasa, 1 Oktober 2013 

6 ―Ikut Intervensi Lurah Susan, Pemahaman 

Mendagri Soal Nilai-Nilai Pancasila Rendah‖ 

Selasa, 1 Oktober 2013 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

semiotika sosial milik Halliday yang bertujuan untuk mengetahui makna dan 

wacana pada media online Republika.co.id dan Suarapembaruan.com. Baik 

Republika.co.id dan Suarapembaruan.com, dalam mengemas artikel berita 

berdasarkan ideologi yang dianut, sehingga tercipta sebuah pandangan yang 

berbeda mengenai berita penolakan Lurah Susan. Maka dari itu, model 

semiotika sosial milik Halliday dianggap cocok untuk menganalisis kasus 

tersebut, karena menekankan medan wacana (field of discourse), pelibat 

wacana (tenor of discourse), dan sarana wacana (mode of discourse). 

Secara spesifik, rumusan model semiotika sosial milik Halliday ini 

bisa dilihat pada bagan berikut: 
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Tabel 3.4 Unsur Semiotika Sosial M.K Halliday 

Unsur Keterangan 

Medan Wacana 

(field of discourse) 

Menunjuk pada hal yang terjadi; apa yang dijadikan 

wacana oleh pelaku (media massa) mengenai sesuatu 

yang sedang terjadi di lapangan peristiwa 

Pelibat Wacana 

(tenor of discourse) 

Menunjuk pada orang-orang yang dicantumkan dalam 

teks (berita); sifat orang-orang itu, kedudukan dan 

peranan mereka. Dengan kata lain, siapa saja yang 

Dikutip dan bagaimana sumber itu digunakan sifatnya. 

Sarana Wacana 

(mode of discourse) 

Menunjuk pada bagian yang diperankan oleh bahasa: 

bagaimana komunikator (media massa) menggunakan 

gaya bahasa untuk menggambarkan medan (situasi) 

dan pelibat (orang yang dikutip) misalnya apakah 

menggunakan bahasa yang vulgar atau malah 

menggunakan bahasa yang diperhalus atau hiperbolik 

atau eufemistik. 

Sumber: Indiwan (2006:44) 
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