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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi penelitian merupakan sebuah cara ilmiah bertujuan 

mendapatkan data-data yang valid dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2014: 2). 

Beberapa hal yang dapat dijelaskan dalam metodologi penelitian ini di antara lain 

(1) pendekatan dan jenis penelitian, (2) kehadiran penelitian,  (3) lokasi penelitian, 

(4) sumber data, (5) prosedur pengumpulan data, (6) analisis data, (7) pengecekan 

keabsahan temuan. Hal ini dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Agar penelitian lebih terarah maka diperlukan pendekatan yang sesuai 

dengan objek penelitian. Pendekatan berfungsi sebagai acuan dalam mengerjakan 

penelitian untuk mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

a. Pendekatan  dan Jenis penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan pada analisis kasus penistaan agama 

adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah 

mendeskripsikan situasi kompleks dan menjelaskan hubungan antara makna dan 

peristiwa. Data-data akan dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis 

yang diperkenalkan Theo Van Leeuwen.  

Data yang terkumpul berupa data deskriptif tentang kalimat yang 

digunakan dalam teks yang menggambarkan berita kasus penistaan agama, 

penelitian ini merupakan penelitian analisis wacana kritis, objek dari kajian yang 
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dianalisis berasal dari media online www.kompas.com. peneliti menggunakan 

beberapa referensi yang memiliki keterkaitan dengan objek kajian penelitian, 

seperti buku wacana, komunikasi, media, dan buku tata bahasa baku Indonesia.  

 

3.2 Kehadiran Penelitian 

Kehadiran peneliti dalam penelitian kualitatif menjadikan posisi peneliti 

sebagai instrumen kunci.  Instrumen kunci meliputi keterlibatan dan kehadiran peneliti 

dalam mengamati suatu subjek yang diteliti. Peneliti sebagai peran dalam mengamati 

sepenuhnya terhadap berita kasus yang dikaji, yakni penistaan agama yang dilakukan 

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kehadiran peneliti dilakukan dengan mengikuti 

berita tersebut yang hampir setiap minggu mengalami perkembangan. 

 

3.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini jika dilihat dari jenis sumbernya, yang digunakan ada 

dua jenis data yaitu sumber data primer dan sekunder. Data primer adalah 

informasi yang ditemukan dan dikumpulkan peneliti langsung berkaitan dengan 

sumbernya, dan peneliti sebagai pengumpul data. Sebaliknya, data sekunder 

merupakan informasi yang telah ditemukan pihak lain. Sehubungan dengan hal 

tersebut penelitian bersumber sebagaimana berikut ini. 

a. Data primer  

Sumber data primer dari penelitian ini adalah teks wacana berita yang 

diangkat peneliti yakni teks berita yang berkaitan dengan kasus penistaan agama 

pada laman www.kompas.com. 

http://www.kompas.com/
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b. Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah sumber-sumber untuk 

melengkapi data penelitian ini, referensi buku wacana kritis, dan berita.  

 

3.4 Data  

Penelitian penelitian ini adalah berupa kalimat yang menunjukkan kondisi 

latar belakang kasus berita yang dimunculkan dalam wacana berita kasus 

penistaan agama dalam laman www.kompas.com. Pengumpulan data dilaksanakan 

pada bulan April sampai Juni 2017, dengan diperoleh sebanyak 26 berita. Objek 

penelitian berita kasus penistaan agama merupakan berita yang melanggar hukum, 

sejak era reformasi juga terdapat 130 kasus penistaan agama. Peneliti 

memfokuskan pada kasus yang telah dilakukan Basuki Tjahaja Purnama atas 

tuduhan menistakan agama.  

 

3.5 Prosedur Pengumpulan Data 

 Prosedur pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian 

untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai cara, dan sumber. Dilihat dari setting-nya, data dikumpulkan 

pada setting alamiah (natural setting). Adapun instrumen penelitian adalah human 

instrument karena bersumber pada penelitian sendiri. Bila dilihat dari sumber 

datanya, pengumpulan data dapat menggunakan sumber sekunder  dan sumber 

primer. Sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data. 

Sebaliknya, sumber primer adalah sumber yang langsung memberikan data 

(Sugiyono, 2014: 137).  

http://www.kompas.com/
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 Penelitian ini menggunakan dokumentasi data berbentuk tulisan teks berita 

dalam berita online www.kompas.com. Adapun prosedur pengumpulan data 

dilakukan dengan tahap-tahap berikut ini. 

a. Mencari serta mengumpulkan artikel berita online yang sudah diunduh  tentang 

kasus penistaan agama. 

b. Mencermati dan memahami berita kasus penistaan agama yang terdapat pada 

www.kompas.com. 

c. Setelah memahami, mencari data yang berhubungan dengan eksklusi dan 

inklusi. 

d. Setelah itu, mencatat wujud data kalimat atau paragraf yang berkaitan dengan 

eksklusi dan inklusi dalam wacana kasus penistaan agama. 

e. Hasil dari pencatatan akan digunakan sebagai bahan analisis, memahami dan 

membaca dengan teliti wacana kasus penistaan agama. 

Tabel 3.1: Korpus Data 

Kode Data Ek In 

    

    

    

    

 

Keterangan:  

 

Ek: data yang terdapat pada strategi eksklusi 

In: data yang terdapat pada strategi inklusi 
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3.6 Analisis Data 

 Menurut Sugiyono (2014: 243), dalam penelitian kualitatif data yang 

digunakan diperoleh dari berbagai sumber, dengan berbagai macam  pengumpulan 

data yang beragam (triangulasi). Penelitian kualitatif memiliki prinsip pokok, 

yakni menemukan data dan teori. Oleh karena itu, dalam penelitian ini dilakukan 

dalam proses mulai dari pengumpulan data. Model yang digunakan dalam analisis 

data adalah metode perbandingan tetap Grounded Research, yakni, 

membandingkan kategori dengan kategori yang lainnya.  

 Analisis data wacana kritis pada berita kasus penistaan agama yang dimuat 

dalam berita online www.kompas.com melalui tahap-tahap seperti berikut ini 

a. Klasifikasi  

Data diklasifikasikan berdasarkan strategi yang dikemukakan oleh Theo Van 

Leeuwen yakni, eksklusi dan inklusi dalam wacana berita yang dimuat di 

www.kompas.com.  

b. Mengelola Data 

Data dikelola berdasarkan kategori strategi eksklusi dan inklusi,  

 

c. Membaca dan Menganotasi  

Membaca data yang diperoleh dari www.kompas.com untuk mempersiapkan 

landasan sebagai bahan analisis kasus penistaan agama, dan dilakukan 

menganotasi data dalam pembuatan catatan pada data. 

d. Menghasilkan sesuatu yang dicari 

Menjelaskan hasil analisis data dengan mengintegrasikan hubungan-hubungan 

dan konsep-konsep yang ditemukan dalam analisis pada berita kasus penistaan 

agama. Teknik yang digunakan dengan membuat tabel dan menyajikan 

kerangka menyeluruh  dari analisis yang telah dibuat. 
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3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk penetapan keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas 

(Moleong, 2015:324). Pengecekan keabsahan temuan dalam pendekatan kualitatif, 

diperlukan pengecekan data agar mengetahui hasil penelitian sesuai dengan 

prosedural dan valid. Pengecakan data yang dilakukan sebagimana berikut. 

a. Menggunakan bahan referensi dalam pengecekan, seperti hasil data yang 

diperoleh dengan menunjukkan data asli dalam berita online www.kompas.com 

dengan melampirkan data berita dalam penelitian.  

 

 

 

http://www.kompas.com/

