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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Metode pengkajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Menurut Gorman & Clayton kualitatif adalah melaporkan 

meaning of events dari apa yang diamati. Laporannya berisi amatan berbagai kejadian 

dan interaksi yang diamati langsung oleh peneliti dari tempat kejadian.
42

 

Dari sekian banyak model analisis wacana yang diperkenalkan dan 

dikembangkan oleh beberapa ahli, barangkali model Van Djik yang sering bayak 

dipakai. Menurut Van Djik, penelitian atas wacana digambarkan dalam tiga dimensi/ 

bangunan : dimensi teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Namun pada hasil 

penelitian dan pembahasan disini peneliti hanya fokus membahas dimensi teks saja. 

Dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan strategi wacana yang 

dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. 

Pada jenis penelitian, digunakan discourse analysis, artinya suatu model yang 

dipakai untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, symbol dan 

sebagainya. Pada dasarnya discourse analysis merupakan suatu teknik sistematikan 

untuk menganalisis pesan dan mengelolah pesan, suatu alat untuk menganalisa isi 

perilaku.discourse analysis dipakai untuk meneliti dokumen yang berupa teks, 

gambar, symbol dan sebagainya. Dalam analisis isi kualitatif, jenis data atau 
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dokumen apapun bentuknya, gambar, tanda (sign), symbol gambar bergerak (moving 

image) dan sebagainya.
43

 

3.2 Lokasi Penelitian 

Adapun penelitian ini dilakukan pada Surat Kabar Riau Pos terbitan Januari-

April 2014 dalam wacana Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan 

Singingi yang berupa koran atau media cetak dan peneliti terlibat langsung dalam 

menganalisa isi Surat Kabar Riau Pos edisi Januari-April 2014 dalam studi kasus 

berita Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.  

Penelitian ini berupa discourse analysis, artinya suatu model yang dipakai 

untuk meneliti dokumen yang dapat berupa teks, gambar, symbol dan sebagainya. 

dalam bentuk representasi yang tugasnya adalah menganalisis atau membaca tanda-

tanda yang terdapat dalam Surat Kabar Riau Pos edisi Januari-April 2014 pada 

wacana berita Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi. 

3.3 Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Analisis Wacana Berita sedangkan yang 

menjadi objeknya adalah Pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten 

Kuantan Singingi pada Surat Kabar Riau Pos Edisi Januari-April 2014 yang 

terkandung dalam Dimensi Teks yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian akan 

peneliti analisis menggunakkan discourse analysis. 
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3.4 Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian.
44

 Adapun 

caranya dengan membaca dan menganalisa isi berita Surat Kabar Riau Pos 

edisi Januari-April 2014 mengenai wacana berita Penambangan  Emas Tanpa 

Izin di Kabupaten Kuansing. 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder pada umumnya 

berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, 

baik yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan.
45

 Objek penelitian ini 

adalah pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan 

Singingi edisi Januari-April 2014 pada Surat Kabar Riau Pos. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun langkah-langkah dalam menerapkan teknik pengumpulan data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a). Memilih dan menetapkan data sesuai dengan fokus penelitian 
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b). Menggolongkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c). Menganalisa Pemberitaan tentang Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten 

Kuantan Singingi yang terkandung dalam Media Surat Kabar Riau Pos edisi 

Januari-April 2014”. 

3.6 Teknik Analisis Data 

 

Teknik dalam menganalisis data, penulis menggunakan discourse analysis 

merupakan suatu teknik sistematika untuk menganalisis pesan dan mengelolah pesan, 

suatu alat untuk menganalisa isi perilaku. discourse analysis dipakai untuk meneliti 

dokumen yang berupa teks, gambar, symbol dan sebagainya. Pada penelitian ini 

penulis menggunakan pendekatan teori Teun A. Van Djik untuk menganalisis 

pemberitaan Penambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kuantan Singingi dalam 

Media Surat Kabar Riau Pos. 

Secara lebih rinci, langkah-langkah analisisnya diolah dari teori Teun A. Van 

Djik: 

Pertama Struktur Makro 

(Topik) 

Kedua Superstruktur 

(Skema) 

Ketiga Struktur Mikro 

(Latar, Detil, Maksud, Pranggapan, 

Bentuk Kalimat, Koherensi, Kata Ganti, 

Leksikon, Grafis, Metafora, Ekspresi) 

 


