
Team project ©2017 
Dony Pratidana S. Hum | Bima Agus Setyawan S. IIP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hak cipta dan penggunaan kembali: 

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, 
memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk 
kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama 
penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat 
yang serupa dengan ciptaan asli. 

 

Copyright and reuse: 

This license lets you remix, tweak, and build upon work 
non-commercially, as long as you credit the origin creator 
and license it on your new creations under the identical 
terms. 



54 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian  

      Paradigma dapat didefinisikan beragam, tergantung pada sudut pandang yang 

digunakan. Secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat 

kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak 

dalam kehidupan sehari-hari (Salim, 2006:63). Menurut Moleong, penelitian pada 

hakikatnya merupakan wahana untuk menemukan kebenaran atau untuk lebih 

membenarkan kebenaran. Usaha untuk mengejar kebenaran dilakukan oleh para 

filsuf, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model 

tersebut biasanya dikenal dengan istilah paradigma (Moleong, 1989:33).  

      Paradigma yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis. 

Perkembangan paradigma sebagai ilmu pengetahuan menemukan paradigma kritis 

sebagai satu dari empat paradigma ilmu lainnya, yakni positivisme, post-

positivisme, dan konstruktivisme. Secara ontologis, cara pandang aliran ini sama 

dengan pandangan post-positivisme, khususnya dalam menilai objek atau realitas 

kritis, yang tidak dapat dilihat secara benar oleh pengamatan manusia (Salim, 

2006:71). Kenyataan harus diperiksa secara kritis agar dapat dipahami 

sesempurna mungkin, tetapi tidak pernah bisa sempurna.  
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 Pada tataran metodologis, aliran ini mengajukan metode dialog sebagai sarana 

transformasi bagi ditemukannya kebenaran realitas yang hakiki (Salim, 2006:71). 

Sedangkan, pada aspek epistemologis, aliran ini memandang hubungan antara 

periset dan objek sebagai hal yang tak terpisahkan (Salim, 2006:71). Nilai-nilai 

yang dianut oleh peneliti turut serta dalam menentukan kebenaran sesuatu hal, 

oleh sebab itu konseb subjektivitas sangat ditekankan dalam menemukan suatu 

ilmu pengetahuan. 

 Menurut Dedy N. Hidayat (dalam Salim, 2006:72) paradigma atau teori kritis 

mentarifkan ilmu sosial sebagai proses kritis mengungkap “the real structure” di 

balik ilusi dan kebutuhan palsu yang ditampakkan dunia materi, guna 

mengembangkan kesadaran sosial untuk memperbaiki kondisi kehidupan subjek 

penelitian.     

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan paradigma kritis untuk melihat 

teks-teks pemberitaan Harian Rakjat mengenai aksi-aksi boikot terhadap film AS 

yang berujung pada penutupan AMPAI. Titik tolak penulis adalah berangkat dari 

segala sesuatu yang ditampilkan dalam sebuah media bukanlah sebuah realitas 

yang sesungguhnya, ada kepentingan yang bermain dalam pemberitaan tersebut, 

dalam hal ini adalah pengaruh PKI sebagai pemilik Harian Rakjat. PKI yang 

membawa ideologinya dalam Harian Rakjat.  
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3.2 Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut 

Jennifer Mason (1996:3), ada banyak upaya untuk mendefinisikan penelitian 

kualitatif dalam ilmu-ilmu sosial, dan untuk menentukan apakah atau tidak dapat 

atau harus dibedakan dari sesuatu yang disebut penelitian kuantitatif. Penelitian 

kualitatif (Mason, 1996:4) berarti berdasarkan pada metode analisis dan 

pembangunan penjelasan yang melibatkan pemahaman kompleksitas, detail dan 

konteks. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang 

bulat atas dasar kekayaan, kontekstual, dan kerincian data. 

 Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial di dalam 

masyarakat (Bungin, 2007:302). Riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan 

fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-

dalamnya (Kriyantono, 2009:56).  

 Menurut Kriyantono (2009:56-57), riset ini tidak mengutamakan besarnya 

populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika 

data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang 

diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini, yang lebih ditekankan 

adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) data.  

 Istilah penelitian kualitatif, menurut Kirk dan Miller (dalam Moleong, 

1989:2), pada mulanya bersumber pada pengamatan kualitatif yang 
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dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif melibatkan 

diri pada “perhitungan” atau “angka” atau “kuantitas”, sedangkan di pihak lain 

“kualitas” menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan  

“kuantum” atau “jumlah tersebut). Atas dasar pertimbangan itulah, maka 

kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak 

mengadakan perhitungan (Moleong, 1989:2). 

 Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 1989:122), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan sebagainya. Dengan demikian, laporan penelitian 

akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan 

tersebut (Moleong, 1989:7).  

 

3.3 Metode Penelitian 

 Untuk menjawab pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan metode analisa wacana kritis Norman Fairclough. 

Penulis memilih analisa wacana kritis Norman Fairclough dikarenakan analisa 

ini cocok untuk menjawab pertanyaan penelitian penulis dalam melihat bagaimana 

keterlibatan PKI terhadap kebijakan redaksional Harian Rakjat mengenai 

pemberitaan aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI serta 

dalam melihat bagaimana posisi atau kecenderungan ideologi PKI di antara 

Wacana anti-amerika..., Margareta Engge Kharismawati, FIKOM UMN, 2012



58 

 

pengaruh dua komunisme dunia, Rusia dan China yang mempengaruhi praktik 

pemberitaan peristiwa tersebut. 

Titik perhatian Fairclough yang melihat bahasa sebagai praktik kekuasaan 

menjadi titik kecocokan penulis dengan teknik analisa ini karena teks-teks berita 

Harian Rakjat adalah hasil dari praktik kekuasaan PKI sebagai pemilik surat 

kabar komunis tersebut. PKI yang membawa pengaruh dan ideologi dalam teks-

teks-teks berita Harian Rakjat.  

 Menurut Fairclough (1995:132-133), analisa wacana kritis berarti analisis 

wacana yang bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan sistematis sebab akibat 

antara (a) praktik-praktik diskursif, peristiwa dan teks, dan (b) struktur sosial dan 

budaya yang lebih luas, hubungan dan proses; untuk menyelidiki bagaimana 

praktek-praktek tersebut, peristiwa dan teks muncul dan secara ideologis dibentuk 

oleh hubungan kekuasaan dan perebutan kekuasaan, dan untuk mengeksplorasi 

bagaimana hubungan antara wacana dan masyarakat itu sendiri merupakan faktor  

pengamanan kekuasaan dan hegemoni. Bahasa (teks) dilihat oleh Fairclough 

sebagai praktik kekuasaan.  

 Pendekatan analisa wacana kritis berpikir tentang praktik-praktik diskursif 

dari sebuah komunitas – dalam  cara yang normal menggunakan bahasa – dalam 

sebuah “jaringan” yang Fairclough sebut “order of discourse”. Point konsep dari 

“order of discourse” adalah untuk menyoroti hubungan antara perbedaan-

perbedaan tipe dalam satu kumpulan: apakah, misalnya, batas kaku yang 

dipertahankan antara mereka, atau apakah mereka dapat dengan mudah dicampur 
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dalam teks-teks tertentu (Fairclough, 1995:55). Oleh Fairclough digambarkan 

dalam kasus sederhana, di dalam sekolah ada ruang kelas dan taman bermain 

(ruang kelas dan taman bermain sebagai tipe diskursif dalam suatu sekolah). 

 Penting untuk memberikan penjelasan mengenai dua kategori tipe wacana, 

yang merupakan bagian yang penting dari order of discourse: genre dan discourse 

(Fairclough, 1995:56). Discourse (wacana) adalah bahasa yang digunakan dalam 

merepresentasikan praktek sosial yang diberikan dari sudut pandang tertentu. 

Sedangkan genre (gaya) adalah penggunaan bahasa yang terkait dengan dan 

merupakan bagian dari beberapa praktek sosial tertentu. 

 Dalam analisisnya, Fairclough berusaha menghubungkan analisis teks pada 

level mikro ke level makro (konteks sosial) yang lebih besar. Analisis wacana 

Fairclough dibagi dalam dua tahapan penting, yakni tahapan communicative 

events dan order of discourse. 

 

3.3.1 Analisa Communicative Events 

 Analisa wacana kritis communicative events adalah analisis hubungan 

antara tiga dimensi, yang Fairclough sebut sebagai teks, praktik wacana, dan 

praktik sosialbudaya (Fairclough, 1995:57).  
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3.3.1.1 Teks 

 Teks dapat berupa tulisan ataupun ucpan, serta audio visual 

(televisi). Praktik wacana berarti proses produksi teks dan konsumsi 

teks. Praktik sosial budaya berarti budaya dan sosial apa yang sedang 

terjadi yang mempengaruhi communicative events. Koneksi antara teks 

dan praktik sosial dimediasikan dengan adanya praktek wacana. 

 Kerangka analisis Fairclough adalah mencoba untuk 

mengkombinasikan teori kekuasaan berdasarkan konsep Gramsci 

mengenai hegemoni dengan teori praktik wacana berdasarkan konsep 

intertekstualitas (Fairclough, 1995:133). Di dalam analisis praktik sosial, 

fokus Fairclough adalah politik, dalam hubungan kekuasaan dan 

dominasi. 

 Analisis teks dalam kerangka analisis Fairclough menggunakan 

analisis linguistik, yang mana analisis teks dapat dikelompokkan dalam 

empat kategori utama: kosakata, tata bahasa, kohesi, dan struktur teks. 

Di samping itu, Fairclough juga memasukkan unsur analisis tekstual 

kalimat, seperti koherensi kalimat. 

 Kosakata berkaitan dengan kata-kata individual; tata bahasa 

berkaitan dengan kata-kata yang digabungkan ke dalam klausa dan 

kalimat; kohesi berkaitan dengan bagaimana klausa dan kalimat 

dihubungkan bersama-sama; dan struktur teks berurusan dengan skala 

besar sifat organisasi teks. 
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 Fairclough memang bekerja dengan pandangan multifungsi teks. 

Semua elemen analisis tersebut digunakan Fairclough untuk melihat tiga 

terminologi di dalam teks, yakni representasi, relasi, dan identitas 

(Fairclough, 1995:17). Representasi berkaitan dengan bagaimana dunia 

(realitas) itu direpresentasikan. Relasi berkaitan dengan bagaimana 

hubungan yang dibangun di antara orang-orang yang terlibat (misalnya 

antara wartawan dan khalayak). Identitas berkaitan dengan bagaimana 

identitas yang dibangun untuk mereka yang terlibat di dalam program 

atau cerita (wartawan, khalayak, dan sebagainya). 

 Unsur-unsur teks tersebut – representasi, relasi, dan identitas – 

merupakan hasil pengembangan/pemikiran Fairclough yang didasarkan 

pada pandangan Halliday mengenai teks: ideasional, interpersonal, dan 

tekstual (Fairclough, 1995:17). Ketiga unsur tersebut digambarkan oleh 

Eriyanto (2006:289) dalam sebuah tabel untuk melihat hubungan 

ketiganya. 

 

Tabel 3.1 Tiga Elemen Dasar Teks Fairclough 

UNSUR YANG INGIN DILIHAT 

Representasi Bagaimana peristiwa, orang, kelompok, 
situasi, keadaan, atau apa pun ditampilkan 
dan digambarkan dalam teks. 
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Relasi Bagaimana hubungan antara wartawan, 
khalayak, dan partisipan berita 
ditampilkan dan digambarkan dalam teks. 

Identitas Bagaimana identitas wartawan, khalayak, 
dan partisipan berita ditampilkan dan 
digambarkan dalam teks. 

 

 Representasi, menurut Fairclough (1995:104), dilihat dari dua 

aspek, yakni bagaimana kejadian, hubungan, dan situasi itu 

direpresentasikan dalam anak kalimat dan gabungan atau rangkaian antar 

anak kalimat. Dan, dalam pengertian Fairclough ketika sesuatu tersebut 

ditampilkan, pada dasarnya pemakai bahasa dihadapkan paling tidak 

pada dua pilihan (Eriyanto, 2006:290). Pertama, pada tingkat kosakata. 

Kosakata apa yang digunakan untuk menampilkan dan menggambarkan 

sesuatu, yang menunjukkan bagaimana sesuatu tersebut dimasukkan 

dalam satu set kategori. Kedua, pada tingkat tata bahasa. Hal ini 

dipusatkan pada tata bahasa yang ditampilkan dalam bentuk proses 

ataukah dalam bentuk partisipan. Bentuk partisipan, di antaranya, 

melihat bagaimana aktor-aktor ditampilkan dalam teks, apakah sebagai 

tindakan (dengan aktor sebagai penyebab) ataukah sebuah peristiwa 

(tanpa aktor atau penyebab atau pelaku).  

 Relasi, menurut Fairclough (1995:58), melihat bagaimana 

konstruksi hubungan yang dibangun antara wartawan sebagai penulis 

dan pembaca. Analisis pada unsur relasi dimaksudkan untuk melihat 

relasi/hubungan para partisipan yang dikonstruksikan dalam teks. Paling 
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tidak, menurut Fairclough (dalam Tiamono, 2008:153), ada tiga kategori 

partisipan utama dalam teks media, yakni wartawan (termasuk di 

dalamnya reporter, redaktur, dan pembaca berita radio dan televise), 

khalayak media, dan partisipan publik (termasuk di dalamnya politisi, 

pengusaha, artis, ulama, ilmuwan, dan sebagainya). 

 Identitas, menurut Fairclough (1995:58), melihat bagaimana 

konstruksi hubungan antara wartawan sebagai penulis dan pembaca. 

Analisis pada unsur identitas dimaksudkan untuk melihat bagaimana 

identitas wartawan, khalayak, dan partisipan berita ditampilkan dan 

digambarkan dalam teks. Menurut Fairclough (dalam Tiamono, 

2008:154), apa yang menarik adalah bagaimana wartawan menempatkan 

dan mengidentifikasi dirinya dengan masalah atau kelompok sosial yang 

terlibat.   

 

 3.3.1.2 Praktik Wacana 

 Praktik wacana melibatkan proses produksi dan  konsumsi teks. 

Proses produksi teks dikelola oleh rutinitas-rutinitas institute (media). 

Proses produksi teks adalah proses yang kolektif, meliputi jurnalis, 

produser, dan kategori-kategori lainnya dari sebuah staf editorial 

(Fairclough, 1995:48). Fairclough (1992:78) memberi contoh, teks 

diproduksi dengan cara tertentu dan konteks sosial tertentu: sebuah 

artikel koran diproduksi melalui rutinitas kompleks yang bersifat 
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kolektif, oleh tim anggota yang terlibat dalam cara produksi, mengakses 

sumber seperti laporan kantor pers dan sumber-sumber lainnya ke dalam 

sebuah draft laporan, memutuskan mana menempatkan laporan di surat 

kabar, dan mengedit laporan. 

 Konsumsi teks media melihat bagaimana proses konsumsi yang 

dilakukan oleh seseorang (pembaca/penonton), yang tentu saja teks 

media sebagian besar dikonsumsi di dalam wilayah privat: di rumah 

ataupun di dalam kehidupan keluarga.  

 Fairclough (1995:59-60) melihat praktik wacana sebagai mediasi 

antara teks dan praktik sosialbudaya, dalam arti bahwa hubungan antara 

sosial budaya dan tekstual  tidaklah langsung, melainkan dihubungkan 

dengan adanya praktik wacana. 

 Fairclough mempercayai bahwa analisis praktek wacana 

melibatkan kombinasi dari apa yang disebut analisis mikro (teks) dan 

analisis makro (sosial budaya). Hal ini karena dimensi praktek wacana 

dalam tiga dimensi kerangka kerja Fairclough dapat memediasi 

hubungan antara dimensi praktek sosial dan teks: adalah sifat dari 

praktek sosial untuk menentukan proses praktek wacana, dan praktek 

wacana membentuk teks. 
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3.3.1.3 Praktik Sosialbudaya 

 Ada tiga level analisis dalam praktek sosialbudaya yang 

dikemukakan Fairclough, yakni level situasional, institusional, dan sosial 

(Fairclough, 1995:16). Analisis teks  (mikro) yang dihubungkan oleh 

analisis praktek wacana untuk melihat level sosial budaya (makro) 

melibatkan konteks yang lebih langsung secara situasional, konteks yang 

lebih luas lagi yakni praktek institusional, dan bingkai yang lebih luas 

lagi yakni sosial dan budaya. 

 Dalam level ini, Fairclough akan menguraikan aspek yang lebih 

jelas wacana sebagai praktik sosial, di mana Fairclough memang melihat 

bahasa sebagai praktek sosial. Lebih khusus lagi, Fairclough akan 

mendiskusikan wacana dalam kaitannya dengan ideologi dan kekuasaan; 

wacana terjadi dalam pandangan kekuasaan sebagai hegemoni, dan 

evolusi kekuasaan sebagai perjuangan hegemoni (Fairclough, 1992:86). 

Pertanyaan tentang kekuasaan dan ideologi akan mungkin timbul dalam 

setiap level tingkatan analisis praktik sosialbudaya (Fairclough, 

1995:134). Kerangka Fairclough mengenai teori kekuasaan berdasarkan 

konsep hegemoni Gramsci.  

 

3.3.2 Analisa Order of Discourse 

 Tahap ini adalah perspektif kedua dari analisa wacana kritis, yakni order 

of discourse. Point konsep order of discourse adalah untuk menyoroti 
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hubungan antar jenis yang berbeda dalam menetapkan seperti: apakah, 

misalnya, batas kaku yang dipertahankan antar mereka, atau apakah mereka 

dapat dengan mudah dicampur dalam teks-teks tertentu (Fairclough, 1995:55). 

Sebagai contoh, dalam sekolah, ada tipe-tipe diskursif kelas dan taman 

bermain.  

 Pemakai bahasa menyesuaikan dengan praktik diskursif tempat di mana 

ia berada, ia tidak bebas memakai bahasa (Eriyanto, 2006:288). Oleh sebab 

itu, sebelum menganalisa teks perlu untuk dilihat dulu order of discourse teks 

tersebut, apakah berbentuk editorial, hard news, atau feature. Hal ini akan 

membantu peneliti dalam memaknai teks, proses produksi dari teks, dan 

konteks sosial teks yang dihasilkan. 

 

3.3.3 Intertekstualitas 

 Intertekstualitas adalah gagasan penting Fairclough dalam kerangka 

kerja analisa wacana kritis, yang dikembangkan dari pemikiran Michael 

Bakhtin dan Julia Kristeva. Fairclough memandang di dalam analisis tekstual 

terdapat dua tipe analisis yang saling melengkapi, yakni analisis linguistik dan 

analisis intertekstual (Fairclough, 1995:188).  

 Intertekstualitas adalah sebuah istilah di mana teks dan ungkapan 

dibentuk oleh teks yang datang sebelumnya, saling menanggapi dan salah satu 

bagian dari teks tersebut mengantisipasi lainnya (Eriyanto, 2006:305). Teori 
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intertekstualitas digunakan untuk menghadirkan bagaimana wartawan 

menghadapi beragam suara dan bagaimana ia menampilkan suara dan 

pandangan banyak pihak yang dihadapkan pada suaranya sendiri, yang akan 

ditampilkan dalam teks berita. 

 Analisis intertekstual adalah jembatan antara teks dan praktik wacana di 

dalam kerangka kerja analis wacana kritis (Fairclough, 1995:75). Analisis 

intertekstual adalah analisis dari perspektif praktik wacana, lebih spesifik lagi 

adalah analisis dari  perspektif proses wacana. Oleh sebab itu, menurut 

Fairclough hubungan antara intertekstualitas dan hegemoni adalah penting 

adanya. Konsep intertekstualitas adalah untuk produktivitas teks, bagaimana 

teks dapat mengubah teks sebelumnya dan restrukturisasi (genre, wacana) 

untuk menghasilkan yang baru. Konsep intertekstualitas tersebut tentunya 

dipengaruhi oleh kekuasaan (hegemoni).  

 

3.4 Objek Penelitian  

 Objek penelitian yang menjadi unit analisis penulis adalah berita yang 

diangkat oleh Harian Rakjat terkait pemberitaan aksi boikot film AS yang 

berujung pada penutupan AMPAI pada tahun 1964.  
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3.5 Unit Analisis 

 Unit analisis penelitian adalah headline serta berita-berita (hard news) Harian 

Rakjat mengenai aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI.  

 

Tabel 3.2 Judul Sepuluh Berita Harian Rakjat Terkait Aksi Boikot Film AS 

yang Berujung pada Penutupan AMPAI 

No. Judul Edisi 

1. “Aksi Boikot Film AS Didukung Importir film 
nasional dan OPS Bioskop” 

10 Mei 1964 

2. “Para Sekjen PB FN: Aksi Boikot Film 
Imperialis AS Tepat & Menguntungkan” 

15 Juli 1964 

3. “Panitia Aksi Boikot Film AS dan PBFN: 
Target utama daripada aksi adalah 
pembubaran Ampai” 

19 Juli 1964 

4. “Panitia Pusat Aksi Boikot pada PB FN: 
Musyawarah Harus Atas Dasar Pembubaran 
Ampai” 

26 Juli 1964 

 

5. “Ampai Disuruh Gulung Tikar” 20 Agustus 1964 

 
6. “SOBSI dan GERWANI: Teruskan Boikot 

Film-Film AS!” 
25 Agustus 1964 

7. “Ketua PB Lesbi: Pembubaran AMPAI Bukan 
Berarti Bubarnya Aksi” 

26 Agustus 1964 

8. “Panitia Aksi Boikot akan Berkongres 

Tingkatkan Aksi Boikot Film Imperialis AS” 

30 Agustus 1964 

9. “Komplotan Ampai Bekerja Keras” 27 September 1964 
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10. “Seruan Umum PPAPFIAS: Stop Semua 
Kegiatan Ampai. Hentikan semua pemutaran-
pemutaran film imperialis AS” 

18 Oktober 1964 

 

 

3.6 Metode Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan 

periset untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 2009:93). 

 Dalam penelitian ini, untuk tahap mikro (teks), penulis akan menggunakan 

metode pengumpulan data dengan mengumpulkan teks-teks berita Harian Rakjat 

terkait peristiwa aksi boikot film AS yang berujung pada penutupan AMPAI tahun 

1964. Untuk tahap meso (praktik kewacanaan), penulis akan melakukan 

wawancara mendalam dengan salah satu wartawan Harian Rakjat, Amarzan 

Loebis. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan gambaran dan pemahaman 

mengenai praktik produksi teks di Harian Rakjat: kebijakan redaksi, serta 

mengenai konteks situasi peristiwa pada waktu teks-teks berita aksi boikot film 

AS dan penutupan AMPAI dibuat pada tahun 1964.  

 Wawancara mendalam adalah suatu cara mengumpulkan data atau informasi 

dengan cara langsung bertatap muka dengan informan agar mendapatkan data 

lengkap dan mendalam (Kriyantono, 2009:100). Maksud mengadakan wawancara, 

seperti yang ditegaskan oleh Lincoln dan Guba (dalam Moleong, 1989:148) antara 

lain adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi 
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kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang 

akan datang; memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 

memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh 

peneliti sebagai pengecekan anggota.  

 Untuk tahap makro (praktik sosial budaya), penulis akan menggunakan 

metode studi literatur, baik melalui buku maupun jurnal ilmiah untuk 

mendapatkan gambaran mengenai situasi sosial budaya yang sedang terjadi pada 

waktu itu. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan teknik analisis data wacana kritis 

Norman Fairclough. Teknik analisis data Norman Fairclough dibagi dalam tiga 

tahap, yakni analisa teks, praktik produksi teks, dan praktik sosial budaya. 

 Berikut penulis berikan tabel kerangka kerja analisa wacana kritis Norman 

Fairclough: 
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Gambar 3.1 Kerangka Kerja Analisa Wacana Kritis Norman Fairclough 
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 Tahap pertama, analisis teks-teks berita. Dalam tahap ini, penulis akan 

menganalisis, melakukan praktik deskripsi terhadap teks-teks berita Harian Rakjat 

mengenai aksi boikot film AS yang  berujung pada penutupan AMPAI 

menggunakan kerangka kerja Fairclough sendiri dalam level teks, yakni analisis 

linguistik melalui unsur representasi, relasi, dan identitas, serta analisis 

intertekstualitas.  

 Tahap kedua, analisis praktik produksi teks atau praktik wacana. Dalam tahap 

ini, penulis akan melakukan wawancara dengan salah satu wartawan Harian 

Rakjat Amarzan Loebis untuk mendapatkan gambaran mengenai praktik produksi 

teks di Harian Rakjat serta bagaimana pengaruh PKI dalam kebijakan redaksional 

Harian Rakjat terkait pemberitaan aksi boikot film AS yang berujung pada 
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penutupan AMPAI. Selain melalui wawancara, penulis juga akan melakukan studi 

literatur mengenai praktik produksi teks di Harian Rakjat.  

 Tahap ketiga, analisis praktik sosial budaya. Dalam tahap ini, konteks sosial 

budaya yang sedang terjadi pada saat itu akan menjadi acuan penulis untuk 

melihat teks-teks berita Harian Rakjat mengenai aksi boikot film AS yang 

berujung pada penutupan AMPAI. Analisis praktik sosial budaya terbagi menjadi 

tiga level, yakni situasional, institusional, dan sosial. Teks-teks berita ditempatkan 

dalam suatu praktek media yang tak terlepas dari kebijakan dan ideologi media, 

serta konteks sosial budaya yang sedang terjadi.  
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