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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

metode analisis wacana model Van Dijk. Penelitian kualitatif merupakan nama 

yang diberikan bagi paradigma penelitian yang terutama berkepentingan 

dengan makna dan penafsiran (Stokes, 2006: pengantar xi). Analisis wacana 

kritis adalah upaya atau proses (penguraian) untuk memberikan penjelasan dari 

sebuah teks (realita sosial) yang mau atau sedang dikaji oleh seorang atau 

kelompok dominan yang kecenderungannya mempunyai tujuan tertentu untuk 

memperoleh apa yang diinginkan.  

Analisis wacana kritis selain untuk mengungkap tentang hubungan 

ilmu pengetahuan dan kekuasaan, digunakan juga untuk mendeskripsikan, 

menganalisis dan mengkritik kehidupan sosial yang tercermin dalam teks atau 

ucapan yang menunjukkan sumber diskursif yaitu kekuatan, kekuasaan, 

ketidaksertaan, ketidakadilan, dan prasangka. Data kualitatif merupakan data 

yang ditampilkan dalam bentuk verbal, interpretatif, menekankan pada 

persoalan kontekstual, dan tidak terikat secara ketat dengan hitungan, angka 

dan ukuran yang bersifat empiris. 

Analisis dengan model Van Dijk menggambarkan struktur dan proses 

bagaimana teks diproduksi. Teks dipandang sebagai bagian kecil dari struktur 

besar masyarakat, karenanya teks dibentuk dalam praktik wacana. Wacana 
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oleh Van Dijk digambarkan dalam tiga dimensi, yaitu: teks, kognisi social, dan 

konteks (Eriyanto, 2001:221-224). Model wacana Van Dijk dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

Gambar 3.1 : Model wacana Van Dijk 

 

 

 

 

 

Sumber : Eriyanto, 2001:225) 

1. Teks : Dalam dimensi teks yang diteliti adalah bagaimana struktur teks dan 

strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan suatu tema tertentu. 

2. Kognisi Sosial : Pada level kognisi social dipelajari proses produksi teks 

berita yang melibatkan kognisi individu dari wartawan (sedangkan 

penelitian wacana dalam film maka kognisi social dipahami dari proses 

produksi teks dari pembuat film). 

3. Konteks Sosial : Dalam aspek ini mempelajari bangunan wacana yang 

berkembang dalam masyarakat akan suatu masalah. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

3.2.1 Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

interpretatif. Dimana penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 

tentang media yang ada di Indonesia melalui kasus yang di alami oleh objek 
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dalam film dokumenter tersebut. Peneliti menginterpretasikan dengan 

membongkar dan menjelaskan makna-makna teks yang terdapat pada audio 

maupun visual dengan menghubungkan kedalam dimensi wacana model van 

Dijk. 

3.2.2 Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis wacana kritis 

model Van Dijk. Karena model ini dirasa paling cocok untuk membongkar 

wacana yang terdapat pada film dokumenter yang berjudul Senyap, dari segi 

struktur dan elemen-elemennya. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sumber data yang 

dapat memperkaya informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian 

peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang 

diperlukan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Data Primer, keseluruhan informasi mengenai konsep penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari analisis yang dijadikan subjek penelitian. 

Sumber data yang paling utama adalah semua isi dan teks film dokumenter 

Senyap. Penyajian data dilakukan dengan capture shot dalam film Senyap 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

b. Data sekunder, keseluruhan informasi mengenai konsep penelitian yang 

diperoleh secara tidak langsung melalui literatur, blog, website dan 

informasi – informasi lainnya yang mendukung. 
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3.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Lingkup penelitian ini adalah propaganda peristiwa G30 S/PKI yang 

terdapat dalam film Senyap karya Jhosua Oppenheimer. Fokus penelitiannya 

pada peristiwa pembantaian tahun 1965 di Sumatera Utara yang terdapat pada 

film Senyap. 

3.5 Unit Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, yaitu 

analisis sosiokognitif. Berangkat dari pendapat van Dijk yang merupakan 

pendapat utama yang digunakan dalam menjawab berbagai pertanyaan 

penelitian karena perspektif sosial yang menjadi ciri khasnya. Tema penelitian 

yang mencoba mengungkap sikap umum sebuah masyarakat terhadap suatu isu 

peristiwa G30 S/PKI yang terdapat dalam film Senyap karya Jhosua 

Oppenheimer. Penelitian ini diharapkan memberikan kebermanfaatan dalam 

bidang komunikasi. Dengan demikian, pemilihan pendekatan analisis wacana 

kritis van Dijk merupakan langkah yang relevan dengan tujuan penelitian. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Pada tahap awal peneliti mengunduh rekaman film,kemudian diuraikan 

atau dipotong berdasarkan scene. Scene adalah pengambilan serangkaian 

gambar untuk satu adegan sebagai bagian dari suatu rangkaian cerita (bagian 

dari cerita yang memiliki satu konteks), sedangkan frame adalah pengambilan 

satu gambar sebagai bagian dari satu adegan atau bagian dari satu adegan yang 

dilihat dari satu sudut pandang (Hardiyanto, 2009:2). 
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Peneliti kemudian melakukan pendeskripsian dari setiap potongan 

scene tersebut. Langkah berikutnya peneliti melakukan analisa dengan 

menggunakan teknik analisis wacana. Setelah langkah pendeskripsian dan 

menganalisa dari masing-masing scene film, maka ditariklah kesimpulan dari 

potongan-potongan adegan film tersebut secara utuh. 

Analisis wacana secara umum berupaya mengungkap berbagai 

informasi dibalik data yang disajikan di media atau teks, yang dapat berupa 

kata, arti (makna), gambar, simbol, ide, tema, atau beberapa pesan yang dapat 

dikomunikasikan (Neuman, 2003). Menurut Kerlinger (1986) memahami 

analisa wacana sebagai sebuah metode penelitian dan analisis komunikasi yang 

dilakukan secara sistematik dan obyektif. Analisis dengan model van Dijk 

menggambarkan struktur dan proses bagaimana teks diproduksi. Teks 

dipandang sebagai bagian kecil dari struktur besar masyrakat, karenanya teks 

dibentuk dalam praktik wacana. Wacana oleh van Dijk digambarkan dalam tiga 

dimensi, yaitu teks, kognisi sosial, konteks (Eriyanto, 2001: 221-224).  

Struktur teks yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah struktur teks 

yang dibagi menjadi 3 yaitu struktur makro, superstruktur dan struktur mikro. 

Struktur makro membahas atau mengkaji tentang makna global dari suatu teks 

yang dapat diamati dari tema yang diangkat, sedangkan superstruktur 

membahas atau mengkaji tentang kerangka suatu teks, seperti bagian 

pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan dan yang terakhir struktur mikro 

membahas atau mengkaji tentang makna lokal dari suatu teks yang dapat 

diamati dari pilihan kata, kalimat dan gaya yang dipakai. 


