
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2005: 6). penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek 

alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci. Metode penelitian 

kualitatif digunakan untuk memperoleh data yang mendalam, dan memperoleh 

suatu data yang mengandung makna. Makna sendiri merupakan data yang 

sebenarnya, data yang pasti, merupakan suatu nilai di balik data yang tampak.  

3.2 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan  

jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas 

mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti  (Kountur, 2004:105). 

Berdasarkan tujuan dari penelitian yaitu menjelaskan tentang Grebeg Sudiro 

dalam konsep kritis pada pemberitaan di dalam Solopos dan Joglosemar. 

Penelitian deskriptif adalah sebagai hasil dari penelitian komunikasi kualitatif 

tereksplisitkan dalam analisa data yang kemudian terangkum dalam rumusan-

rumusan kesimpulan yang dikemukakan oleh peneliti dibagian akhir laporan 

dalam pola narasi yang mengalir dari persoalan yang satu ke persoalan berikutnya 

(Pawito, 2008:102). Penelitian deskriptif juga berarti penelitian yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau pun karakteristik individual, 

situasi, atau kelompok tertentu secara akurat (Husein, 2005:81). 

3.3 Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres 

Kotamadya Surakarta. Karena di Kampung Balong ini terdapat percampuran 2 

etnis dan budaya yang berbeda yaitu etnis Jawa dan etnis Cina, dari percampuran 



tersebut membuat mereka hidup dengan rukun dan saling menghargai dan 

bersedia menerima perbedaan budaya tanpa ada masalah yang terjadi yang 

digambarkan dengan diadakannya Acara Grebeg Sudiro. Selain itu dikarenakan 

peneliti juga berasal dan bertempat tinggal di Surakarta, sehingga memudahkan 

peneliti untuk melakukan penelitian.  

3.4 Unit Amatan dan Unit Analisa 

 Unit amatan : Unit yang diamati peneliti dalam melakukan penelitian ini 

adalah Acara Grebeg Sudiro.  

  Unit analisa : Unit yang dianalisa peneliti dalam penelitian ini adalah 

menganalisa tek-teks pemberitaan tentang acara Grebeg Sudiro yang dimuat 

dalam surat kabar lokal Kota Solo yaitu Solopos dan Joglosemar untuk 

mengetahui konsep kritis tentang wacana pembauran yang terkonstruksi dalam 

suatu teks pemberitaan. 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

3.5.1 Jenis Data  

 Untuk mencapai tujuan penelitian dalam penulisan ini dibutuhkan data 

yang sesuai dengan pokok permasalahan. 

1. Data Primer : Data-data pokok dan penting yang diperoleh dari pemberitaan 

surat kabar lokal Kota Solo yaitu Solopos dan Joglosemar. Masing-masing 

terdapat 2 berita yang memberitakan tentang acara Grebeg Sudiro. Koran 

Solopos edisi 2 - 4 Februari 2013. Sedangkan koran Joglosemar pada edisi 28 

Januari 2013, dan 2 - 4 Februari 2013. 

2. Data sekunder : Adalah literatur yang berhubungan dengan permasalahan. 

seperti Buku, jurnal dan disertasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

penelitian. 

 



3.5.2 Sumber Data 

1. Sumber Data Primer : Sumber data yang didapat dari teks-teks berita  tentang 

acara Grebeg Sudiro dalam surat kabar lokal yang ada di Kota  Solo  seperti 

surat kabar Solopos dan Joglosemar. Jumlah pemberitaan tersebut 3 berita yang 

masing-masing surat kabar antara Solopos dan Joglosemar memberitakan 2 

berita. 

 2. Sumber Data sekunder : Sumber Data sekundernya adalah jurnal-jurnal, buku-

buku yang mendukung penelitian, dan disertasi tentang penelitian sebelumnya.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data ini dilakukan oleh penulis berdasarkan 

kebutuhan dalam pengkajian dan analisa. Dalam penelitian ini menggunakan 

teknik menganalisa data dari berita koran Solopos dan Joglosemar, tentang acara 

Grebeg Sudiro yang ada di Solo.   

Kemudian penulis mulai menganalisis teks atau kata-kata dan juga menganlisis 

gambar  berita tersebut.  

Analisis data kualitatif digunakan untuk mendiskripsikan teks atau kata-kata yang 

digunakan oleh koran Solopos dan Joglosemar dalam pemberita tentang acara 

Grebeg Sudiro.   

Kemudian peneliti melakukan Penelitian Pustaka (Library research) Dengan cara 

mempelajari dan mengkaji buku-buku maupun literatur  yang berhubungan 

dengan permasalahan untuk mendukung asumsi sebagai landasan  teori 

permasalahan yang dibahas (Nawawi, 1998 :133). 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

mengumpulkan semua data berita Koran Solopos dan Joglosemar tentang acara 

Grebeg Sudiro, lalu dikembangkan menjadi data secara naratif. Sajian data yang 



sudah dikembangkan secara naratif, dilanjutkan dengan pembuatan data 

deskriptif.  

Penulis menggunakan analisis wacana kritis model van Dijk untuk menganalisa isi 

pesan yang disampaikan oleh koran Solopos maupun Joglosemar tentang acara 

Grebeg Sudiro.  

Kemudian penulis menyusun analisa secara deskriptif kualitatif yang logis yang 

diarahkan pada permasalahan penelitian tentang bagaimana koran solopos dan 

Joglosemar mengkonstruksi wacana pembauran yang ada dalam acara Grebeg 

Sudiro. Setelah menganalisis, penulis membuat membahas berita tersebut dan 

membuat kesimpulan. 

3.8 Keabsahan Data 

 Penelitian ini menggunakan teknik Triangulasi. Menurut  Kriyantono 

(2009:70), analisis triangulasi yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya  dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia. Disini 

jawaban di cross-check dengan dokumen yang ada. Menurut Dwidjowinoto ada 

beberapa macam triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi waktu, 

triangulasi teori, triangulasi periset dan triangulasi metode.   

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik triangulasi data.  

Triangulasi data adalah mengunakan data-data yang lain seperti jurnal-jurnal dan 

disertasi dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini selain 

data teks pemberitaan Solopos dan Joglosemar. Di sini peneliti menggunakan 

model analisis Teun A. Van Dijk untuk membedah teks dan untuk mengkaji 

konsep kritis terhadap wacana pembauran dalam acara Grebeg Sudiro yang 

terkonstruksi dalam suatu teks pemberitaan surat kabar lokal Solopos dan 

Joglosemar. 

 

 



 




