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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami dan 

menafsirkan fenomena yang terjadi, dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan 

berbagai metode dan memfokuskan pada tanda dan teks sebagai obyek 

kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode 

(decoding) dibalik tanda dari teks tersebut, (Moleong, 1989). 

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami 

apa yang terletak di balik fenomena apa saja yang sedikit belum diketahui. 

Selain itu, metode ini juga dapat memberikan secara detail fenomena yang 

sulit untuk disampaikan dengan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif 

sangat cocok untuk penelitian untuk memahami propaganda media online 

melalui sebuah teks berita karena dalam pendekatan ini diperlukan analisis 

mendalam terhadap apa yang termuat dalam sebuah berita. Maka dari itu, 

pendekatan ini sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini. 

3.2.Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah interpretatif, di mana objek penelitian 

berupa teks dimaknai sendiri oleh peneliti. Interpretatif adalah suatu langkah 

untuk memperoleh makna terhadap suatu objek secara mendalam dan luas 

terhadap suatu objek secara mendalam dan luas terhadap objek penelitian. 
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Tipe penelitian interpretatif menunut peneliti untuk berargumentasi dalam 

memaknai objek yang diteliti.  

Peneliti menggunakan Analisis Wacana Kritis (AWK) sebagai dasar 

penelitian. Kehendak AWK yakni ingin menganalisis bagaimana wacana 

memproduksi dominasi sosial, mendorong penyalahgunaan kekuasaan suatu 

kelompok terhadap yang lain dan bagaimana kelompok yang didominasi 

melalui wacana melawan penyalahgunaan kekuasaan. Butuh pendekatan 

multidisiplin dalam melakukan analisis ini, mengingat beragamnya aspek 

objek pengamatan. Objek pengamatan juga tidak bisa lepas dari perspektif, 

posisi atau sikap kritis peneliti, karena ilmuan AWK harus memiliki 

komitmen sosio-politik untuk memperjuangkan keadilan dan kesetaraan.  

Karena melalui pendekatan multidisiplin, seorang peneliti AWK dituntut 

setidaknya penguasaan pada ilmu linguistik dan ilmu-ilmu sosial. Ilmu 

linguistik membantu untuk menganalisis gramatika, semantik, speech acts, 

fonetik dan percakapan. Dengan demikian para pakar linguistik dan psikolog 

akan fokus ke penggunaan bahasa dan pikiran yang tampak dalam interaksi 

wacana. Sementara untuk memahami dimensi makro AWK, wacana dalam 

konteks praksis sosial, ilmu sosial membantu untuk mengamati juga 

menganalisis struktur sosial dan masalah ketidak adilan. Sedangkan, untuk 

memahami dimensi makro AWK, wacana sebagai praksis sosial, ilmu-ilmu 

sosial membantu untuk mengamati serta menganalisis struktur sosial dan 

masalah ketidak adilan. 
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Peneliti menilai analisis wacana kritis sangat cocok untuk 

menganalisis pemberitaan media online CNNIndonesia.com pasca putusan 

sidang rakyat internasional (IPT) peristiwa 1965 periode 20 – 25 Juli 2016. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pemberitaan pada kanal 

CNNIndonesia.com rubrik Nasional tentang putusan sidang rakyat 

internasional 1965 periode 20 – 25 Juli 2016. Dalam jangka waktu tersebut, 

peneliti mengerucutkan pemilihan berita berdasarkan pemberitaan yang 

diterbitkan pasca putusan sidang rakyat internasional (IPT) 1965 yang ditulis 

oleh 9 wartawan yang berbeda. Berdasarkan pembatasan tersebut, berita yang 

didapat sebagai berikut: 
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Table 3.1: Daftar penyeleksian berita pemberitaan CNNIndonesia.com rubrik Nasional tentang putusan sidang rakyat internasional (IPT) 

peristiwa 1965 (Sumber: CNNIndonesia.com diakses 24 April 2017) 

No. 
Nama 

Lengkap 
Jabatan Redaksi Alamat Email Nomor Telepon 

Judul Berita yang ditulis 

1. Yuliawati Keluar 

yuliawati@cnnindonesia.

com | 

lindu27@gmail.com 

081282231827 

1. Putusan Pengadilan 

Rakyat 1965 Dibacakan 

Hari Ini 

2. Putusan Pengadilan 

Rakyat 1965: Indonesia 

Lakukan Genosida 

3. Putusan Sidang Rakyat 

1965: Tiga Negara 

Terlibat Kejahatan 

4. Saskia Wieringa: Putusan 

Pengadilan 1965 Akan 

mailto:yuliawati@cnnindonesia.com
mailto:yuliawati@cnnindonesia.com
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Dibawa ke PBB 

5. Wawancara Khusus (II) 

'Selama Kebenaran 

1965 Belum Terkuak, 

Indonesia Belum Pulih' 

2. 

Trifitri 

Muhammaditta 

Keluar  - 

1. Putusan Sidang Rakyat 

1965: Tiga Negara 

Terlibat Kejahatan 

3. 

Prima 

Gumilang 

Writers 

pemudaprima@gmail.co

m 

+62 813-1609-9528 

1. Putusan Pengadilan 

Rakyat 1965: Indonesia 

Lakukan Genosida 

2. Putusan Sidang Rakyat 

1965: Tiga Negara 

Terlibat Kejahatan 
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3. Korban: Pemerintah 

Terkepung Jika Abaikan 

Putusan Sidang 1965 

4. Kata 'Genosida' yang 

Menyentak dalam 

Putusan Sidang 1965 

5. 'Keterlibatan Tiga Negara 

dalam Tragedi 1965 Soal 

Politik' 

6. Luhut Tak Peduli Putusan 

Pengadilan 1965 Dibawa 

ke PBB 

7. Putusan Pengadilan 1965 

Diserahkan ke Komnas 

HAM 
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8. Komnas HAM Desak 

Pemerintah Terima 

Putusan Sidang Rakyat 

1965 

4. 

Abraham 

Utama 

Keluar 

abraham.utama@cnnindo

nesia.com 

081329470343 

1. Luhut dan Ryamizard 

Tolak Putusan Pengadilan 

Rakyat 1965 

5. Gilang Fauzi Editors 

Gilang.fauzi@cnnindone

sia.com 

081282798186 

1. Saskia Wieringa: Putusan 

Pengadilan 1965 Akan 

Dibawa ke PBB 

2. Wawancara Khusus (II): 

'Selama Kebenaran 1965 

Belum Terkuak, 

Indonesia Belum Pulih' 

mailto:abraham.utama@cnnindonesia.com
mailto:abraham.utama@cnnindonesia.com
mailto:Gilang.fauzi@cnnindonesia.com
mailto:Gilang.fauzi@cnnindonesia.com
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6. Lalu Rahadian News Developers 

 

Rahadian.lalu@gmail.co

m 

085311436709 

1. Kejaksaan Tolak 

Rekomendasi Pengadilan 

Rakyat 1965 

7. Abi Sarwanto News Developers 

abi.sarwanto@cnnindone

sia.com 

abisarwanto92@gmail.co

m 

081934152735 

1. Kejaksaan Tolak 

Rekomendasi 

Pengadilan Rakyat 

1965 

8. 

Chcristie 

Stefanie 

News Developers 

christie.stefanie@cnnind

onesia.com 

+62 878-9334-5635 

1. Luhut Secara Resmi 

Wakili Indonesia 

Tanggapi Putusan IPT 

1965 

9. Joko Panji News Developers panji.sasongko@cnnindo 083871669403 
1. Kementerian Hukum 

dan HAM Nilai IPT 

mailto:Rahadian.lalu@gmail.com
mailto:Rahadian.lalu@gmail.com
mailto:abi.sarwanto@cnnindonesia.com
mailto:abi.sarwanto@cnnindonesia.com
mailto:abisarwanto92@gmail.com
mailto:abisarwanto92@gmail.com
mailto:christie.stefanie@cnnindonesia.com
mailto:christie.stefanie@cnnindonesia.com
mailto:panji.sasongko@cnnindonesia.com
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Sasongko nesia.com 

 

1965 Bukan Lembaga 

Sah 

Sumber: CNNIndonesia.com (Diakses April 2017) 

 

 

mailto:panji.sasongko@cnnindonesia.com
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3.4. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan peneliti yakni berupa berita yang diambil 

dari media online CNNIndonesia.com dalam rubrik Nasional mengenai putusan 

sidang rakyat 1965 di Den Haag, Belanda periode 20-25 Juli 2016 dengan kata 

kunci yang diketikkan di mesin pencari pada laman CNN Indonesia yakni 

“Setelah Putusan Sidang 1965”.  

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian wacana kritis berita ini, peneliti menggunakan teknik 

dokumentasi. Menurut Sugioyono (2012: 240), dokumen merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu, berbentuk tulisan, gambar, atau karya 

monumental dari seseorang. Penelitian ini menggunakan dokumentasi dalam 

bentuk tulisan berupa teks berita dalam kanal CNNIndonesia.com rubrik 

Nasional periode 20 – 25 Juli 2016.  

Fairclough berusaha menghubungkan antara analisis teks pada level 

mikro dengan konteks sosial yang lebih besar, dalam hal ini sociocultural 

practice. Pada tahap analisis, ketiga tahapan itu dilakukan secara bersama-

sama. Analisis teks bertujuan mengungkap makna, dan itu bisa dilakukan di 

antaranya dengan menganalisis bahasa secara kritis. Discourse practice 

mengantarai teks dengan konteks sosial budaya (sociocultural practice). 

Artinya hubungan antara sosiobudaya dengan teks besifat tidak langsung dan 

disambungkan discourse practice. Pada tingkatan discourse practice, kita 

perlu melakukan wawancara mendalam dengan awak redaksi dan melakukan 

penelitian news room, dengan mengamati proses produksi berita –ikut rapat 

penentuan tema, pembagian tugas, sampai penulisan laporan.  
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Kerangka teori dan persepektif Norman Fairclough sangat membantu 

memberi metode untuk menjelaskan langkah-langkah penerapan AWK.Ada 

tiga tahap analisis yang digunakan. Pertama, deskripsi, yakni menguraikan isi 

dan analisis secara deskriptif atas teks. Di sini, teks dijelaskan tanpa hubungan 

dengan aspek lain. Kedua, interpretasi, yakni menafsirkan teks dihubungkan 

dengan praktik wacana yang dilakukan. Di sini teks tidak dianalisis secara 

deskriptif, tetapi ditafsirkan dengan menghubungkannya dengan bagaimana 

proses produksi teks dibuat. Analisis atas isi dan bahasa yang dipakai dalam 

tajuk tersebut dihubungkan dengan proses produksi teks dari suatu tajuk di 

surat kabar. Ketiga, ekplanasi, bertujuan untuk mencari penjelasan atas hasil 

penafsiran kita pada tahap kedua.  Penjelasan itu dapat diperoleh dengan 

mencoba menghubungkan produksi teks itu dengan praktik sosiokultural di 

mana suatu media berada. 

Berdasarkan Model Norman Fairclough, peneliti akan meneliti 

wacana hasil putusan Sidang Rakyat Internasional (Internasional People’s 

Tribunal, IPT) dari lima belas teks berita di CNNIndonesia.com edisi 20 – 25 

Juli 2016 melalui tiga level. Level teks, praktik wacana, dan sosiokultural. 

Selain itu, peneliti akan melakukan wawancara mendalam kepada Redaktur 

Pelakasana Internasional dan wartawan yang ditugasi meliput hasil putusan, 

untuk menghubungkan teks pada konteks yang lebih luas. 
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Tabel 3.2 Analisis Wacana Kritis Model Norman Fairclough 

Tingkatan Level Analisis Metode 

Teks Mikro Analisis teks model 

Norman Fairclough 

Praktik Wacana Meso Wawancara mendalam 

dengan pimpinan redaksi/ 

redaktur pelaksana dan 

wartawan 

CNNIndonesia.com 

Praktik Sosiocultural Makro Studi literatur dan 

wawancara dengan pelaku 

sejarah hasil putusan 

sidang perisitiwa 1965. 

Sumber: Analisis Wacana kritis, Eriyanto, 2012 

 

3.5.1 Level Teks/ Text 

Pada level teks, peneliti telah memilih limabelas teks berita dari 

CNNIndonesia.com, yang peneliti dapat dari hasil pengelompokan yang 

dilakukan redaksi CNNIndonesia.com mengenai “hasil putusan sidang 

rakyat 1965”. Data lainnya untuk mendukung analisis adalah Kamus Besar 

Bahasa Indonesia. 
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3.5.2  Level Praktik Wacana/ Discourse Practice 

Pada level praktik wacana, peneliti akan wawancara mendalam 

terhadap redaksi CNNIndonesia.com. Redaksi yang akan peneliti 

wawancara ialah Yoko Sari selaku Editor in Chief, dan sejumlah wartawan 

yang melakukan peliputan seputar hasil putusan sidang rakyat internasional 

(International People’s Tribunal) Peristiwa 1965 di antaranya Yuliawati, 

Trifitri Muhammaditta, Prima Gumilang, Abraham Utama, Gilang Fauzi, 

Lalu Rahadian, Abi Sarwanto, Cristie Stefanie, Joko Panji Sasongko, 

peneliti juga akan melakukan observasi dengan mengamati langsung cara 

kerja redaksi CNNIndonesia.com. 

3.5.3 Level Praktik Sosiokultural/ Sociocultural Practice 

 Pada level ini peneliti melakukan studi pustaka dan penelusuran 

sejarah terhadap peristiwa 1965 dari buku Dalih Pembunuhan Massal: 

Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto karya John Roosa. Literatur 

lainnya ialah Pledoi Kol. A. Latif: Soeharto Terlibat G 30 S tulisan pledoi 

A. Latief. Selain itu, peneliti juga akan melakukan wawancara mendalam 

dengan pelaku sejarah peristiwa 1965.  

3.6. Kriteria Keabsahan Data 

Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan uji kredibilitas 

terhadap data hasil penelitian sesuai dengan prosedur uji kredibilitas data 

dalam penelitian kualitatif. Adapun macam-macam pengujian kredibilitas 

menurut Sugiyono (2014) antara lain dilakukan dengan peningkatan 

ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negatif, dan membercheck. Selain itu, dengan disiplin 
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menggunakan paradigma penelitian yang tengah dilakukan peneliti, yakni 

kritis. 

3.7. Teknik Analisis Data 

Peneliti akan menggunakan model Norman Fairclough untuk 

menganalisis teks. Norman Fairclough membagi analisis wacana dalam tiga 

dimensi: Text, Discource Practice, dan Sociocultural Practice. 

3.7.1. Text/ Teks 

 Dalam menganalisis teks ada tiga elemen yang harus diperhatikan. 

Pertama representasi, bagaimana peristiwa, orang, kelompok, keadaan, 

atau apa pun yang ditampilkan dan digambarkan dalam objek. Kedua 

relasi, bagaimana hubungan antara wartawan, khalayak, dan partisipan 

berita ditampilkan dan digambarkan dalam teks. Ketiga Identitas, 

bagaimana identitas wartawan, khalayak, dan partisipasi berita 

ditampilkan dan digambarkan dalam teks. 

3.7.2.  Discourse Practice/ Praktik Kewacanaan 

 Analisis ini memusatkan perhatian pada bagaimana produksi dan 

konsumsi teks. Dalam pandangan Fairclough, ada dua sisi darai praktik 

diskursus tersebut, yaitu produksi teks (di pihak media) dan konsumsi teks 

(di pihak khalayak). Ada tiga aspek penting yang harus diteliti. Pertama, 

dari sisi individu wartawan itu sendiri. Kedua, dari sisi bagaimana 

hubungan antara wartawan dengan struktur organisasi media, baik dengan 

anggota redaksi, maupun dengan bidang lainnya. Ketiga, praktik kerja atau 

rutinitas kerja dari produksi berita sampai muncul sebagai tulisan di 

media. 
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3.7.3.  Sociocultural Practice/ Praktik Sosiokultural 

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa konteks sosial yang ada 

di luar media memengaruhi bagaimana wacana yang muncul dalam media. 

Ada tiga level analisis: 1) Situsional, mempertimbangkan konteks sosial 

saat teks tersebut diproduksi. 2) Institusional, melihat bagaimana pengaruh 

institusi organisasi dalam praktik produksi wacana. Pertama, pengiklan 

yang menetukan kelangsungan hidup media. Kedua, khalayak pembaca 

yang dalam industry modern ditunjukkan dengan data-data seperti oplah 

dan rating. Ketiga, persaingan antar media. Keempat, bentuk intervensi 

institusi ekonomi lain, yaitu pemodal atau kepemilikan terhadap media, 

dan institusi politik. 


