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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif. Penelitian ini berusaha menginterpretasikan fakta atas realitas 

sosial melalui gambaran pemberitaan media massa dan pemahman yang 

mendalam. Penelitian ini juga bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara 

deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus 

yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah 

(Moleong, 2006: 6). 

Pendekatan yang digunakan adalalah analisis wacana model Teun 

A. van Dijk. Model ini sering disebut sebagai kognisi sosial. Menurut van 

Dijk, penelitian atas wacana tidak cukup hanya didasarkan pada analisis 

atas teks semata, karena teks hanya hasil dari suatu praktik produksi yang 

harus juga diamati. Disini harus dilihat juga bagaimana suatu teks 

diproduksi, sehingga kita memperoleh suatu pengetahuan kenapa bisa 

dihasilkan teks bisa semacam itu. Proses produksi itu dan pendekatan ini 

sangat khas van Dijk, melibatkan suatu proses yang disebut kognisi sosial. 

(Eriyanto, 2012).  

Pendekatan yang digunakan oleh van Dijk mencakup analisis teks, 

kognisi sosial dan konteks sosial. Analisis teks yakni menganalisis 
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bagaimana strategi wacana yang dipakai untuk menggambarkan seorang 

atau peristiwa tertentu. Kognisi sosial mencoba menganalisis bagaimana 

kognisi wartawan dalam memahami seseorang atau peristiwa tertentu yang 

akan ditulis. Sementara konteks sosial digunakan untuk menganalisis 

bagaimana wacana yang berkembang dalam masyarakat, proses produksi 

dan reproduksi sesorang atau peristiwa digambarkan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik 

jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan terkait rencana pengeboran gas 

oleh PT. Lapindo Brantas. Inc di Desa Kedungbanteng, Kecamatan 

Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo pada Surat Kabar Harian (SKH) Jawa 

Pos secara lebih detail dan mendalam. Pennelitian ini juga fokus pada 

proses pembentukan dan konstruksi teks berita yang dihasilkan media 

massa. . 

 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah berita yang terdapat dalam 

Surat Kabar Harian (SKH) edisi 9 s/d 12 Januari 2016. Adapun batasan 

masalah hanya terdapat dalam berita berkaitan rencana pengeboran  

kembali gas oleh PT. Lapindo Brantas. Inc di Desa Kedungbanteng, 

Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Terdapat 6  berita terkait 

dalam kurun waktu tersebut. Berikut berita berita yang akan peneliti 

analisis: 
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Tabel 3.1 

Daftar Berita yang Akan Dianalisis  

No. Judul Berita  Sub-Judul Edisi 

1. 

Dirjen Migas, SKK 

Migas dan Gubernur 

Minta Stop 

Jangan Korbankan 

Aspek Sosial demi 

Ekonomi 
Sabtu, 9 Januari 

2016 

2. 
Karena Sidoarjo 

Bukan Keledai 

Diberi Gula Hingga 

Janji Gas Gratis 

3. 

Pemkab Evaluasi 

Izin Pengeboran 

Sumur Produksi 

Tanggulangin 1 

Pernah Dibor dan 

Meledak Minggu, 10 

Januari 2016 

4. 
Pertaruhkan Nasib 

Warga Sidoarjo 

Politikus Golkar 

Dukung Lapindo 

5. 
Lapindo Bisa 

Dilarang Selamanya 

SKK Migas Panggil 

Direksi 

Senin, 11 Januari 

2016 

6. 

Lapindo Tarik Alat 

Ngebor, Warga Desa 

Tepuk Tangan 

Pemkab Sidoarjo 

Kirim Surat ke SKK 

Migas 

Selasa, 12 

Januari 2016 

  

3.3. Sumber Data 

3.3.1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah teks yang terdapat dalam pemberitaan 

terkait rencana pengeboran kembali gas oleh PT. Lapindo Brantas. Inc di 

Desa Kedungbanteng, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo di 

Surat Kabar Harian (SKH) Jawa Pos edisi 9 s/d 12 Januari 2016.  

 

3.3.2. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari luar 

data primer seperti data kepustakaan dan wawancara.  Data kepustakaan 

bisa diperoleh melalui buku, jurnal, artikel, dan website kredibel. 

Sementara wawancara akan  
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3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan wawancara dan dokumentasi 

1.4.1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu 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 

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 terkait 

rencana pengeboran ulang gas oleh PT. Lapindo Brantas. Inc di Kabupaten 

Sidoarjo di Surat Kabar Harian (SKH) Jawa Pos dalam kurun waktu 09 

Agustus s/d 12 Agustus 2016. 

1.4.2. Wawancara 

Menurut Bungin (2014), wawancara adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 
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bertatap muka antara pewawancara dan informan. Selanjutnya wawancara 

dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, dan dapat 

dilakukan dengan tatap muka (face to face) maupun menggunakan telepon 

(Sugiyono, 2006). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara 

terstruktur. Pada wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam praktiknya selain 

membawa instrument sebagai pedoman wawancara, maka pengumpul data 

juga dapat menggunakan alat bantu seperti tape recorder, gambar, brosur 

dan amterial lain yang dapat membantu dalam wawancara.  

Informan yang akan menjadi sumber utama dalam proses 

wawancara adalah Pemimpin Redaksi (pimred) Surat Kabar Harian (SKH) 

Jawa Pos, yakni Nurwahid. Pemilihan pimred SKH Jawa Pos sebagai 

informan dikarenakan posisinya yang bertanggungjawab atas operasi 

redaksional secara keseluruhan (Kusumaningrat, 2012:73). Selain itu, yang 

akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah koordinator liputan di 

Jawa Pos, Arief Santosa. Koordinator liputan memiliki tugas menjadwal 

dan memimpin langsung aktivitas peliputan para wartawan. Pemilihan 

informan didasarkan dari penguasaan dan pemahaman data, informasi, 

ataupun fakta dari objek penelitian (Bungin, 2014:111). 

 

 

 

 



30 

3.5. Teknik Analisis Data 

Menurut van Dijk wacana mempunyai tiga dimensi atau bangunan 

yakni teks, kognisi sosial dan konteks sosial. Inti analisis van Dijk adalah 

menggabungkan ketiga dimensi wacana tersebut ke dalam satu kesatuan 

analisis. 

a. Dimensi Teks

Van Dijk melihat suatu teks terdiri atas beberapa struktur atau

tingkatan yang masing-masing saling mendukung. Ia membaginya ke 

dalam tiga tingkatan yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur 

mikro. 

b. Kognisi Sosial

Analisi wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur

teks, tetapi bagaimana suatu teks diproduksi. Maka perlu adanya penelitian 

mengenai kognisi sosial yaitu kesadaran mental wartawan yang 

membentuk teks tersebut. 

c. Konteks Sosial

Konteks sosial melihat bagaimana teks itu dihubungkan lebih jauh

dengan struktur sosial dan pengetahuan yang berkembang dalam 

masyarakat atas suatu wacana. 


