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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 

pendekatan kualitatif. Menurut Moleong (2011) Pendekatan kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berkaitan dengan 

ucapan, tulisan, dan prilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu 

sendiri. Peneliti dapat menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan 

informan secara detail, dan melakukan studi secara alamiah. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin 

mengetahui secara menyeluruh mengenai dampak pemberitaan kebijakan 

reklamasi teluk di DKI Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama. Peneliti bertindak 

sebagai observator dalam proses penelitian, penelitian ini juga dilakukan untuk 

mendeskripsikan pemberitaan kebijakan reklamasi teluk di Jakarta yang tidak 

dapat dikuantifikasikan. 

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian studi kasus, merupakan 

penelitian yang dilakukan secara intensif terinci dan mendalam terhadap suatu 

organisasi, lembaga dan gejala tertentu. Menurut Arikunto (2010) Ditinjau dari 

wilayahnya, maka jenis penelitian studi kasus hanya meliputi daerah atau subjek 

yang sangat kecil. Tetapi apabila ditinjau dari sifat penelitian jenis penelitian studi 

kasus akan lebih mendalam. Penelitian ini mengambil jenis penelitian studi kasus 

karena memberikan deskripsi yang padat mengenai pemberitaan kebijakan 

reklamasi teluk di DKI Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama. Peneliti juga dapat 
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menyajikan sebuah hasil penelitian yang dapat dipercaya dalam pemberitaan 

kebijakan reklamasi teluk di DKI Jakarta pada periode tertentu. Peneliti juga 

mendeskripsikan data secara mendalam tentang pemberitaan kebijakan reklamasi 

teluk di DKI Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama. 

 

3.2 Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2012: 157), sumber data 

utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Berkaitan dengan 

sumber data ini, jenis data dapat dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto, dan statistik. Walaupun kata-kata dan tindakan merupakan 

sumber data utama dalam pendekatan kualitatif, dalam hal ini tidak terlepas dari 

sumber data tertulis. Sumber data tertulis berupa sumber buku, majalah ilmiah, 

surat kabar, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

Sumber data dalam penelitian ini adalah pemberitaan kebijakan reklamasi 

teluk di Jakarta oleh Basuki Tjahaja Purnama pada Tahun 2015 yang dimuat pada 

portal berita online kompas dan republika. Sedangkan data dalam penelitian ini 

diperoleh dari artikel yang dimuat oleh portal berita online tersebut dan dianggap  

penting dalam menyajikan bahan informasi untuk penelitian ini.  

Subjek data dalam penelitian ini adalah mantan gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama yang menerbitkan kebijakan reklamasi teluk di DKI Jakarta pada 

tahun 2015. Pada saat sebelumnya Ia merupakan wakil Gubernur DKI Jakarta pada 

Tahun 2012. Namun demikian, ketika Joko Widodo menjadi Presiden Indonesia 

terpilih pada tahun 2014 Basuki Tjahaja Purnama dilantik menjadi Gubernur DKI 

oleh Presiden Joko Widodo pada 19 November 2014 di Istana Negara setelah 

sebelumnya menjabat sebagai Pelaksana Tugas Gubernur sejak 16 Oktober hingga 19 
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November 2014. Berbagai prestasi tidak luput dari masa pemerintahan Basuki 

Tjahaja Purnama menjadi wakil Gubernur maupun Gubernur DKI Jakarta. Hal 

tersebut tidak lepas dari kontroversi dan polemik yang terjadi pada masyarakat. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini dengan cara sebagai berikut. 

 

3.3.1 Observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang 

spesifik. Menurut Hadi (dalam Sugiyono, 2016: 145) observasi merupakan suatu 

proses yang kompleks, suatu proses yang terusun dari berbagai proses biologis 

dan psikologis. Kedua proses tersebut merupakan aspek penting dalam penelitian. 

Observasi difokuskan pada portal berita online kompas.com dan republika.co.id 

dengan pokok pembahasan pemberitaan kebijakan reklamasi teluk di DKI Jakarta 

oleh Basuki Tjahaja Purnama pada tahun 2015. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cermat dan teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang 

diperlukan dalam penelitian. Observasi dilakukan pada portal berita online 

kompas.com dan republika.co.id tahun 2015 hingga tahun 2016. 

 

3.3.2 Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan biasanya 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, 

cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan (Sugiyono, 2016: 240). Dokumentasi 
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yang dilakukan peneliti sesuai dengan unggahan berita online yang terdapat pada 

kompas dan republika. Jumlah unggahan pada portal berita online kompas.com 

dan republika.co.id relatif tidak sama. Hal tersebut merupakan kebijakan setiap 

media massa cetak maupun online. Pada portal berita online kompas.com 

unggahan berita online sebanyak 15-20x sedangkan pada portal berita online 

republika.co.id sebanyak 10-15x. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cermat dan teliti agar hasil yang didapatkan sesuai dengan yang 

diperlukan dalam penelitian. Dokumentasi dilakukan pada unggahan berita online 

kompas.com dan republika.co.id dengan cara menyimpan berbentuk soft file teks 

berita online pada kedua portal berita tersebut. 

 

3.4 Indikator Penelitian 

Indikator sesuatu yang dijadikan petunjuk atau keterangan dari data yang 

di dapat. Indikator digunakan untuk mengukur atau mengidentifikasikan data pada 

penelitian, indikator juga harus akurat dan terukur supaya mudah dalam 

memperoleh data yang dibutuhkan. Indikator yang telah ditetapkan harus 

didukung dengan pengumpulan dan pemerolehan data yang tepat dan sesuai data 

yang dibutuhkan. Indikator yang telah ditetapkan harus didukung dengan 

pengumpulan dan pemerolehan data yang tepat dan sesuai. 
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Tabel 3.1   

Indikator Struktur Wacana dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi 

Tahun 2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan 

republika.co.id 

 

Aspek yang 

diamati 

Fokus 

masalah 
Indikator 

 

 

 

Struktur 

Wacana 

 

 

Struktur Makro 

1. Tema/topik yang dikedepankan dalam suatu 

berita umumnya pada sebuah wacana 

sebagai berikut. Gubernur DKI Jakarta 

Basuki Tjahaja Purnama menegaskan 

bahwa  sertifikat hak pengelola lahan 

(HPL) pulau-pulau yang akan direklamasi 

tetap milik Pemprov DKI 

2. Gagasan inti, ringkasan atau yang utama 

dari suatu teks. Dalam suatu wacana 

gagasan inti menjadi salah satu kunci utama 

sebuah berita. Hal tersebut dapat ditemukan 

pada kutipan berikut. Pengamat tata kota, 

Eddy Ihut Siahaan, menilai reklamasi Teluk 

Jakarta dapat menjadi solusi dalam 

mengatasi persoalan lingkungan dan 

kepadatan penduduk Jakarta. 

3. Pemilihan gagasan pokok peristiwa tertentu 

oleh wartawan bertujuan untuk meyakinkan 

masyarakat ke suatu pokok permasalahan. 

Hal tersebut dapat ditemukan pada kutipan 

berikut. Menteri Kelautan dan Perikanan 

Susi Pudjiastuti menginginkan Pemerintah 

Provinsi DKI membangun semacam waduk 

atau tampungan air sebagai kompensasi 

pelaksanaan reklamasi 17 pulau di pantai 

utara Jakarta. 

 

 

 

Superstruktur 

 

1. Skema urutan berita pada suatu teks yang utuh 

menyatakan konsep wacana yang terstruktur 

berawal dari orientasi hingga konklusi 

contohnya sebagai berikut. Wakil Gubernur 

DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat 

mengatakan bahwa reklamasi pantai utara 

Jakarta sebenarnya telah direncanakan sejak 

lama. Sebab hal tersebut tertuang dalam 

Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 

tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta 

2. Tema yang ditampilkan oleh wartawan 

dalam berita. Tema pada superstruktur kali 

ini membahas mengenai pemilihan yang 

disajikan oleh wartawan contohnya sebagai 
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Aspek yang 

diamati 

Fokus 

masalah 
Indikator 

berikut. Gubernur DKI Jakarta Basuki 

Tjahaja Purnama menegaskan 

bahwa  sertifikat hak pengelola lahan 

(HPL) pulau-pulau yang akan direklamasi 

tetap milik Pemprov DKI 

3. Isi berita secara keseluruhan yang 

mencakup pelaku sosial di dalamnya. 

Umumnya pelaku sosial merupakan 

keterlibatan suatu kelompok atau golongan 

pada sebuah wacana contohnya sebagai 

berikut. Untuk diketahui, banyak pihak 

yang menganggap keputusan Basuki 

memberi izin swasta untuk reklamasi pulau 

di utara Jakarta berpihak kepada salah satu 

pengembang, yakni Agung Podomoro 

Group, dan mengakibatkan Jakarta 

tenggelam. 

4. Konteks peristiwa pada suatu berita 

(komentar berbagai pihak yang terlibat 

secara langsung maupun tidak langsung). 

Keterlibatan berbagai pihak pada sebuah 

permasalahan di wacana dapat kita temukan 

sebagai berikut. Meski bermaksud 

membahas proyek reklamasi kembali, ia 

menegaskan reklamasi Pantai Utara Jakarta 

tetap dilaksanakan selama keppres yang 

diterbitkan Presiden Soeharto, masih 

berlaku. 

 

 

 

 

Struktur Mikro 

 

 

1. Makna yang ingin ditekankan dalam teks 

berita yang merupakan salah satu tujuan 

wacana agar dapat tersampaikan oleh 

masyarakat contohnya sebagai kutipan 

berikut. Ingat, 17 pulau (reklamasi) itu 

begitu jadi, seluruh sertifikat HPL adalah 

milik Pemprov DKI, catat baik-baik. 

Seluruh pulau, satu jengkal tanah pun, 

sertifikatnya milik DKI 

2. Bagian berita yang mempengaruhi semantik 

(arti) yang ingin ditampilkan. Setiap 

wacana memiliki arti yang ingin 

ditampilkan baik secara tersirat maupun 

tersurat contohnya pada kutipan berikut. 

Ahok, sapaan Basuki, menampik bahwa dia 

berpihak kepada Agung Podomoro Group 

untuk menjalankan proyek reklamasi pulau. 
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Aspek yang 

diamati 

Fokus 

masalah 
Indikator 

3. Detil Informasi komunikator yang 

mempengaruhi berita. Pemprov DKI selaku 

detil informasi sangatlah berpengaruh 

dalam pemberitaan kebijakan reklamasi 

teluk di Jakarta. Setiap pernyataan yang 

dikeluarkan akan menjadi sumber bagi 

media. Hal tersebut dapat dijumpai pada 

kutipan berikut. Gubernur Basuki Tjahaja 

Purnama mengatakan, Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta akan mendapat banyak 

keuntungan dengan melakukan reklamasi 

17 pulau di pantai utara Jakarta. 

4. Sikap wartawan dalam menampilkan suatu 

hal secara implisit dalam suatu berita. 

Wartawan berperan penting dalam 

menempatkan suatu sudut pandang ke 

dalam wacana. 

5. Pernyataan praanggapan yang digunakan 

untuk mendukung makna suatu teks. Hal ini 

menjadi salah satu utama daya tarik 

masyarakat untuk memahami suatu wacana 

hal tersebut dapat kita jumpai pada kutipan 

berikut. Ahok, sapaan Basuki, menampik 

bahwa dia berpihak kepada Agung 

Podomoro Group untuk menjalankan 

proyek reklamasi pulau. 

 

Tabel 3.2   

Indikator Representasi Sosial dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi Tahun 

2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan republika.co.id  

Aspek yang 

diteliti 

Fokus 

masalah 
Indikator 

 

 

 

 

Representasi 

 

Kosakata 

 

 

1. Komponen bahasa yang memuat semua informasi 

tentang makna dan makna dan pemakaian kata 

dalam kalimat. Misalnya penggunaan kata 

kecurigaan masyarakat yang menjadi salah satu 

kata kunci walaupun belum tentu masyarakat 

curiga akan hal tersebut. 

2. Pemilihan kata untuk menggambarkan suatu 

peristiwa dalam suatu wacana dapat kita jumpai 

berbagai pemilihan kata yang rapih dan seakan-

akan menggambarkan keadaan yang 

sesungguhnya contohnya sebagai kutipan berikut. 

Untuk diketahui, banyak pihak yang 
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Aspek yang 

diteliti 

Fokus 

masalah 
Indikator 

menganggap keputusan Basuki memberi izin 

swasta untuk reklamasi pulau di utara Jakarta 

berpihak kepada salah satu pengembang, yakni 

Agung Podomoro Group, dan mengakibatkan 

Jakarta tenggelam.  

3. Pengkelompokan kategori suatu peristiwa dalam 

kalimat biasanya menjadi alur dari sebuah 

peristiwa yang terjadi pada sebuah wacana 

contohnya sebagai berikut. Salah satu persoalan 

lingkungan di Jakarta, kata dia, adalah 

penurunan permukaan tanah atau land 

subsidence yang terus terjadi. (P4) Penurunan 

permukaan tanah di Jakarta karena 

pembangunan gedung bertingkat dan terus 

bertambahnya jumlah penduduk, menurut 

Eddy, dapat mengancam masa depan Jakarta 

sebagai ibu kota negara. 

 

 

Tata Bahasa 

 

1. Pemilihan diksi untuk memperkuat pesan pada 

wacana dapat kita jumpai pada kutipan 

berikut. Meski mengaku tidak mengetahui 

secara persis, Adhi menjamin ada keuntungan 

pribadi yang didapat Ahok dari pemberian izin 

kepada PT Muara Wisesa Samudera. 

2. Posisi pelaku sosial pada ketatabahasaan 

umumnya menempatkan posisi seseorang pada 

sebuah lembaga dan memiliki peranan tertentu 

dalam wacana contohnya sebagai berikut. 

Selama Keppresnya itu belum diubah, ya tetap 
(jalan). Tolong diubah dulu Keppresnya kalau 

mau," kata Djarot usai mengadakan pertemuan 

dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti, di Balai Kota DKI Jakarta 

3. Pemakaian bahasa yang dimunculkan dalam 

wacana berbentuk lugas dan tertuju pada satu 

poin tertentu agar makna yang disampaikan 

dapat diterima oleh masyarakat. Pengunaan 

kata keuntungan pribadi sudah menjadi salah 

satu contoh konkrit pada konsep tata bahasa 

dalam sebuah wacana. 

 

 

 

 

1. Hubungan antarkalimat di dalam sebuah 

wacana baik dalam strata gramatikal maupun 

leksikal dapat dijumpai pada kutipan berikut. 

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi 

Pudjiastuti, seusai memberikan sambutan 

dalam acara Gerakan Nasional Penyelamatan 
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Aspek yang 

diteliti 

Fokus 

masalah 
Indikator 

Kohesi dan 

Koherensi 

 

 

Sumber Daya Alam Indonesia Sektor Kelautan 

di Balai Kota Jakarta, Selasa (21/4), 

mengatakan, timnya berencana mempelajari 

lebih lanjut terkait izin tersebut. "Nanti secara 

tertulis kami sampaikan (hasilnya) ke Pemprov 

DKI Jakarta," ujarnya. 

2. Hubungan anak kalimat pertama dengan kalimat 

kedua. Menjadi umum apabila pada kalimat 

pertama dijelaskan bahwa penggunaan kata 

konjungsi akan memberikan keselarasan makna.  

3. Uraian anak kalimat kedua yang menghubungkan 

dan memperinci pada kalimat pertama sebagai 

contohnya pada kutipan berikut. Penjelasan 

Gubernur DKI Jakarta mengenai sertifikat hak 

pengelola lahan (HPL) sedangkan anak 

kalimat kedua  pulau-pulau yang akan 

direklamasi tetap milik Pemprov DKI.  

4. Hubungan anak kalimat kedua dengan kalimat 

pertama maupun ketiga menjadi uraian premis pada 

wacana pemberitaan reklamasi teluk di DKI Jakarta 

 

Tabel 3.3  

Indikator Analisis Sosial dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi Tahun 

2015 oleh Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan republika.co.id  

Aspek yang 

diteliti 

Fokus 

masalah 

 Indikator 

 

 

 

 

 

 

 

Analisis 

Sosial 

 

Dimensi  

Historis 

 

1. Sejarah kejadian berlangsung dalam sebuah 

perspektif mengungkapkan bahwa dampak masa 

lampau juga amat sangat berarti dalam suatu 

permasalahan pada masa yang akan datang 

contohnya sebagai berikut. 

Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja 

Purnama mengatakan reklamasi Pulau G atau 

Pluit Citu telah berdasarkan kajian sejak 

pemerintahan Presiden Soeharto. 

2. Perubahan sosial masyarakat menurut berbagai 

tahap pelaku dan konsep-konsep dalam waktu 

tertentu.  

3. Sistem yang berlaku pada periode tertentu 

(sistem sosial, ekonomi, politik). Pada era 

orde tertentu berbagai sistem sosial, ekonomi 

dan politik di Indonesia akan berubah sesuai 

keadaan publik yang menjadi salah satu 

konsep terbentuknya wacana. 
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Aspek yang 

diteliti 

Fokus 

masalah 

 Indikator 

 

Struktur  

Masyarakat 

 

 

1. Struktur sosial hubungan institusi pemerintah, 

hukum, pendidikan, perdagangan, tenaga kerja 

maupun agama dalam suatu masyarakat. Hal 

tersebut dapat dijumpai pada kutipan berikut. 

Sebagai informasi, tuntutan agar Ahok 

mencabut izin reklamasi 17 pulau di Teluk 

Jakarta menjadi satu dari 10 poin penilaian 

DPRD terhadap kinerja Pemerintah Provinsi 

DKI Jakarta sepanjang tahun 2014. Hal itu 

disampaikan pada rapat paripurna tanggapan 

DPRD terhadap LKPJ Gubernur DKI Jakarta 

di Gedung DPRD 

2. Struktur ekonomi masyarakat yang 

menentukan pola dasar produksi, distribusi, 

transaksi, dan konsumsi dalam suatu 

masyarakat contohnya sebagai berikut. 

Pengamat tata kota, Eddy Ihut Siahaan, 

menilai reklamasi Teluk Jakarta dapat 

menjadi solusi dalam mengatasi persoalan 

lingkungan dan kepadatan penduduk Jakarta. 

3. Struktur budaya basis institusional berbagai 

tujuan, mitos dan simbol-simbol masyarakat 

 

 

Tingkat 

permasalahan 

 

 

 

1. Dampak dari peristiwa tertentu dalam situasi 

sosial (krisis ekonomi) 

2. Etnis mayoritas dan minoritas yang dipandang 

sebagai sumber permasalahan. Pemprov DKI 

Jakarta menjadi salah satu pihak yang 

berpengaruh dan dinilai menjadi salah satu 

sumber permasalahan dalam pemberitaan 

kebijakan reklamasi DKI Jakarta. 

3. Berorientasi pada tindakan, dengan 

mengembangkan jawaban-jawaban individu 

dan kelompok pada problem-problem sosial. 

Pendapat dari bebagai pihak menambah rumit 

suatu wacana hal tersebut terdapat pada 

kutipan berikut. Menteri Kelautan dan 

Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, 

Badan Penelitian dan Pengembangan 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(Balitbang KKP) telah memiliki kajian 

terhadap dampak reklamasi pulau. (P1) 

"Litbang kita sudah (mempelajari amdal 

Pulau G) dan memberikan saran, akan ada 

degradasi lingkungan 
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3.5 Instrumen Penelitian 

Emory dalam Sugiyono (2016: 102) menjelaskan, instrumen penelitian 

adalah pengukuran terhadap fenomena sosial. Karena pada prinsipnya meneliti 

merupakan pengukuran maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur itu sendiri 

dinamakan instrumen penelitian. Dalam melakukan penelitian yang berjudul 

“Analisis Wacana Kritis Teun A. Van Dijk dalam Pemberitaan Kebijakan 

Reklamasi Tahun 2015 Oleh Basuki Tjahaja Purnama Pada kompas.com dan 

republika.co.id” ini, peneliti menggunakan instrumen berupa tabel penjaring data. 

Dalam penjaringan data peneliti memberikan kode-kode pada setiap data 

yang telah dijaring sesuai dengan aspek yang diteliti. Setelah tahap penjaringan 

data selesai maka selanjutnya peneliti memasukkan data ke dalam korpus data 

untuk diinterpretasikan. Selanjutnya yakni data tersebut digunakan untuk 

menganalisis sesuai dengan rumusan masalah. Berikut tabel penjaring data yang 

digunakan sebagai instrumen penelitian. 

Tabel 3.4 

Tabel Penjaring Data 

Struktur Wacana dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi Tahun 2015 oleh 

Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan republika.co.id 

 

No Kode Data Struktur Wacana Deskripsi 

Makro Superstruktur Mikro  

1       

2       

 

Tabel 3.5 

Tabel Penjaring Data 

Representasi Sosial dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi Tahun 2015 

oleh Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan republika.co.id 

 

No Kode Data Kosakata  Tata 

Bahasa 

Kohesi dan 

Koherensi 

Deskripsi 

1       

 

 



48 
 

Tabel 3.6 

Tabel Penjaring Data 

Analisis Sosial dalam Pemberitaan Kebijakan Reklamasi Tahun 2015 oleh 

Basuki Tjahaja Purnama  Pada kompas.com dan republika.co.id 

 

No Kode Data Dimensi 

Historis 

Struktur 

Masyarakat 

Tingkat 

Permasalahan 

Deskripsi 

1       

2       

 

3.6 Analisis Data 

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan untuk memilih, 

memunculkan, serta mengorganisir data yang disusun secara sistematis sesuai 

dengan transkrip dokumentasi yang telah dikumpulkan untuk menemukan makna-

makna serta membuat temuan baru menurut Bogdan (dalam Moleong, 2011: 248). 

Langkah-langkah analisis penelitian kualitatif bisa berbeda antara satu penelitian 

dengan penelitian yang lain karena pengalaman berlangsungnya penelitian tidak 

sama. Langkah-langkah analisis data menurut Miles & Huberman (dalam 

Sugiyono, 2016: 246) adalah data reduction, data display, dan conclusions 

drawing/verifying yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 

 

3.6.1 Data reduction (Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang data yang tidak diperlukan. 

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas. Pada saat proses 

reduksi data peneliti mengumpulkan semua data tentang berita kebijakan reklamasi 

teluk di Jakarta yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Peneliti mengelompokkan 

jenis data-data yang ditemukan selama proses penelitian berlangsung dan difokuskan 

sesuai dengan rumusan masalah yang telah dirumuskan. 
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3.6.2 Data display (Penyajian Data) 

Menyajikan data, maka data terorganisasi dan tersusun secara sistematis. 

Menyajikan data secara sistematis dapat memudahkan untuk memahami apa yang 

terjadi dan dapat melanjutkan rencana tahapan kerja selanjutnya yang telah 

dipahami. Penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat yang 

bersifat naratif. Pada penelitian ini, peneliti menyajikan data tentang berita 

kebijakan reklamasi teluk di Jakarta sesuai dengan hasil dokumentasi yang telah 

melalui tahap reduksi data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. 

Dalam penyajian data dibutuhkan kode data, kode data dilakukan untuk 

mempermudah peneliti dalam menjaring data yang diperlukan dalam penelitian. 

Maksud dari pembuatan kode data ini agar peneliti dengan mudah mencari posisi 

data yang tersimpan dalam transkrip data dan kaitannya dengan tujuan penelitian 

yang dilakukan. Kode data berfungsi sebagai klasifikasi fokus penelitian yang 

akan ditentukan oleh peneliti.  

Adapun contoh kode data dapat dilihat sebagai berikut. 

1. SW/EDS-Jun/PG-1/BR-2 

2. RPS/EDS-Jul/PG-2/BR-3 

3. ANS/EDS-Agt/PG-3/BR-4 

Keterangan kode data: 

SW : Struktur Wacana 

RPS : Representasi Sosial 

ANS : Analisis Sosial 

EDS : Edisi artikel berita online 

PG : Paragraf berita ke-, 

BR : Baris berita ke-, 
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3.6.3 Conclusions Drawing/Verifying ( Penarikan Kesumpulan/Verifikasi) 

Langkah selanjutnya adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang belum ada 

sebelumnya. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

tadinya belum menjadi jelas atau samar. 

 

3.7 Tahap-tahap Penelitian 

Penelitian ini untuk mendeskripsikan berita kebijakan reklamasi teluk di 

Jakarta oleh Basuki Tjhaja Purnama. Maka peneliti membuat tahapan penelitian 

dengan cara sebagai berikut. 

 

3.7.1 Tahap Pra-lapangan 

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini, peneliti menyusun rancangan peneliti 

serta memilih lapangan penelitian yang akan digunakan untuk peneliti. Pada hal ini 

objek penelitian yaitu portal berita online kompas.com dan republika.co.id. Peneliti juga 

membandingkan dan mengklasifikasi beberapa portal berita online di Indonesia. 

Setelah penentuan portal berita online tersebut maka peneliti menentukan pilihannya 

dan memulai perlengkapan yang digunakan dalam penelitian.  

 

3.7.2 Tahap Pekerjaan Lapangan 

Kegiatan dalam tahapan ini peneliti dapat memahami latar belakang 

penelitian dan persiap diri, peneliti diketahui dan dikenal keberadaanya dalam 

melakukan penelitian. Peneliti dalam mencari data pada portal berita online 

memilikri kriteria tersendiri misalkan penentuan portal berita yang valid, data 

pada portal berita online tersebut memiliki kadar waktu yang sudah ditentukan 

sebelumnya dan memiliki kredibilitas. 
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3.7.3 Tahap Analisis Data 

Setelah melakukan penelitian, data yang diperoleh dapat dianalisis dengan 

analisis data kemudian, membahas analisis dan mengambil kesimpulan dari data 

yang di dapatkan pada saat penelitian. Selanjutnya menyusun laporan berdasarkan 

hasil-hasil penelitian. Pada tahap ini peneliti menyusun laporan hasil penelitian 

dengan format tulisan dan bahasa yang mudah dipahami pembaca. 


