perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
95
BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat Penelitian
Data penelitian ini dikumpulkan dari program tayangan berita di MetroTV
dan tvOne berkaitan dengan luapan lumpur di Sidoarjo. Peneliti juga melakukan
pengambilan data dengan terjun langsung ke lokasi luapan lumpur di Porong
Sidoarjo, termasuk juga mendatangi perumahan Kahuripan Nirwana Sidoarjo
yang menjadi tempat relokasi bagi korban luapan lumpur.

B. Waktu Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian analisis wacana kritis untuk mengungkap
perbedaan penggunaan bahasa di dalam teks berita MetroTV dan tvOne beserta
ideologi yang ada di dalamnya. Sumber data berasal dari program berita MetroTV
dan tvOne. Pengambilan data teks berita yang ditayangkan oleh MetroTV dan
tvOne dilakukan dalam rentang waktu Januari 2010 – Januari 2013.

C. Tatalaksana Penelitian
Tatalaksana penelitian analisis wacana kritis yang dilakukan dalam
penelitian ini mencakup jenis penelitian, data dan sumber data, teknik
pengumpulan data, validitas data, dan teknik analisis data.
1.

Jenis Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan

Analisis Wacana Kritis model Fairclough. Jenis penelitian kualitatif tidak
mendasarkan bangunan-bangunan teori dan konsep sebagai hal utama pada tahap
awal. Penelitian dalam kultur ini memulai dari data yang ada di lapangan.
Kerangka teori dan pemikiran tidak untuk diuji dan dijadikan sebagai batasan,
melainkan lebih sebagai referensi bagi peneliti untuk berjalan. Teori dan kerangka
pikir dalam penelitian ini terus-menerus dibangun selama proses penelitian
berlangsung. Marczyk. et al. (2005) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif
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rumusan atau analisis statistik dan penelitian yang dilakukan melalui wawancara
dan observasi.
Disebut penelitian kualitatif deskriptif karena data yang dianalisis tidak
menerima atau menolak hipotesis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini
adalah bentuk deskriptif dengan tujuan mendeskripsikan atau memecahkan
permasalahan dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian
pada saat sekarang berdasarkan yang tampak atau sebagaimana mestinya. Ary. et
al (1989) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif didesain untuk mendapatkan
informasi yang berhubungan dengan fenomena yang terjadi. Penelitian deskriptif
diarahkan untuk menggali situasi alami yang sedang terjadi ketika penelitian
berlangsung.
Penelitian ini adalah penelitian analisis wacana kritis yang bertujuan untuk
mengetahui orientasi wacana yang ingin dicapai oleh MetroTV dan tvOne melalui
wacana dalam program berita politik yang ditayangkan. Analisis wacana kritis
yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebagai upaya pengungkapan
maksud tersembunyi dari subyek (pembuat berita) ketika mengemukakan suatu
pernyataan. Pengungkapan dilakukan dengan menempatkan diri pada posisi sang
pembuat berita dengan mengikuti struktur makna dari sang pembuat berita
sehingga bentuk distribusi dan produksi ideologi yang disamarkan dalam wacana
dapat diketahui. Dalam studi analisis wacana, pengungkapan seperti itu
dimaksudkan dalam kategori analisis wacana kritis.
Analisis wacana kritis melihat pemakaian bahasa sebagai praktik sosial.
Praktik sosial dalam AWK dipandang menyebabkan hubungan dialektis antara
peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial. Fairclough
dan Wodak (1997) melihat praktik wacana bisa jadi menampilkan efek ideologis
artinya wacana dapat memproduksi hubungan kekuasaan yang tidak imbang
antara kelas sosial, laki-laki dan wanita, kelompok mayoritas dan minoritas
dimana perbedaan itu direpresentasikan dalam praktik sosial. Fairclough dan
Wodak (1997) berpendapat bahwa analisis wacana kritis adalah bagaimana bahasa
menyebabkan kelompok sosial yang ada bertarung dan mengajukan ideologinya
commit to user
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Berikut ini disajikan karakteristik penting dari analisis wacana kritis yang
disarikan dari tulisan Van Dijk (1997), Fairclough (1989,1998), Fairclough dan
Wodak (1997), dan Eriyanto (2001), yaitu: 1). Tindakan. Wacana dapat dipahami
sebagai tindakan yaitu mengasosiasikan wacana sebagai bentuk interaksi.
Seseorang berbicara, menulis, menggunakan bahasa untuk berinteraksi dan
berhubungan dengan orang lain. Wacana dalam prinsip ini dipandang sebagai
sesuatu yang bertujuan apakah untuk mendebat, mempengaruhi, membujuk,
menyangkal, bereaksi dan sebagainya. Wacana dipahami sebagai sesuatu yang
diekspresikan secara sadar, terkontrol, dan bukan sesuatu di luar kendali. 2).
Konteks. Konteks dalam analisis wacana kritis terbagi menjadi dua. Pertama,
jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas sosial, etnik, agama, dalam banyak hal
relevan dalam menggambarkan wacana. Kedua, setting sosial tertentu, seperti
tempat, waktu, posisi pembicara dan pendengar atau lingkungan fisik adalah
konteks yang berguna untuk mengerti suatu wacana. Konteks adalah segala
sesuatu di luar bahasa itu sendiri. 3). Historis. Aspek penting untuk bisa mengerti
suatu wacana adalah dengan menempatkan wacana tersebut dalam konteks
historis tertentu. 4). Kekuasaan. Analisis wacana kritis mempertimbangkan
elemen kekuasaan. Wacana dalam bentuk teks, percakapan atau apa pun tidak di
pandang sebagai sesuatu yang alamiah wajar dan netral tetapi merupakan bentuk
pertarungan kekuasaan. 5). Ideologi. Ideologi adalah salah satu konsep sentral
dalam analisis wacana kritis karena setiap bentuk teks, percakapan dan sebagainya
adalah praktik ideologi atau pancaran ideologi tertentu.
Ada beberapa model dalam penelitian analisis wacana kritis. Penelitian ini
menggunakan

model

analisis

wacana

kritis

yang

diperkenalkan

dan

dikembangkan oleh Fairclough (1989). Beberapa kelebihan yang sekaligus
menjadi alasan pemilihan model Fairclough dalam penelitian ini, adalah: (1) CDA
Fairclough menyajikan perangkat analisis yang komprehensif di dalam melakukan
analisis terhadap sebuah teks, (2) dalam konteks teori, CDA Fairclough
merupakan pioneer dalam bidang CDA, sehingga wajar pula CDA Fairclough
menjadi salah satu yang paling banyak digunakan, selain Van Dijk, (3) dalam
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fakta-fakta yang ada, televisi mampu menggiring opini masyarakat dan sanggup
mengubah kondisi sosial masyarakat, maka teori CDA Fairclough menjadi sangat
tepat untuk diterapkan dalam penelitian ini, dan (4) dalam konteks prosedur
penelitian, CDA Fairclough memberi jalan yang jelas, detail, dan aplikatif untuk
diterapkan dalam penelitian ini.
2.

Data dan Sumber Data
Data dalam penelitian ini adalah kosakata, kalimat, dan struktur teks yang

mengandung ideologi dari teks berita tentang “Luapan Lumpur di Sidoarjo”.
Sumber data berasal dari program berita MetroTV dan tvOne. Program berita
MetroTV antara lain Metro Pagi, Metro Siang, Metro Hari Ini, Editorial Media
Indonesia, Top 9 News, dan Metro Highlights. Program berita tvOne antara lain
Apa kabar Indonesia, Kabar Terkini, Kabar Pagi, Kabar Siang, Kabar Petang,
dan Kabar Malam.
3.

Teknik Pengumpulan Data
Dalam analisis wacana Fairclough ada tiga dimensi, yaitu: teks, praktik

wacana, dan praktik sosiokultural. Langkah-langkah pengumpulan data dilakukan
sebagai berikut:
a. Pada level analisis teks, data dikumpulkan dengan cara merekam program
berita mengenai “Lumpur Lapindo” yang tayang di MetroTV antara lain:
MetroPagi, MetroHariIni, MetroSiang. Peneliti juga merekam program berita
tentang “Lumpur Lapindo” yang tayang di tvOne antara lain: KabarPagi,
Kabar Siang, KabarPetang, dan Kabar Malam. Selanjutnya, peneliti
melakukan identifikasi terhadap pengembangan wacana masing-masing blok.
b. Pada level analisis produksi dan konsumsi teks, peneliti menggunakan teknik
wawancara untuk mendapatkan data mengenai proses produksi dan konsumsi
teks. Wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam dengan standar
pertanyaan terbuka. Wawancara jenis ini dilakukan untuk menggali kedalaman
informasi dan pandangan subjek tentang berbagai hal yang dapat membantu
keperluan penelitian. Wawancara mendalam ini menggunakan daftar
pertanyaan wawancara sebagai
pedoman
meskipun standar itu tidak harus
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membuat wawancara menjadi kaku. Peneliti mewawancarai masyarakat
pemirsa tvOne dan MetroTV dari kalangan yang terdidik (Educated Person)
dengan indikator sarjana dan setidaknya menonton MetroTV dan tvOne sekali
dalam satu minggu. Alasan pemilihan dari kalangan tersebut adalah tvOne dan
MetroTV merupakan televisi yang menyajikan program unggulan berita dan
dikonsumsi, umumnya, oleh kalangan masyarakat terdidik. Peneliti juga
melakukan wawancara dengan wartawan dari MetroTV dan tvOne untuk
mengetahui proses pemberitaan di stasiun televisi.
c. Peneliti juga menggunakan dokumentasi dan studi literatur guna mendapatkan
data tentang kondisi konteks di sekitar terciptanya program berita yang
ditayangkan oleh MetroTV dan tvOne.
4.

Validitas Data
Validitas dalam penelitian hukumnya wajib karena merupakan jaminan bagi

kemantapan simpulan dan tafsir makna sebagai hasil penelitian. Pengembangan
validitas yang paling umum digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teknik
triangulasi. Data yang diperoleh dalam lapangan harus dapat diuji, karena selain
lengkap dan dalam, data juga harus diuji kebenarannya. Triangulasi adalah cara
yang paling umum digunakan untuk peningkatan validitas data dalam penelitian
kualitatif. Terdapat empat macam teknik triangulasi, yaitu triangulasi data,
triangulasi peneliti, triangulasi metode dan triangulasi teoritis. Masing-masing
dari teknik triangulasi tersebut dijabarkan sebagai berikut:
a. Triangulasi data/sumber, yaitu triangulasi dengan mengarahkan peneliti agar
di dalam mengumpulkan data wajib menggunakan beragam sumber data
yang tersedia. Contoh dari triangulasi ini adalah dengan mengambil
beberapa data yang sejenis, kemudian membandingkannya, untuk melihat
keakuratan data yang pertama.
b. Triangulasi

metode,

yaitu

triangulasi

yang

dilakukan

dengan

mengumpulkan data sejenis tetapi dengan teknik atau metode pengumpulan
data yang berbeda.
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c. Triangulasi peneliti, yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan
mengenai bagian tertentu ataupun keseluruhannya bisa diuji validitasnya
dari beberapa peneliti.
d. Triangulasi teori, yaitu triangulasi dengan menggunakan perspektif lebih
dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.
Penulis memilih dua dari empat cara ini untuk menguji kebenaran data yang
diperoleh dari lapangan, yaitu triangulasi Data/Sumber dan triangulasi peneliti.
Peneliti melakukan triangulasi data/sumber dengan cara mengambil beberapa teks
yang berasal dari MetroTV dan tvOne; 12 teks dari MetroTV dan 10 teks dari
tvOne. Data dari teks-teks tersebut kemudian dibandingkan dengan data dari
sumber lain, yaitu kompas dan tempo untuk melihat kecocokan dan pola-pola teks
berita, supaya data yang dihasilkan akurat dan valid. Selain itu, teknik triangulasi
peneliti dilakukan dengan cara melakukan diskusi tentang topik yang menjadi
fokus penelitian di dalam penelitian ini dengan para peneliti lain.
5.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sesuai

dengan karakteristik penelitian kualitatif (Bogdan dan Biklen, 1998), pada analisis
data dilakukan kegiatan antara lain proses sintesis, pencarian pola-pola, dan
penemuan makna. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara
menganalisis teks berita tentang berita politik dalam tayangan MetroTV dan
tvOne. Program berita MetroTV antara lain MetroPagi, MetroHariIni,
MetroSiang. Program berita tvOne antara lain: KabarPagi, Kabar Siang,
KabarPetang, dan Kabar Malam.
Secara operasional dan sesuai dengan tujuan penelitian, analisis data
penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana kritis seperti yang
diperkenalkan dan dikembangkan oleh Fairclough (1989). Alasan pemilihan
model Fairclough dalam penelitian ini karena menurut anggapan peneliti,
pendekatan Fairclough menyajikan perangkat analisis yang komprehensif di
dalam melakukan analisis terhadap sebuah teks.
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Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga dimensi: text, discourse
practice, dan sociocultural practice. Kerangka analisis yang dikembangkan oleh
Fairclough terdiri dari analisis teks, analisis praktik-praktik wacana dalam bentuk
produksi dan konsumsi teks, dan analisis praktik-praktik sosio-kultural. Metode
yang dikembangkan termasuk deskripsi linguistik teks dari segi kebahasaannya,
interpretasi hubungan antara proses yang melebar luas dalam produksi dan
konsumsi teks dan teksnya, dan eksplanasi hubungan antara proses diskursif di
atas dan proses sosial.
Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis teks sesuai dengan
pendapat Fairclough (1989) bahwa ada tiga tahapan analisis yang harus dilakukan
dalam analisis wacana kritis;

Deskripsi (analisis teks), Interpretasi (analisis

praktik wacana), dan Eksplanasi (analisis praktik sosiokultural). Secara rinci
tahapan analisis tersebut dijelaskan sebagai berikut:
a.

Analisis Teks (Deskripsi)
Dalam tahapan ini, peneliti melakukan analisis terhadap teks berita
dalam tayangan berita MetroTV dan tvOne. Peneliti menganalisis teks secara
linguistik dengan melihat kosakata, gramatika, dan struktur kalimat. Elemen
yang dianalisis tersebut dipakai untuk melihat tiga hal, yaitu experiential,
relational, dan expressive. Nilai experiential digunakan untuk melacak
bagaimana representasi “Luapan lumpur” dalam pandangan produsen teks.
Nilai experiential ini berkenaan dengan pengalaman dan kepercayaan
produsen teks. Nilai relational melacak relasi sosial apa yang diangkat
melalui teks dalam wacana tersebut. Nilai expressive digunakan untuk
mencari evaluasi produsen teks dalam realitas yang berkaitan.
Analisis pada level deskripsi teks lebih menekankan kepada
penggunaan bahasa. Pada level deskripsi ini diharapkan dapat menggali tematema yang diangkat oleh MetroTV dan tvOne yang mencerminkan ideologi
stasiun televisi tersebut mengenai luapan lumpur. Ideologi MetroTV dan
tvOne dapat dilacak dari penggunaan kata, metafora, klausa, dan struktur
kalimat yang digunakan oleh kedua stasiun televisi tersebut.
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Fairclough (1989) memberikan arahan bahwa analisis teks merupakan
analisis penggunaan kosakata, gramatika, dan struktur kalimat yang dapat
dilakukan

dengan

menggunakan

10

daftar

pertanyaan.

Fairclough

menekankan bahwa tidak harus semua item tersebut dijadikan alat untuk
menganalisis sebuah teks, melainkan hanya merupakan alternatif yang
terbuka untuk didiskusikan dan dikembangkan lebih lanjut. Peneliti
menyelidiki pokok-pokok analisis teks yang sudah diberikan Fairclough,
sebagai berikut:
Kosakata
1. Nilai experiential apa yang muncul dalam kosakata yang digunakan?
e. Skema klasifikasi apa yang ingin dibangun?
f. Apakah ada kosakata yang menampakkan ideologi?
g. Apakah kosa kata yang digunakan alamiah atau tidak alamiah?
h. Apakah ada penggunaan sinonim, hiponim, atau hiponim?
2. Nilai relational apa yang muncul dalam kosakata yang digunakan?
c. Apakah ada ekspresi euphemism?
d. Apakah kosa kata yang digunakan formal atau informal?
3. Nilai expressive apa yang muncul dalam kosakata yang digunakan?
4. Metafora apa yang digunakan?
Gramatika
5. Nilai experiential apa yang muncul dalam pola gramatika yang digunakan?
f. Bentuk proses dan partisipan apa yang dominan?
g. Apakah agen atau subjek jelas?
h. Apakah nominalisasi digunakan?
i. Apakah kalimat yang digunakan aktif atau pasif?
j. Apakah kalimat yang digunakan positif atau negatif?
6. Nilai relational apa yang muncul dalam pola gramatika yang digunakan?
d. Apakah menggunakan kalimat deklaratif, pertanyaan, atau imperative?
e. Apakah ada pola tertentu dalam penggunaan modalitas yang bersifat
relational?
f. Apakah pronoun yang digunakan adalah we atau you?
7. Nilai expressive apa yang muncul dalam pola gramatika yang digunakan?
Apakah ada pola tertentu dalam penggunaan modalitas yang bersifat
expressive?
8. Bagaimana kalimat-kalimatnya dihubungkan?
c. Logical connectors apa yang digunakan?
d. Kalimat kompleksnya menggunakan coordinating atau subordinating
conjunction?
Struktur tekstual
9. Bentuk interaksi yang digunakan di dalam teks.
Adanya bentuk kontrol atas partisipan di dalam teks.
commit
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b. Analisis Praktik Wacana (Interpretasi)
Interpretasi merupakan analisis praktik wacana, yaitu analisis hubungan
antara teks dan praktik wacana – dengan melihat teks sebagai sebuah proses
produksi. Fairclough (1989) menyatakan bahwa interpretasi dilakukan
melalui kombinasi antara teks dengan “pemakna” teks dengan cara
menggunakan

semua

“sumber-sumber”

interpretasi

sehingga

dapat

menghasilkan suatu interpretasi.
Proses interpretasi pada hakekatnya adalah proses menafsirkan teks dan
konteks dan intertekstualitas. Jadi, peneliti mencoba menafsirkan hubungan
antara teks dan konteks melalui penggunaan pengetahuan awal (background
knowledge) baik terhadap pengetahuan kebahasaan maupun situasi yang
meliputi kebahasaan tersebut. Peneliti melakukan analisis intertekstualitas
dengan mengamati keterkaitan teks berita yang ditayangkan terlebih dahulu.
Dalam penelitian ini, peneliti juga menghubungkan hasil analisis teks dengan
hasil wawancara dengan produsen dan konsumen teks. Peneliti melakukan
interpretasi seperti gambar berikut:
Gambar 3.1: Interpretasi (Fairclough, 1989)
Interpretative procedures
(MR)
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Social orders

Situational context

Interactional history
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Proses Interpretasi (Analisis praktik wacana) dilakukan dengan mencari
makna hubungan antara interpretasi teks dan interpretasi konteks.
Interpretasi teks dilakukan dalam empat level, yaitu: level ujaran
(surface of utterance), level makna ujaran (meaning of utterance), level
koherensi lokal (local coherence), dan keutuhan wacana (text structure and
point).


Pada level ujaran (surface of utterance), peneliti mengidentifikasi
penggunaan kata dan kalimat menggunakan pengetahuan fonologi dan
gramatika.



Pada

level

makna

ujaran

(meaning

of

utterance),

peneliti

mengidentifikasi ujaran menggunakan pengetahuan semantik dan
pragmatik.


Pada level koherensi lokal (local coherence), peneliti mengidentifikasi
keterkaitan antar kata dan kalimat menggunakan pemahaman
penggunaan kohesi.



Pada level keutuhan wacana (text structure and point), peneliti
mengidentifikasi teks secara global menggunakan skemata.

Interpretasi konteks dilakukan dalam dua level; konteks situasi dan
intertekstualitas.


Pada level konteks situasi, peneliti mengidentifikasi konteks situasi
dengan melihat pengaruh sosial di sekitar teks.



Pada

level

konteks

intertekstualitas,

peneliti

menyelidiki

intertekstualitas teks dengan membandingkan antara teks yang ada
dengan teks yang muncul terlebih dahulu.

c.

Analisis Praktik Sosiokultural (Eksplanasi)
Eksplanasi merupakan analisis sosiokultural, yaitu analisis hubungan
commit to user
antara praktik wacana dan konteks sosial. Eksplanasi bertujuan mencari

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id
105

penjelasan atas hasil penafsiran pada tahap pertama (deskripsi) dan tahap
kedua (interpretasi). Dalam level ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan
hubungan antara kecenderungan di dalam teks, kompleksitas dalam praktik
wacana, dan juga proses-proses di dalam perubahan sosial.
Fairclough memberi arah dalam melakukan eksplanasi dengan
membuat gambar sebagai berikut:
Gambar 3.2: Eksplanasi (Fairclough, 1989)
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Institutional
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Dalam tahap ini, peneliti mencari penjelasan dari hasil penafsiran
dengan merujuk pada kondisi sosiokultural di sekitar teks diproduksi. Kondisi
sosiokultural ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: (a) Situasional, yaitu
situasi unik ketika sebuah teks diciptakan. (b) Institusional, yaitu pengaruh
institusi organisasi terhadap teks yang dihasilkan. Dalam penelitian ini,
institusi yang dijadikan bahan kajian adalah MetroTV dan tvOne. (c) Sosial,
yaitu melihat pada hal-hal makro dalam masyarakat, seperti sistem politik,
sistem ekonomi, atau budaya masyarakat. Faktor sosial yang jelas
diperhatikan dalam penelitian ini adalah kondisi kebebasan pers di Indonesia
setelah reformasi dan kondisi perpolitikan di Indonesia.

commit to user

