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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Jenis penelitian 

Menurut pendekatanya Penelitian ini menggunakan pendekatan 

deksritif kualitatif dengan menggunakan metode analisis wacana kritis model 

Vand Djik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah 

komodifikasi dalam tayangan orang pinggiran trans 7. Penelitian deksriptif 

kualitatif ini merupakan suatu penelitian yang menghasilkan data dekriptif 

berupa, kata – kata baik maupun tulis dan lisan dari orang – orang atau yang 

diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu secara holistik 

(utuh). Dekriptif dalam penelitian ini berarti data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata dan gambar.Penelitian ini berisi kutipan – kutipan data 

untuk memberi gambaran atas penyajianya. 

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan 

sosial secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik 

dalam kawasannya maupun dalam peristilahnya (Krik dan Miller, dalam 

Moelong, 2008 : 4). Penelitian ini juga merupakan suatu penelitian 

menggunakan metode analisis wacana kritis.Analisis wacana menekankan 

pada pemaknaan teks dari pada penjumlahan unit kategori.Dasar dari analisis 

wacana adalah interpretasi, karena analisis wacana merupakan bagian dari 

metode interpretaktif yang mengandalkan interpretasi dan penafsiran peneliti. 

Analisis wacana kritis adalah sebuah upaya atau proses (penguraian) 

untuk memberi penjelasan dari sebuah teks (realita sosial) yang mau atau 

sedang dikaji oleh seseorang atau kelompok dominan yang 
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kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk memperoleh apa yang 

diinginkan (Aliah Darma, 2009 :49) 

Analisis wacana kritis mencoba untuk menggali secara mendalam 

bagaimana komodifikasi wanita lebih dominan seperti yang tergambarkan 

dalam reality show orang pinggiran Trans 7 dalam episode “Kerinduan 

Seorang Ibu”. 

 

3.2 Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah narasi dan potongan shoot yang dijadikan 

sumber analisis yang dibutuhkan dalam pengumpulan data peneliti. Pada 

penlitian ini objeknya adalah tayangan yang terdapat dalam reality show 

orang pinggiran trans 7 episode 8 juli 2015 yang berjudul “Kerinduan 

Seorang Ibu”. Tayangan tersebut merupakan suatu perjuangan hidup yang di 

tuangkan dalam sebuah reality show. 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data, tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standart data yang ditetapkan. Untuk 

memperoleh hasil yang mendalam maka teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah : 

3.3.1 Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu dan akan 

menjadi data pelengkap dalam pnelitian ini. Dokumen yang digunakan disini 
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adalah berupa narasi, catatan, foto – foto atau produksi tayangan orang 

pinggiran (Be hand the scene), foto – foto adegan dalam episode “Kerinduan 

Seorang Ibu” dan video tayangan episode tersebut berupa kondisi rumah, 

pekrjaan Qowiyah, kehidupan Qowiyah 

3.3.2 Studi Pustaka  

Teknik ini merupakan cara mengumpulkan data yang dilakukan 

dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan - bahan tertulis yang berhubungan 

dengan masalah penelitian, baik dari sumber ,buku, artikel dan situs internet 

yang diambil dari youtube. 

3.3.3 Sumber Data Premier  

Yaitu data yang diperoleh langsung dari pengamatan yang dilakukan 

dengan melihat, mencermati progam acara reality show “ Orang Pinggiran “ 

yang ditayangkan di televisi dalam bentuk video. 

3.3.4 Sumber data sekunder  

Yaitu data yang diperoleh melalui sumber- sumber lain, seperti buku – 

buku, jurnal, media internet, serta media lain yang menunjang dalam 

penelitian ini.  

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari data menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil analisis, dokumentasi dengan cara 

mengorganisasikan data ke dalam kategori menjabarkan kedalam unit – unit, 

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan 
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akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain (sugiyono, 2009 :335)  

Setelah penelitian berlangsung, data yang terkumpul kemudian 

dianalisis sesuai dengan ketentuan – ketentuan yang berlaku. Teknik 

pengumpulan data berupa analisis, data yang didapatkan selama penelitian, 

dan bahan penunjang lain diproses untuk dianalisis. Dalam penelitian ini 

untuk mengetahui komodifikasi masyarakat marginal dalam tayangan reality 

show orang pinggiran di Trans7, peneliti memilih teknik analisis wacana yang 

berupa teks karena data yang terkumpul merupakan kata – kata dan bukan 

angka – angka.  

Menurut Teun A Van Dijk dan Norman Fairclough dalam (Junaedi, 

2007: 73), kegiatan analisis terdiri dari lima alur kegiatan atau karakteristik 

yaitu karakteristik tindakan, konteks, historis, kekuasaan, dan ideologi.  

Gambar 1 
Analisis wacana kritis model Van Dijk 

 

 

 

 
Sumber  :  Teun A Van Dijk dan Norman Fairclough dalam ( Junaedi, 2007: 73 ) 

Komunikasi Massa Pengantar Teoritis 
 

Keterangan : 

1. Tindakan  

Wacana dipahami sebagai sebuah tindakan (action). Dengan 

pemahaman semacam ini mengasosiasikan wacana sebagai bentuk 

interaksi. Konsekuensinya, wacana dipandang sebagai sesuatu yang 

Karakteristik Analisis Wacana Kritis 

Tindakan Konteks Historis Kekuasaan Ideologi 
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betujuan, apakah untuk mempengaruhi, mendebat, membujuk, 

menyanggah, bereaksi, dan sebagainya. Wacana juga dipahami sebagai 

sesuatu yang diekspresikan secara sadar, terkontrol, bukan sesuatu yang di 

luar kendali atau diekspresikan diluar kesadaran.  

2. Konteks  

Analisa wacana kritis memperhatikan konteks dari wacana seperti 

latar, situasi,peristiwa,dan kondisi. Ada beberapa konteks yang penting 

karena berpengaruh terhadap wacana. Pertama, partisipan wacana, latar 

siapa yang memproduksi wacana. Jenis kelamin, umur, pendidikan, kelas 

sosial, etnis, agama, dalam banyak hal relevan dalam menggambarkan 

wacana. 

 Kedua, setting sosial tertentu, seperti tempat, waktu, posisi 

pembicara dan pendengar, atau lingkungan fisik. Oleh karena itu, wacana 

harus dipahami dan ditafsirkan dari kondisi dan sosial yang mendasarinya. 

3. Historis  

Menempatkan wacana dalam konteks sosial tertentu, berarti 

wacana diproduksi dalam konteks tertentu dan tidak dapat dimengerti 

tanpa menyertakan konteks yang menyrtainnya. Salah satu aspek penting 

untuk bisa mengerti teks adalah dengan menempatkan wacana itu dalam 

koneks historis tertentu. 

4. Kekuasaan  

Analisis wacana kritis juga mempertimbangkan elemen kekuasaan 

(power) dalam analisisnya. Di sini, setiap wacana yang muncul dalam 

bentuk teks, percakapan, atau apapun tidak dipandang sebagai sesuatu 
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yang alamiah, wajar dan netral tetapi merupakan bentuk pertarungan 

kekuasaan. Kekeuasaan yang dimaksud di sini adalah berbentuk kontrol. 

5.  Ideologi  

Ideologi juga konsep yang sentral dalam analisis wacana yang 

bersifat kritis. Hal ini karena teks, percakapan dan lainya adalah bentuk 

dari praktek idiologi tertentu. Idiologi dalam penelitian ini dimaksudkan 

sebagai sistem ide – ide yang diungkapkan dalam komunikasi yang terjadi. 


