
 

45 
Suroto, 2013 
Strategi Nominasi Untuk Merepresentasikan Identitas Nasional Dalam Wacana Media Terkait 
Konflik Budaya Indonesia-Malaysia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian sebagaimana disajikan 

secara garis besar dalam Bab I. Bab ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama 

mereviu kembali tujuan dan pertanyaan penelitian. Bagian kedua menjelaskan 

desain penelitian. Bagian ketiga menjelaskan teknik pengumpulan data yang 

meliputi sumber data dan prosedur pengumpulan data. Bagian keempat 

menjelaskan bagaimana analisis data dilakukan. 

3.1 Tujuan dan Pertanyaan Penelitian 

Sebagaimana disajikan dalam Bab I, penelitian ini bertujuan mengetahui 

bagaimana strategi nominasi digunakan untuk merepresentasikan identitas 

nasional dalam wacana media terkait konflik Tortor dan Gordang Sambilan. 

Selain itu, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui ideologi yang melatar 

belakangi wacana. Menggunakan Pendekatan Wacana Sejarah (PWS) tujuan-

tujuan tersebut dicapai dengan menjawab pertanyaan berikut ini. 

1. Bagaimanakah strategi nominasi digunakan untuk merepresentasikan 

identitas nasional Indonesia? 

2. Ideologi apakah yang melatar belakangi wacana?  

3.2 Desain Penelitian 
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 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif menggunakan 

perspektif PWS yang meliputi tiga level analisis. Ketiga level tersebut merupakan 

tiga dimensi analisis wacana yang meliputi (1) identifikasi isi/ topik wacana, (2) 

analisis strategi wacana dan (3) realisasi topik dan strategi secara linguistik pada 

level leksikal/ sintaksis (Reisigl dan Wodak, 2009:93). Karena wacana yang 

dianalisis dalam penelitian ini adalah mengenai budaya yaitu tentang Tortor dan 

Gordang Sambilan. maka topik wacana secara umum juga mengenai budaya. 

Dengan demikian, dalam penelitian ini analisis terhadap topik wacana tidak 

dilakukan.  

 Ketiga dimensi analisis ini dalam tataran analisis praktis berada dalam 

delapan tahapan analisis PWS sebagaimana ditunjukkan dalam Bagan 3.3. 

Kedelapan tahapan PWS tersebut idealnya dilakukan dalam tahapan yang 

berulang (Reisigl dan Wodak, 2009:96). Tanpa mengurangi esensi akan tuntutan 

rekursivitasnya, delapan tahap tersebut dilakukan dan ditempatkan dalam bab 

yang berbeda.  

 Tahap 1 dan 4 yang berupa pengkajian berbagai referensi dan penelitian 

sebelumnya, merinci pertanyaan penelitian serta merumuskan asumsi ditempatkan 

dalam Bab I. Tahap 2 dan 3 dijelaskan dalam Bab III (bagian pengumpulan data). 

Tahap 5, 6, 7 dan 8 secara umum juga dijelaskan pada Bab III (bagian teknik 

analisis data) dan secara lebih rinci diterapkan pada Bab IV. 

Berdasarkan Bagan 3.3, tahap pertama merupakan tahap pengaktifan dan 

pengkonsultasian teori pengetahuan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan 
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pengumpulan kembali, membaca dan mendiskusikan penelitian sebelumnya. 

Tahap 1 telah dilakukan dengan membaca berbagai literatur tentang identitas 

nasional dan analisis wacana kritis sebagai pendekatan analisis serta mereviu 

berbagai penelitian sebelumnya. Hasil tahap 1 ini disajikan dalam Bab I dalam 

bentuk latar belakang penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan 3.3 Delapan tahapan analisis wacana dalam PWS   

 

Tahap kedua merupakan tahap pengumpulan data dan informasi konteks 

secara sistematis. Sistematika ini bergantung pada pertanyaan penelitian, wacana, 
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peristiwa diskursif, aktor sosial, media semiotik, genre dan teks yang dijadikan 

fokus penelitian (Reisigl dan Wodak, 2009:96).  Tahap 2 dalam penelitian ini 

dijelaskan secara sistematis pada bagian prosedur pengumpulan data.  

Tahap ketiga merupakan tahap pemilihan dan persiapan data untuk 

analisis. Reisigl dan Wodak (2009:98) mengungkapkan bahwa tahap ini dapat 

dilakukan dengan cara mengurutkan data berdasarkan kriteria tertentu. Adapun 

kriteria tersebut seperti frekuensi, kerepresentatifan, jenis, intertekstualitas/ 

interdiskursifitas, tingkat kepentingan dan keunikan dari objek yang dikaji (lihat 

Reisigl dan Wodak, 2009:98). Adapun pemilihan data penelitian ini didasarkan 

pada intertekstualitasnya dengan peristiwa munculnya berita terkait Tortor dan 

Gordang Sambilan di kantor berita Malaysia Bernama. Hal ini akan dijelaskan 

pada bagian prosedur pengumpulan data dalam bab ini. 

Pada tahap keempat dirumuskan pertanyaan penelitian dan asumsi 

berdasarkan reviu literatur dan analisis sepintas terhadap data. Sebagaimana 

pertanyaan penelitian dan asumsi yang disajikan dalam Bab I, penelitian ini 

memandang bahwa identitas nasional merupakan topik makro yang melatar 

belakangi konflik Tortor dan Gordang Sambilan. Penjelasan detail mengenai 

pertanyaan dan asumsi dari penelitian ini telah dijelaskan pada Bab I. 

Tahap kelima merupakan tahap analisis data awal secara kualitatif. Tahap 

ini pada dasarnya merupakan uraian dari pertanyaan dan asumsi penelitian 

(Reisigl dan Wodak, 2009:100). Dengan kata lain tahap ini menunjukkan 



 

49 
Suroto, 2013 
Strategi Nominasi Untuk Merepresentasikan Identitas Nasional Dalam Wacana Media Terkait 
Konflik Budaya Indonesia-Malaysia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 

bagaimana data diolah untuk menjawab pertanyaan penelitian dan menguatkan 

asumsi penelitian. Tahap ini secara lebih rinci dibahas dalam Bab IV dengan 

membatasi pembahasan pada strategi nominasi dan tidak melibatkan strategi 

argumentasi. 

Data yang telah dianalisis pada tahap 5 selanjutnya dianalisis kembali secara 

menyeluruh pada tahap keenam. Metode analisis utamanya adalah kualitatif, tetapi 

sebagiannya mungkin kuantitatif (Reisigl dan Wodak, 2009:96). Tahap ini 

menjelaskan secara detail analisis linguistik pada berbagai level yang meliputi 

level mikro, meso dan makro teks. Secara lebih detail, tahap ini akan dijelaskan 

pada Bab IV. Sebagai pendahuluan, tahap ini ditekankan pada analisis teks 

tentang Tortor dan Gordang Sambilan  dalam hal (1) strategi wacana yang 

digunakan dan (2) ideologi yang melatar belakangi wacana. 

Pada tahap ketujuh dilakukan perumusan kritik. Kritik di sini didasarkan 

pada prinsip-prinsip seperti nilai-nilai demokrasi (democratic norms), hak asasi 

manusia (human rights) dan kriteria rasionalisasi argumen (criteria of rational 

argument) (lihat Reisigl dan Wodak, 2009:119). Tahap ini akan diterapkan dan 

dijelaskan secara detail pada Bab IV. 

 Tahap kedelapan merupakan tahap penerapan hasil analisis. Hal ini 

termasuk keunggulan PWS dimana ada kemugkinan bahwa hasil dari penelitian 

dapat diterapkan atau minimal disarankan untuk diterapkan. Tahap ini 

sesungguhnya merupakan realisasi dari kritik yang dilakukan (Reisigl dan Wodak, 

2009:119). Terkait hal ini, penerapan hasil penelitian sebaiknya tidak hanya 
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berupa publikasi ilmiah namun juga dalam bentuk upaya membuka akses publik 

terhadap hasil penelitian. Adapun bentuknya dapat berupa seminar, siaran radio, 

dan sebagainya.  

 

 

3.3 Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data ini jika dihubungkan dengan delapan langkah 

dalam PWS merupakan tahapan yang melibatkan langkah kedua (2) dan ketiga 

(3). Hal ini dijelaskan pada bagian sumber data dan prosedur pengumpulan data 

berikut. 

3.3.1 Sumber Data 

 Sumber data penelitian ini adalah wacana media berupa artikel berita di 

Sumut Pos [online] dari 18 Juni sampai 28 Juni 2012. Jika didasarkan pada 

klasifikasi wacana menurut Reisigl dan Wodak (2009:91), maka wacana tersebut 

merupakan wacana media yang berperan dalam pembentukan opini publik 

(formation of public opinion) dan representasi diri (formation of self-

representation). Sedangkan genre wacana tersebut adalah artikel berita surat kabar 

(news article/ news discourse).  

3.3.2 Prosedur Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling (Patton, 

1990 dalam Alwasilah, 2011:103; Reisigl dan Wodak, 2009:98) atau criterion-
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based selection (LeCompte & Preissle, 1993 dalam Alwasilah, 2011:103). Cara 

ini dipilih demi memenuhi kerepresentatifan data dikaitkan dengan latar dan 

individu (Maxwell, 1996 dalam Alwasilah, 2011:103). Prosedur pengumpulan 

dengan purposive sampling ini ditampilkan dalam Bagan 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bagan 3.4  Prosedur pengumpulan data dengan purposive sampling 

 

 Berdasarkan Bagan 3.4, pengumpulan data diawali dengan pengamatan 

terhadap berbagai praktik diskursif yang terjadi pasca pemberitaan klaim Tortor    

dan Gordang Sambilan di kantor berita Malaysia Bernama (Bernama, 14 Juni 

2012). Praktik wacana yang terjadi di antaranya berupa praktik wacana di media 

massa (koran, TV dan internet seperti blog, twitter, facebook), tindakan sosial 
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(demo termasuk pagelaran seni budaya, seminar dan diskusi, dan diplomasi). 

Berbagai praktik wacana tersebut telah dijelaskan dalam Bab I. Di antara berbagai 

praktik diskursif yang terjadi, penelitian ini memfokuskan pada praktik diskursif 

wacana media berupa koran online.  

 Menggunakan prinsip purposive sampling, kerepresentatifan latar dan 

individu dalam penelitian ini ditunjukkan dengan memilih salah satu surat kabar 

daerah dimana Tortor dan Gordang Sambilan  berasal. Surat kabar daerah dipilih 

karena lebih memungkinkan merepresentasikan opini masyarakat daerah. Karena 

Tortor dan Gordang Sambilan berasal dari Sumatera Utara maka surat kabar 

daerah yang dipilih adalah yang berasal dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara 

ada banyak surat kabar daerah yang mengakomodasi berbagai berita daerah dan 

nasional. Di antaranya Koran Tapanuli, Tribun Medan, Sumut Pos, Harian 

Sumatera, Riau Pos, Metro Siantar, Post Metro Medan  dan sebagainya. Berbagai 

Koran tersebut kemudian diseleksi berdasarkan segmen pembaca dan 

penghargaan yang pernah diraih.  

 Penelitian ini kemudian membandingkan tiga koran lokal yang pernah 

mendapatkan penghargaan dari IPMA (Indonesia Print Media Award) yaitu Tribun 

Medan, Sumut Pos dan Riau Pos. IPMA merupakan ajang kompetisi media cetak 

se-Nusantara yang digelar setiap tahun dimana pesertanya adalah ratusan penerbit 

media cetak, baik harian, mingguan, tabloid, dan majalah dari tingkat lokal hingga 

nasional (Sumut Pos, 9 Februari 2013). Sumut Pos dan Riau Pos (Grup Sumut 

Pos) lebih unggul dibandingkan dengan Tribun Medan yang baru satu kali meraih 
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penghargaan dari IPMA tahun 2011. Sedangkan Sumut Pos dan Riau Pos 

mendapatkan penghargaan berturut-turut dari tahun 2011, 2012, dan 2013. Tahun 

2013 dapat dianggap sebagai tahun kejayaan Sumut Pos karena berhasil menerima 

Double Gold Winner The Best Sumatera. Penghargaan ini bermakna bahwa Sumut 

Pos merupakan salah satu koran terbaik yang ada di Sumatera Utara.  Dengan 

demikian penelitian ini memilih Sumut Pos sebagai sumber data berdasarkan pada 

pertimbangan kualitas koran. Selain itu jika didasarkan pada segmen pembaca, 

Sumut Pos merupakan koran yang diperuntukkan untuk semua komunitas.   

 Selanjutnya, wacana yang dikaji dalam PWS dapat diseleksi berdasarkan 

pada kriteria tertentu (Reisigl dan Wodak (2009). Di antaranya adalah berdasarkan 

kriteria wacana tertentu (specific discourses) dan periode waktu wacana. 

Menggunakan dua kriteria tersebut, data dalam penelitian ini adalah berupa 

wacana dengan topik konflik budaya Indonesia-Malaysia dalam kurun waktu 

bulan Juni tahun 2012. Pertimbangannya adalah bahwa dalam kurun waktu 

tersebut terjadi pemberitaan klaim terhadap Tortor dan Gordang Sambilan  (Sumut 

Pos, 18 Juni 2012; Tempo.co, 18 Juni 2012; Jakarta Post, 19 Juni 2012).  

No Judul Sumber Rujukan Waktu Terbit 

1 Malaysia Klaim 

Tor-Tor    dan 

Gordang Sambilan  

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36361/mal

aysia-klaim-Tor-Tor   -dan-gordang-

sembilan#axzz2N0mXzV8Z 

18 Juni 2012 

2 Pengacara Batak 

Siap Gugat 

Malaysia  

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36405/pen

gacara-batak-siap-gugat-malaysia#axzz2NBN2ne8P 

19 Juni 2012 

3 Malaysia Jamin 

tidak Klaim ke 

Unesco  

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36464/mal

aysia-jamin-tidak-klaim-ke-unesco#axzz2NBN2ne8P 

20 Juni 2012 

4 Warga Manortor di http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36472/war 21 Juni 2012 

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36361/malaysia-klaim-tor-tor-dan-gordang-sembilan#axzz2N0mXzV8Z
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36361/malaysia-klaim-tor-tor-dan-gordang-sembilan#axzz2N0mXzV8Z
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36361/malaysia-klaim-tor-tor-dan-gordang-sembilan#axzz2N0mXzV8Z
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36405/pengacara-batak-siap-gugat-malaysia#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36405/pengacara-batak-siap-gugat-malaysia#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36464/malaysia-jamin-tidak-klaim-ke-unesco#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36464/malaysia-jamin-tidak-klaim-ke-unesco#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36472/warga-manortor-di-konjen-malaysia#axzz2NBN2ne8P
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Konjen Malaysia  ga-manortor-di-konjen-malaysia#axzz2NBN2ne8P 

5 Ramai-ramai 

Menari Tortor  

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36520/ram

ai-ramai-menari-tortor#axzz2NBN2ne8P 

21 Juni 2012 

6 Ketua DPR RI ke 

Malaysia 

Diharapkan Bisa 

Cairkan Suasana 

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36718/ketu

a-dpr-ri-ke-malaysia-diharapkan-bisa-cairkan-

suasana#axzz2NBN2ne8P 

25 Juni 2012 

7 Malaysia Protes, 2 

Pendemo Tortor 

Ditangkap  

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36812/mal

aysia-protes-2-pendemo-tortor-

ditangkap#axzz2NBN2ne8P 

28 Juni 2012 

 
Tabel 3.4 Data Primer  

(7 artikel pemberitaan Tortor dan Gordang Sambilan di Sumut Pos) 

 Setelah dilakukan pencarian data secara online, ditemukan tujuh artikel dan 

empat opini pembaca terkait pemberitaan kasus Tortor dan Gordang Sambilan. 

Tujuh artikel dan tiga opini tersebut terbit pasca pemberitaan maksud Malaysia 

memasukkan Tortor dan Gordang Sambilan di Kantor berita Malaysia Bernama 

14 Juni tahun 2012. Ketujuh artikel tersebut digunakan sebagai data primer 

sementara empat opini digunakan sebagai data sekunder. Tujuh artikel sebagai 

data primer ditampilkan dalam Tabel 3.4. 

 Adapun, data berupa artikel media lain (disajikan dalam bagian lampiran) 

yang secara intertekstualitas mendukung analisis penelitian ini juga dimasukkan 

dalam data sekunder. Dalam penelitian ini, data yang akan dianalisis secara 

langsung adalah data primer sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 3.4.  

3.4 Analisis Data 

 Data yang telah dikumpulkan dengan purposive sampling dianalisis 

berdasarkan dimensi analisis dalam PWS. Mengingat pertanyaan penelitian 

http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36472/warga-manortor-di-konjen-malaysia#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36520/ramai-ramai-menari-tortor#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36520/ramai-ramai-menari-tortor#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36718/ketua-dpr-ri-ke-malaysia-diharapkan-bisa-cairkan-suasana#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36718/ketua-dpr-ri-ke-malaysia-diharapkan-bisa-cairkan-suasana#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36718/ketua-dpr-ri-ke-malaysia-diharapkan-bisa-cairkan-suasana#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36812/malaysia-protes-2-pendemo-tortor-ditangkap#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36812/malaysia-protes-2-pendemo-tortor-ditangkap#axzz2NBN2ne8P
http://www.hariansumutpos.com/2012/06/36812/malaysia-protes-2-pendemo-tortor-ditangkap#axzz2NBN2ne8P
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difokuskan pada dua hal yaitu pada strategi wacana dan ideologi maka analisis 

data juga ditujukan untuk memberikan jawaban atas dua pertanyaan tersebut.  

 

3.4.1 Analisis Strategi Nominasi  

 Analisis ini difokuskan pada satu jenis strategi wacana yaitu strategi 

nominasi (Reisigl dan Wodak, 2009: 94; Wodak, 2001:73). Analisis strategi 

nominasi dilakukan dengan menjawab pertanyaan “How are persons, objects, 

phenomena/events, process and actions named and referred to linguistically?” 

(Reisigl dan Wodak, 2009:93). Dengan demikian fokus strategi nominasi terletak 

pada bagaimana orang, objek, fenomena/peristiwa, proses dan tindakan 

direpresentasikan dalam wacana/teks. Adapun teknik analisis terhadap strategi 

nominasi tersebut ditampilkan dalam tabel berikut ini.  

Paragraf Strategi Nominasi   Realisasi 
 

 

… 

Aktor Sosial:  

a.  Deiksis: personal (kami/kita/ we, mereka/ 

they) dan refleksif  

 

b.  Nama diri/orang (proper names)  

c.  Antroponim profesi  (Professional 

Anthroponyms) 

 

d.  Kata benda kolektif, toponim (tempat, 

kota) 

 

Objek/ Fenomena/ Peristiwa :  

a. Konkret  

b. Abstrak  

Kata kerja dan benda yang menunjukkan 

Proses/ tindakan: 

 

a. Material  

b. Mental  

c. Verbal  

 

Tabel 3.5. Tabel Analisis strategi nominasi 



 

56 
Suroto, 2013 
Strategi Nominasi Untuk Merepresentasikan Identitas Nasional Dalam Wacana Media Terkait 
Konflik Budaya Indonesia-Malaysia 
Universitas Pendidikan Indonesia  |  repository.upi.edu  | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 

3.4.2 Analisis Ideologi Wacana 

Ideologi dalam konteks penelitian ini mengacu pada kepentingan apa yang 

dimiliki media ketika memberitakan konflik Tortor dan Gordang Sambilan dengan 

cara tertentu. Analisis ideologi yang melatar belakangi wacana dilakukan dengan 

cara menghubungkan hasil analisis strategi wacana dengan ideologi tertentu. 

Misalnya berbagai aktor sosial yang dihadirkan dalam wacana dapat dihubungkan 

dengan afiliasi politik atau ideologi yang diyakini atau dianut aktor sosial tersebut.  

Pada saat yang sama juga dianalisis apakah terjadi ekslusi aktor sosial 

dengan cara tidak menampilkannya dalam wacana. Hal ini dapat dikaitkan dengan 

mempertanyakan kepentingan apa yang ada dibalik upaya ekslusi terhadap aktor 

sosial tersebut. Pilihan kata atau istilah ideologis dan mungkin terdapat dalam 

argumen aktor sosial juga dapat digunakan untuk menentukan ideologi. Selain itu, 

ketidakkonsistenan penggunaan kata atau frase tertentu yang dipentingkan dalam 

wacana juga dapat menunjukkan kepentingan yang diperjuangkan.   

 

3.5 Penutup 

Bab ini telah menjelaskan garis besar metodologi penelitian bagaimana 

penelitian ini dilakukan. Berbagai hal dalam bab ini telah dijelaskan di antaranya 

pertanyaan penelitian, desain penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik 

analisis data. Presentasi dan analisis data selanjutnya disajikan dalam Bab IV.  

 


