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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian ini dilakukan dengan menjawab 

apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi 

cakupan pembahasan dalam bab ini adalah desain penelitian, sumber data, dan 

teknik analisis data. 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian menggambarkan kerangka konseptual mengenai 

bagaimana suatu penelitian terlaksana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan 

representasi isu penggulingan Jokowi di media daring Indonesia yang dikaji melalui 

teori AWK model van Dijk dan sistem transitivitas dari Halliday. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. 

Penelitian dengan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku yang dapat diamati, karena penelitian ini menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan 

fakta-fakta yang tampak sebagaimana mestinya (Moleong, 2011, hlm. 4). Hal ini 

diperkuat oleh Creswell (2008, hlm. 50) yang mendefinisikan kualitatif sebagai 

berikut: 

Qualitative research is an inquiry process of understanding based on 
distinct methodological traditions of inquiry that explore a social or human 

problem. The researcher builds a complex, holistic picture, analyzed words, 
reported detailed views of information, and conducts the study in a natural 

setting.  

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian studi kasus karena hanya 

membahas wacana politik pada pemberitaan isu penggulingan Jokowi yang 

disampaikan oleh jurnalis AS, Allan Nairn. Menurut Cresswell (2015, hlm.135-

136), studi kasus merupakan strategi penelitian kualitatif yang penelitinya 

mengeksplorasi kehidupan nyata, sistem terbatas kontemporer (satu kasus) atau 

beragam terbatas (berbagai kasus), melalui pengumpulan data yang rinci dan 
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mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi, seperti pengamatan, 

wawancara, bahan audiovisual, dokumen, dan berbagai laporan, yang kemudian 

melaporkan deksripsi kasus dan tema kasus. 

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam 

pengumpulan data. Peneliti berfungsi menetapkan fokus penelitian, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan 

membuat kesimpulan atas temuannya. Tidak ada alat yang paling tepat untuk 

mengungkap data kualitatif kecuali peneliti itu sendiri (Ghony dan Almanshur, 

2012, hlm. 95). 

Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber dalam bentuk kata-kata 

berupa artikel berita beserta dokumentasi audio visual. Karenanya, metode 

kualitatif dapat dikatakan tepat untuk mengkaji data-data penelitian dalam bentuk 

verbal (Sugiyono, 2010, hlm. 14). Walaupun penelitian ini memakai perhitungan 

sederhana dalam bentuk frekuensi untuk menghitung kemunculan tema, rema, dan 

proses dalam transitivitas, tapi interpretasi data dilakukan secara deskriptif dan 

tidak menekankan pada perhitungan statistika. 

Berdasarkan ulasan di atas, pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan 

studi kasus didasarkan pada kebutuhan penelitian untuk memperoleh data yang 

akurat. Pada akhirnya, penelitian ini berupaya untuk menginterpretasikan 

representasi kekuasaan dalam wacana isu penggulingan Jokowi di media daring di 

Indonesia. 

3.2 Sumber data 

Dalam penelitian ini, digunakan dua jenis data, yakni data primer dan data 

sekunder. Data primer dalam bentuk teks-teks yang digunakan sebagai sampel 

penelitian yaitu yang berkenaan dengan pemberitaan makar Jokowi, tanggapan 

media, dan kolom komentar pembaca, sedangkan data sekunder dalam bentuk 

penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan berbagai 

literatur dari berbagai sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian ini.  
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Gambar 3.1 Grafik Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan empat artikel dengan satu artikel sebagai teks 

pemicu (utama) dari Allan Nairn di situs Tirto.id, dan masing-masing satu artikel 

tanggapan dari Kompas.com, Detik.com, dan Republika Online. Empat artikel 

tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Judul Teks berita yang digunakan. 

NO. MEDIA TANGGAL TERBIT JUDUL TEKS 

1. Tirto.id 
Rabu,19 April 2017 Investigasi Allan Nairn: Ahok 

Hanyalah Dalih untuk Makar 

2. Detik.com 
Jumat, 21 April 2017 Saat Allan Nairn Tantang TNI 

Soal Tulisan Makar 

3. Kompas.com 

Minggu, 23 April 

2017 

Panglima TNI Nilai Tudingan 

Kudeta yang Ditulis Allan 

Nairn Isu Kecil 

4. 
Republika 

Online 

Selasa, 25 April 2017 Laporan Investigasi Makar ke 

Pemerintah, FPKS: Tulisan Tak 

Berdasar 

 

Pada 19 April 2017, Allan Nairn menulis sebuah artikel berjudul “Trump’s 

Indonesian Allies in Bed with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected 

President” yang diterbitkan pada situs media daring berbahasa Inggris asal New 

York, The Intercept. Penelitian ini bersumber pada artikel Allan Nairn tersebut yang 

telah dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia pada laman tirto.id dengan judul 

Teks pemicu

Teks Tanggapan Media DaringTanggapan Pembaca



49 
 

Siti Syarah Pauziah, 2018 

REPRESENTASI ISU PENGGULINGAN JOKOWI DI MEDIA DARING INDONESIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

“Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” pada tanggal yang 

sama. Artikel terjemahan dipilih sebagai data primer untuk mengkonsistensikan 

konteks terkait tanggapan media nasional lainnya yang juga berbahasa Indonesia. 

Penerjemahan ini telah mendapat izin dari Allan Nairn sendiri dan menjadikan 

artikel yang dimuat oleh tirto.id sebagai versi Bahasa Indonesia dari artikel aslinya.   

Dalam artikel tersebut, Allan Nairn memaparkan rangkaian peristiwa serta 

pihak-pihak yang terlibat yang menurutnya merupakan skenario penggulingan 

Jokowi. Lalu, dipilih masing-masing satu artikel dari tiga situs berita daring 

nasional sebagai tanggapan dari artikel Allan Nairn tersebut untuk mengungkap 

sudut pandang dan ideologi dari masing-masing situs berita daring nasional. 

Selanjutnya, kolom komentar pada teks-teks tersebut juga turut dideskripsikan 

untuk melihat pandangan masyarakat terhadap isu penggulingan Jokowi ayng 

direpresentasikan oleh Allan Nairn. Tiga situs berita daring tersebut adalah 

Kompas.com, Detik.com, dan Republika Online. Berikut uraian singkat mengenai 

ketiga situs berita daring tersebut. 

3.2.1 Tirto.id 

 Dalam laman resminya, Tirto.id mendeskripsikan diri dengan tajuk Jernih, 

Mengalir, Mencerahkan bersama Tirto.id. Nama Tirto diambil dari alternatif 

pengucapan tirta yang berarti air yang mendukung filosofi Tirto.id, yakni jernih, 

mengalir, dan mencerahkan. Nama Tirto juga dipilih sebagai ungkapan rasa hormat 

kepada Tirto Adhi Soerjo (1880-1918), Bapak Pers (ditetapkan pada 1973) 

sekaligus Pahlawan Nasional (Keppres RI no 85/TK/2006). Almarhum Tirto 

terlibat dalam penerbitan Soenda Berita, Medan Prijaji, dan Putri Hindia, juga 

pembentukan Sarekat Dagang Islam. Pada zamannya, Tirto yang cerdas dan kritis 

memanfaatkan surat kabar sebagai sebagai alat perlawanan terhadap pemerintah 

kolonial Hindia Belanda. 

Situs yang didirikan oleh Atmaji Sapto Anggoro ini—yang kini menjawab 

sebagai penanggungjawab sekaligus pemimpin redaksi—memilih melaju di rel 

jurnalisme presisi (precision journalism). Atmaji Sapto Anggoro merupakan 

anggota pendiri Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) dan mantan 
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Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyelanggara Jasa Internet Indonesia (APJII). Selain 

memanfaatkan data berwujud foto, kutipan, rekaman peristiwa, serta data statistik 

yang ditampilkan baik secara langsung maupun lewat infografik dan video 

infografik, produk-produk Tirto dilengkapi pula dengan hasil analisis ratusan media 

massa dari seluruh Indonesia yang disarikan ke dalam bentuk tiMeter (pengukuran 

sentimen) atas tokoh, lembaga, serta kasus yang dibicarakan dalam tiap-tiap laporan 

mendalam. 

 Situs berita yang lahir pada pertengahan 2016 ini telah banyak mendapatkan 

apresiasi bergengsi seperti Media Siber Terinovatif pada ajang penghargaan 

Anugerah Jurnalistik Adinegoro 2017 yang diselenggarakan Persatuan Wartawan 

Indonesia (PWI). Para juri sepakat memberikan pernghargaan tersebut karena 

menilai tirto.id konsisten dalam memberikan konten yang mengusung prinsip 

komprehensif 5W+1H dan sesuai kaidah jurnalistik, juga memudahkan pembaca 

dalam memahami konteks berita dengan menampilkan info-info grafis serta 

independen dalam kebijakan redaksinya. Tirto.id juga menjadi media pertama di 

Indonesia yang lolos verifikasi oleh Jaringan Periksa Fakta Internasional atau 

International Fact-Checking Network. Di kawasan ASEAN, baru tiga media yang 

terverifikasi sebagai anggota IFCN, yaitu Rappler dan Vera Files dari Filipina serta 

Tirto. IFCN merupakan jaringan media internasional yang berkomitmen 

mengurangi berita keliru atau palsu melalui pemeriksaan fakta dan penjelasan 

secara rinci. Tirto dinilai para verifikator IFCN sebagai media yang serius dalam 

memberi data yang kredibel, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 Tirto mulai menjadi perbincangan masyarakat ketika merilis artikel berjudul 

“Investigasi Allan Nairn: Ahok Hanyalah Dalih untuk Makar” pada tanggal 19 

April 2017. Artikel tersebut sebenarnya merupakan terjemahan dari artikel yang 

ditulis jurnalis Amerika, Allan Nairn, berjudul “Trump’s Indonesian Allies in Bed 

with ISIS-Backed Militia Seeking to Oust Elected President” yang dimuat pada 

media siber asal New York, The Intercept. 

3.2.2 Detik.com 
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 Detik.com dilukcurkan pertama kali pada tahun 1998. Semula peliputan 

utama berfokus pada berita politik, ekonomi, dan teknologi informasi. Baru setelah 

situasi politik mereda dan ekonomi mulai membaik, Detik.com memutuskan untuk 

juga melampirkan berita hiburan dan olahraga. Sejak tahun 2011, Detik.com 

diakuisisi oleh PT Trans Corporation, salah satu anak perusahan CT Corp. 

Berbeda dengan Kompas dan Republika yang berawal dari media cetak, 

Detik.com hanya mempunyai edisi daring dan menggantungkan pendapatan dari 

bidang iklan. Meskipun begitu, Detik.com sangat populer dan menempati peringkat 

enam sebagai laman yang pering sering dikunjungi di Indonesia berdasarkan survei 

oleh Alexa. 

Pada masa Orde Baru, Detik sempat muncul dalam format majalah 

mingguan yang mengupas masalah politik sebagai pokok bahasan. Namun, 

kekuasaan Orde Baru yang pada saat itu sangat ketat dalam mengawasi pemberitaan 

media massa mencabut surat ijin usaha penerbitan karena dalam pemberitaannya, 

Detik dianggap menyerang penguasa pada saat itu. 

3.2.3 Kompas.com 

Jika mengunjungi laman resmi Kompas.com pada bagian about us, 

pengunjung laman akan disambut dengan tagline “Jernih Melihat Dunia”. Itulah 

tajuk yang diusung salah satu pionir media daring di Indonesia ini. Kompas.com 

pertama kali hadir di internet pada tahun 1995 dengan domain kompas.co.id yang 

dikenal dengan Kompas Online yang menampilkan replika harian Kompas (media 

cetak). Pada tahun 1996 kompas.co.id berganti alamat domain menjadi 

kompas.com.  

 Menurut Rachanca (2012), Kompas tidak lepas dari stigma bahwa media ini 

identik dengan Katholik. Stigma itu yang membuat Kompas menjaga prinsip-

prinsipnya untuk mengedepankan keterbukaan, meninggalkan pengotakkan latar 

belakang suku, ras, dan golongan. Dikutip dari laman resmi Kompas.com, media 

ini “memosisikan diri sebagai media yang selalu menyajikan informasi dalam 

perspektif yang obyektif, utuh, independen, tidak bias oleh berbagai kepentingan 

politik, ekonomi, dan kekuasaan.” 
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 Situs berita daring yang sudah berumur lebih dari 22 tahun ini telah 

mendapatkan berbagai penghargaan. Salah satunya adalah Anugerah Adinegoro 

dalam rangka Hari Pers Nasional pada tahun 2015. Yang paling terbaru tahun 2018, 

Kompas.com memperoleh Bronze Champion dalam WOW Brand Award. 

3.2.4 Republika Online  

 Bersumber dari laman resminya, Republika Online hadir sejak 17 Agustus 

1995, dua tahun setelah Harian Republika terbit. Republika adalah koran nasional 

yang dicetuskan oleh kalangan komunitas Muslim bagi publik di Indonesia. 

Republika terbit perdana pada awal 1993 oleh Yayasan Abdi Bangsa dan didukung 

oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang pada saat itu diketuai B.J. 

Habibie.  

 Di kalangan masyarakat Indonesia, Republika dikenal sebagai koran 

nasional yang mengakomodasi kepentingan Islam. Republika menampilkan Islam 

dari sisi yang lebih humanis, kosmopolis dan inklusif, sehingga mampu berdialog 

dengan berbagai pihak. Materi yang ditampilkan terkesan damai dan menggunakan 

pendekatan yang rasional (Rachanca, 2012). 

 Hamad (2004, hlm.120) mengemukakan bahwa ideologi Republika adalah 

ideologi pemiliknya, PT Abdi Bangsa, yaitu Kebangsaan, Kerakyatan, Keislaman. 

Republika banyak berupaya menyajikan Islam sebagai agama yang dapat memberi 

inspirasi terhadap kesadaran sosial selaras dengan aspirasi kontemporer seperti 

keterbukaan, pluralisme, dan kecanggihan dunia informasi. 

 Stevy Maradona, salah satu asisten redaktur pelaksana Harian Umum 

Republika menyebutkan bahwa ideologi Republika adalah Islam moderat yang 

tidak memihak ke kiri atau kanan. Stevy berpendapat bahwa “kita ambil Islam yang 

menyejukkan kita, Islam yang rahmatanlil ‘alamin, bukan sekedar untuk umat 

Islamnya saja tapi juga untuk umat agama lain di Indonesia” (Pratiwi, 2017). 
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3.3 Teknik Analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan kerangka analisis 

wacana kritis model van Dijk yang meliputi analisis teks, konteks, dan kognisi 

sosial. Untuk analisis teks meliputi tiga tingkatan, yaitu struktur makro, 

superstruktur, dan struktur mikro. Berikut adalah perangkat analisis yang digunakan 

dalam analisis teks. 

Tabel 3.2 

Perangkat Struktur Analisis Teks yang Digunakan 

STRUKTUR WACANA PERANGKAT ANALISIS 

Struktur Makro Tema - Rema 

Superstruktur Skematik 

Struktur Mikro Sistem Transitivitas 

 

Prinsip-prinsip dan prosedur analisis data ditentukan oleh tujuan utama 

penelitian, yakni bagaimana representasi para pihak yang terlibat dalam wacana 

makar yang ditulis oleh Allan Nairn. Pada struktur makro, data dianalisis 

berdasarkan pola tema-rema, superstruktur dengan analisis skematik pada teks, dan 

untuk level mikro, data dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip klausa 

sebagai representasi dengan bertumpu kepada sistem transitivitas. 

Setelah data diperoleh dan ditranskripsikan, prosedur pertama yang 

dilakukan adalah segmentasi pada klausa berdasarkan tema rema untuk struktur 

makro, dan sistem transitivitas untuk struktur mikro seperti contoh berikut.  

Allan 

Nairn 

menyisir kaitan Prabowo, SBY, Hary Tanoe dan Donald 

Trump 

di balik Aksi Bela 

Islam 

Actor Pr: Material Goal Time (temporal) 

Topical Circ: Location 

THEME RHEME 

Teks 1, Klausa 1 



54 
 

Siti Syarah Pauziah, 2018 

REPRESENTASI ISU PENGGULINGAN JOKOWI DI MEDIA DARING INDONESIA 

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Sistem transitivitas mampu menganalisis klausa secara efektif dan 

mengatasi masalah ambiguitas yang kerap muncul dalam representasi dan referensi 

persona dalam konteks wacana (Sujatna, 2012; Bustam, 2011; Adisaputra, 2008). 

Sistem transitivitas sekurangnya mencakup 3 hal, yaitu process; participant; dan 

circumstance. Ketiganya merupakan tiga kategori semantik yang menjelaskan 

secara umum bagaimana fenomena dunia nyata direpresentasikan dalam struktur 

linguistik (Eggins, 2004, hlm. 207).  

Kedua, proses identifikasi dan kategorisasi bagian pada klausa berdasarkan 

perannya. Data-data yang telah dikumpulkan tersebut diolah melalui teknik induktif 

yaitu membangun pola, kategori, atau strategi tertentu dengan mengorganisasikan 

temuan-temuan penelitian khusus menjadi informasi yang lebih umum. Pada 

struktur makro disajikan frekuensi kemunculan tema-rema, sementara untuk 

analisis struktur mikro, disajikan frekuensi kemunculan partisipan dalam proses, 

dan circumstances yang muncul dalam bentuk tabel-tabel sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Kategori Tema-Rema 

No. Theme Rheme F (frekuensi) 

    

 

Tabel 3.4 

Partisipan dalam Proses Material 

No. Actor F (frekuensi) Goal F (frekuensi) 

     

 

Selanjutnya, untuk analisis superstruktur, teks dibedah ke dalam dua skema 

besar, yaitu summary dan story. Summary terdiri atas judul dan lead, sementara 

story terdiri atas situasi dan komentar. Kemudian dilakukan penghitungan 

kemunculan situasi dan komentar pada teks tersebut. Situasi menggambarkan 
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peristiwa utama, sementara komentar menunjukkan reaksi verbal yang dikutip oleh 

wartawan atau kesimpulan yang diambil oleh wartawan dari komentar berbagai 

tokoh. 

Ketiga, proses deskripsi dan eksplorasi hasil dari langkah-langkah 

sebelumnya dalam bentuk narasi. Proses ini juga dilakukan dalam mendeskripsikan 

konteks dan kognisi sosial yang berangkat dari hasil analisis teks yang kemudian 

dikaitkan dengan berbagai sumber bacaan yang relevan dan mendukung penelitian 

ini. 

Secara umum, ada tiga hal yang diperhatikan dalam analisis, yaitu pertama 

bagaimana dua kubu kekuasaan dalam berita diposisikan dalam pemberitaan; siapa 

yang menjadi dominan diantara yang lainnya. Kedua, bagaimana tanggapan situs 

media daring nasional, dan ketiga, bagaimana tanggapan pembaca terhadap 

representasi kedua kubu kekuasaan tersebut.  

Khusus untuk komentar yang merupakan tuturan singkat, teks dikategorikan 

dengan tiga jenis pemaknaan masyarakat terhadap teks media dari Stuart Hall 

(1980), yaitu komentar yang dominant reading (setuju), negotiated meaning 

(memunculkan makna lain), atau oppositional decoding (tidak setuju). Hasilnya 

akan menunjukkan hubungan teks dengan representasi sosial yang akan 

mempengaruhi pandangan mansyarakat. Pandangan masyarakat ini lah yang 

merupakan bagian dari analisis sosial. 

 


