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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini paradigm yang digunakan adalah paradigma persuasif.

Paradigma persuasif dapat diartikan bahwa media sekarang ini menjadi sebuah alat untuk

melakukan persuasif yang memiliki tujuan tertentu dan tidak bersifat bebas dan netral. Media

sekarang ini justru digunakan sebagai alat untuk mendominasi kelompok. Video yang

dipublikasikan dapat ditampilkan dengan menggunakan strategi yang mengesankan

objektifitas, keseimbangan dan sikap nonpartisan, namun dapat mengarahkan pembaca untuk

mendefinisikan suatu realitas sudut pandang tertentu, dengan struktur simbol-simbol bahasa

tertentu atau bahkan menggunakan sistem logika tertentu pula. Paradigma ini dilakukan lebih

kepada penafsiran karena dengan penafsiran kita dapat mengetahui dunia melalui teks dan

memahami makna yang tersirat.

Kriyantono (2012: 59) menjelaskan bahwa jenis penelitian yang dilakukan penulis

bersifat deskriptif, yang digunakan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada

sekarang dengan disesuaikan data-data yang ada. Penelitian deskriptif dilakukan untuk

memberikan gambaran atau bisa disebut mendiskripsikan mengenai suatu fenomena yang

sedang diteliti. Desain analisis penelitian ini dimaksudkan bersifat deskripsi, yang bberguna

untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan sehingga pesan yang

ada dalam wacana persuasif bisa ditemukan dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini adalah

bertujuan mendeskripsikan struktur penggunaan bahasa wacana persuasif bela Islam dalam

video di youtube.

3.2Objek Penelitian

Objek penelitian adalah permasalahan yang akan diteliti. Menurut Husen Umar (2005:

303) mendefinisikan bahwa objek penelitian merupakan penjelasan mengenai apa dan atau
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siapa yang menjadi objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan objek seluruh video

bela islam yang ada di youtube periode bulan November tahun 2016 hingga bulan Desember

tahun 2016. Video yang dijadikan objek penelitian merupakan video yang diunggah oleh user

Internet dan mengandung sebuah wacana persuasif mengenai aksi bela Islam yang sudah

terjadi di Ibukota Jakarta. Ada beberapa video bela Islam yang dianalisis, yaitu sebagai

berikut:

Tabel 3.2
Objek Penelitian Video Aksi Bela Islam 2016

No Judul Video Tanggal
Mengunggah

Alamat Website

1 Aksi Bela Islam
Fahri Hamzah
didepan Istana
Negara

4 November 2016,
dengan durasi 6
menit 36 detik

https://www.youtube.com/
watch?v=a3sGr9msG4c

2 Orasi Aa Gym
Aksi Damai Bela
Islam 4
November 2016

6 November 2016,
dengan durasi 5
menit 39 detik

https://www.youtube.com/
watch?v=rJIHvw4czi4&t=

59s

3 Orasi Habib
Rizieq Shihab -
Aksi Bela Islam
III”

6 Desember 2016,
dengan durasi 5
menit 21 detik

https://www.youtube.com/
watch?v=gH3QQS2WOO

k&t=17s

3.3Indikator dan Aspek Penelitian

Berdasarkan paparan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang digunakan,maka

unit analisis dalam penelitian ini adalah Analisis Struktur Penggunaan Bahasa Wacana

Persuasif Bela Islam Dalam Video di Youtube”. Maka berikut ini adalah indikator dan aspek

yang akan dianalisis oleh peneliti terkait wacana yang ada, yaitu:

Tabel 3.3
Penggunaan Bahasa Wacana Persuasif

No Analisis Wacana Aspek Indikator
1. Pendekatan

Mikrostruktural
- Kohesi

- Kohesi gramatikal
Kohesi leksikal

referensi, elipsis,
substitusi, dan
konjungsi

Kohesi gramatikal

sinonim, antonim, Kohesi leksikal



32

hiponim, repetisi
dan kolokasi
hubungan waktu
sebab
akibat
pertentangan
perbandingan
tujuan
eksplikatif
syarat
atau tak bersyarat

Koherensi

2. Pendekatan
Makrostruktural

Keterkaitan antar
paragraf, latar
belakang dan
latar depan.

3.4Teknik Pengumpulan Data

Untuk melakukan pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa metode ata

Teknik pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pengamatan

Dalam hal ini peneliti melakukan pengumpulan data berupa video yang diakses pada

www.youtube.com terkait mengenai aksi bela Islam yang banyak memberikan persuasif pada

masyarakat. Dengan observasi peneliti melakukan pengamatan agar peneliti bisa mengetahui

mengenai bentuk penggunaan bahasa yang ada dalam setiap video bertujuan melakukan

persuasif tersebut. Dalam penelitian ini observasi dilakukan pada video bela Islam dan

mengamati penggunaan kaidah bahasa yang sesuai dan benar.

2. Dokumentasi

Penulis mencari sumber informasi melalui penelaahan buku-buku, foto, artikel, bahan

kepustakaan dan data-data referensi lainnya yang mendukung data penelitian. Teknik

dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan data-data yang menunjang untuk melakukan

observasi dan analisis penggunaan bahasa yang akan dilakukan.

3.5Teknik Analisa Data

http://www.youtube.com
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Dalam proses menganalisa data, yang harus dilakukan peneliti adalah menyusun data

yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian data tersebut diklarifikasi, setelah

diklarifikasi dan terbukti kebenarannya, maka hal yang harus dilakukan adalah melakukan

analisa yang disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, kemudian disajikan

dalam bentuk laporan ilmiah yang mudah dipahami. Analisis data adalah proses memilah

data kedalam sebuah pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Yang pertama-tama peneliti lakukan dalam menganalisis data adalah melakukan

pengelompokkan terhadap data yang telah ada yakni video bela Islam dan data-data yang

berupa info yang terdapat pada media cetak seperti koran maupun media online/internet.

Peneliti menggunakan dua pendekatan yang sebelumnya telah dijelaskan, yakni

mikrostruktural dari teks itu sendiri dan secara makrostruktural dari luar teks maupun

konteksnya. Pendekatan secara mikrostruktural melihat dari wacana yang dibentuk melalui

dua segi yaitu segi bentuk atau kohesif dan segi makna atau koheren (Sumarlam, 2003:86).

Sedangkan Pendekatan secara makrostruktural dalam melakukan analisis wacana

menitikberatkan pada garis besar susunan wacana itu secara global, sehingga teks dapat

dipahami secara keseluruhan. Selain memperhatikan berkaitan antarepisode, paragraf, atau

bahkan antar bab, juga memperhatikan mengenai pelatarbelakangan (background) dan

pelatardepanan (foreground) dari wacana tersebut (Sumarlam, 2003: 195).


