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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini 

bertujuan untuk menjelaskan maksud konstruksi media terhadap bencana 

asap di harian Republika. Penelitian deskriptif-kualitatif merupakan tipe 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Deskriptif dalam penelitian 

ini berarti data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan 

bukan merupakan angka-angka.  

Penelitian deskriptif-kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, 

meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan 

berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, 

sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun 

fenomena tertentu (Bungin, 2014:68) 

3.2.  Dasar Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis wacana kritis model 

van Dijk sebagai dasar penelitian. Analisis wacana menekankan pada 

pemaknaan teks. Analisis wacana kritis mencoba untuk menggali secara 

lebih dalam bagaimana konstruksi media terhadap bencana asap di Harian 

Republika itu tergambarkan. Analisis wacana kritis juga berperan dalam 
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mengetahui lebih lanjut motif-motif ideologi dan kepentingan Republika 

dalam teks.  

3.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah berita yang terdapat dalam 

harian Republika edisi 1 Agustus-8 Oktober 2015. Adapun batasan 

masalah hanya terdapat dalam berita mengenai bencana asap dengan fokus 

isu pemberitaan tentang penanganan bencana asap oleh pemerintah yang 

dimuat harian Republika. Terdapat 20 pemberitaan terkait bencana asap 

dalam kurun waktu tersebut. Berikut judul-judul pemberitaan di Republika 

yang akan dianalisis: 

No. Judul Berita Tanggal 

1. Kebakaran Lahan Dicegah 1/8/2015 

2. Penyemaian Hujan Buatan Terkendala Awan 27/8/2015 

3. Operasi Darurat Asap Digelar 5/9/2015 

4. Penegakan Hukum Kebakaran Melemah 5/9/2015 

5. Pesawat TNI Siap Padamkan Asap 6/9/2015 

6. Presiden Perintahkan Perusahaan Ditindak 7/9/2015 

7. Korban Asap Berjatuhan 8/9/2015 

8. Mendes Malu Soal Asap 10/9/2015 

9. 72 Tersangka Bakar Lahan 11/9/2015 

10. Pemprov Riau Terapkan Status Darurat Asap 15/9/2015 

11. BNPB Klaim Asap di Riau Teratasi Pekan Depan 16/9/2015 

12. Izin Perusahaan Pembakar Lahan Dicabut 17/9/2015 

13. Tersangka Karhutla 149 Orang 19/9/2015 

14. Ratusan Entitas Bakar Lahan 21/9/2015 
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15. Jokowi Minta BNPB Bangun Kanal Kalteng 25/9/2015 

16. Kasus Karhutla Bertambah 28/9/2015 

17. Pemerintah Siapkan Regulasi Baru Tata Kelola Lahan 28/9/2015 

18. Bayi Korban Asap Dievakuasi 6/10/2015 

19. Penyelamatan Gambut Jadi Fokus 7/10/2015 

20. Murid Korban Asap Terpaksa Sekolah 8/10/2015 

            Tabel 2: Daftar berita yang akan diteliti 

3.4.  Sumber Data 

 

Sumber data dalam penelitian ini adalah teks yang terdapat dalam 

pemberitaan tentang bencana asap di Harian Republika edisi 1 Agustus-8 

Oktober 2015 dan hasil wawancara dengan pihak redaksi Republika. 

Alasan pengambilan rentang waktu tersebut karena di bulan Agustus kabut 

asap akibat kebakaran hutan tak kunjung reda, dan puncaknya pada 8 

Oktober saat Republika mengeluarkan edisi tampilan depan penuh asap.  

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan dokumentasi dan wawancara. 

3.5.1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salahsatu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian sosial (Bungin, 2014:124). Bungin 

(2014) menyebut, sebagian besar data-data dokumentasi yang tersedia 

berupa surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan dan sebagainya 
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yang sifatnya tak terbatas pada ruang dan waktu. Bentuk dari dokumentasi 

ini bermacam-macam, mulai monumen, artefak, foto, tape, mikrofilm, 

disc, CD, harddisk, flashdisk, dan sebagainya (Bungin, 2014:125). 

Berita merupakan bentuk dari dokumen resmi yang dapat dijadikan 

sebagai alat pengumpul data. Selain berita, bentuk dokumen resmi yang 

terbagi atas dokumen interen dapat berupa memo, instruksi, aturan 

lembaga, dan lain-lain. Sedangkan dokumen eksteren berupa informasi 

yang dikeluarkan oleh lembaga seperti majalah, buletin, berita yang 

disiarkan media massa, pengumuman, atau pemberitahuan (Bungin, 

2014:126). Berita yang menjadi data penelitian ini adalah berita tentang 

asap yang ada di Republika dalam kurun waktu 1 Agustus-8 Oktober 2015. 

3.5.2. Wawancara 

Wawancara menurut Bungin (2014) adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan. Wawancara ini 

menggunakan wawancara terstruktur dengan menyiapkan draft pertanyaan 

wawancara terlebih dahulu. 

Dalam proses wawancara ini, informannya adalah Wakil Pemimpin 

Redaksi (wapimred) Republika, Irfan Junaidi. Pemilihan wapimred 

Republika sebagai informan dikarenakan posisinya yang turut 

bertanggungjawab atas operasi redaksional secara keseluruhan 

(Kusumaningrat, 2012:73). Selain itu, pemilihan informan didasarkan dari 
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penguasaan dan pemahaman data, informasi, ataupun fakta dari objek 

penelitian (Bungin, 2014:111). 

3.6.  Teknik Analisis Data 

 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis 

wacana kritis model Teun A. van Dijk. Penggunaan analisis wacana agar 

dapat mengetahui makna yang tersembunyi dalam lambang-lambang 

(Bungin, 2014:203). 

Dalam kerangka van Dijk, baik struktur teks, kognisi sosial, 

maupun konteks sosial adalah bagian yang integral. Kalau suatu teks 

mempunyai ideologi tertentu atau kecenderungan pemberitaan tertentu, 

maka itu berarti menandakan dua hal: Pertama, teks tersebut 

merefleksikan struktur model mental wartawan ketika memandang suatu 

peristiwa atau persoalan. Kedua, teks tersebut merefleksikan pandangan 

sosial secara umum, selama kognisi sosial masyarakat atas suatu 

persoalan.  

Struktur Metode 

Teks 

Menganalisis bagaimana strategi 
wacana yang dipakai untuk 
menggambarkan seseorang atau 
peristiwa tertentu. 

Bagaimana strategi tekstual yang 
dipakai untuk menyingkirkan atau 
memarjinalkan suatu kelompok, 
gagasan, atau peristiwa tertentu. 

Critical Linguistic 
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Kognisi Sosial 

Menganalisis bagaimana kognisi 
wartawan dalam memahami 
seseorang atau peristiwa tertentu 

Wawancara mendalam 

Analisis Sosial 

Menganalisis bagaimana wacana 
yang berkembang dalam 
masyarakat, proses produksi dan 
reproduksi seseorang atau 
peristiwa digambarkan 

Studi pustaka, penelusuran 
sejarah. 

  Tabel 3: Kerangka analisis wacana kritis Van Dijk 

 

 


