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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana penelitian 

kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya.
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Penelitian Kualitatif mengungkap situasi social tertentu dengan 

mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan 

teknik pengumpulan  dan analisis yang relevan, diperoleh dari situasi yang 

alami. Dengan demikian, penelitian kualitatif tidak hanya sebagai upaya 

mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil dari pengumpulan data 

yang sah yang dipersyaratkan kualitatif.
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Pendekatan Penelitian Analisis wacana ini menggunakan pendekatan 

critical linguistics yang dipengaruhi oleh teori sistematik tentang bahasa yang 

diperkenalkan oleh Haliday. Inti dari gagasan Critical linguisticsadalah 

melihat bagaimana gramatika bahasa membawa posisi dan makna ideologi 

tertentu. Ideologi itu dalam taraf yang umum menunjukkan bagaimana satu 

kelompok berusaha memenangkan dukungan publik, dan bagaimana 

kelompok lain berusaha dimarjinalkan lewat pemakaian bahasa dan struktur 

gramatika tertentu. Bahasa adalah suatu sistem kategorisasi, dimana kosakata 

tertentu dapat dipilih yang akan menyebabkan makna tertentu.
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan terbitan Surat Kabar Harian Riau Pos 

terhadap pemberitaan Demonstrasi 411 dan 212 edisi November-Desember 

2016. Adapun penelitian ini dilakukan selama 3 bulan. 

 

C. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data 

primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil dokumentasi berita 

demonstrasi 411 dan 212 edisi November-Desember 2016 yang ada di Surat 

Kabar Riau Pos, sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku-buku, 

jurnal, internet, dan semua yang berkaitan dengan penelitian ini.  

 

D. Subjek dan objek Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah di Surat Kabar Harian Riau Pos, 

Pekanbaru. Sedangkan objek Penelitian ini adalah analisis wacana terhadap 

pemberitaan demonstrasi 411 dan 212 di Surat Kabar Harian Riau Pos edisi 

November-Desember 2016. 

 

E. Populasi dan Sample 

Populasi pada penelitian ini adalah pemberitaan demonstrasi 411 dan 

212 di Surat Kabar Harian Riau Pos edisi November-Desember 2016 dengan 

jumlah pemberitaan demonstrasi 411 dan 212 sebanyak 39 berita. Sedangkan 

samplenya adalah pemberitaan demonstrasi 411 dan 212 di Surat Kabar 

Harian Riau Pos edisi November-Desember 2016 yang topik pemberitaannya 

menjurus ke arah politikyang penulis temukan sebanyak 9 berita. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Data yang penulis himpun dalam penelitian ini diperoleh melalui studi 

dokumentasi yaitu dengan menghimpun berita pada Surat Kabar Harian Riau 

Pos edisi November-Desember 2016 yang berkaitandengan penelitian sebagai 

data primer, beserta data-data yang penulis sajikan pada bab selanjutnya, 

seperti gambaran umum Surat Kabar Harian Riau Pos, Sejarah berdirinya 
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Surat Kabar Harian Riau Pos, sistem kerja, sarana dan prasarana, dan struktur 

organisasinya, serta beragam referensi berupa buku-buku penunjang serta 

jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Dalam melakukan teknik analisis data, penulis memilih untuk 

menganalisis teks wacana berdasarkan teknik atau strategi yang diperkenalkan 

oleh Theo Van Leeuwen yang mana model analisis wacananya bertujuan 

untuk mendeteksi atau meneliti bagaimana suatu kelompok atau seseorang 

dimarjinalkan posisinya dalam suatu wacana, sedangkan terkait demo 411 dan 

212 cukup kental kaitannya dengan pemarjinalan seseorang atau suatu 

kelompok.  

Ada dua pusat perhatian. Pertama, proses pengeluaran (exclusion). 

Apakah dalam suatu teks berita, ada sekelompok atau aktor yang dikeluarkan 

dalam pemberitaan, dan strategi wacana apa yang dipakai untuk itu. Kedua, 

proses pemasukan (inclusion). Proses ini berhubungan dengan pertanyaan 

bagaimana masing-masing pihak ditampilkan lewat pemberitaan. Baik proses 

inclusion maupun exclusion menggunakan apa yang disebut sebagai strategi 

wacana. Dengan memakai kata, kalimat, informasi, atau susunan bentuk 

kalimat tertentu, cara bercerita tertentu, masing-masing kelompok akan 

direpresentasikan dalam teks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


