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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Produser dalam dokumenter 

Produser dalam film dokumenter memiliki tanggung jawab untuk mencari materi 

dan menjadikannya sebuah ide yang kemudian dikomunikasikan kepada 

cameraperson dan sound person untuk mengambil gambar dan suara yang 

diinginkan agar ide tersebut terealisasikan (Artis, 2014, hlm.14).  

Secara lebih spesifik,  menurut Jong, Knudsen, dan Rothwell (2013) peran 

produser adalah untuk membuat semua ide dan elemen dalam film bisasampai 

kepada penonton. Selain itu seorang produser memiliki peran dalam 

mengembangkan ide bersama sutradara, mengantisipasi penonton utama dalam 

film, mencari dana dan membuat anggaran serta jadwal, bekerjasama dengan 

sutradara untuk memilih anggota utamakru, mengawasi semua kontrak yang 

diperlukan untuk produksi, mengelola keuangan serta aspek organisasi produksi, 

meninjau kemajuan proses kreatif pada film, termasuk rough edits, negosiasi 

berkelanjutan dengan pemodal, meninjau pengiriman dan pendistribusian dan juga 

meninjau semua data keuangan setelah produksi film (hlm.186-187). 

Pollard (seperti dikutip dalam Artis, 2014)  juga menambahkan bahwa,hal 

kunci sebagai produser film dokumenter adalah dengan mengembangkan konsep, 
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menentukan tema dan bagaimana menyampaikan cerita setelah seorang produser 

menemukan subyek untuk film tersebut (hlm.14). 

Menurut Jong, Knudsen, dan Rothwell (2013) seringnya produser dalam film 

dokumenter dan sutradara adalah orang yang sama, dan bahkan terkadang seorang 

produser dapat menjadi seorang filmmaker tunggal dalam sebuah film dokumenter 

(hlm.186). 

2.2. Jenis film dokumenter 

Barbash dan Taylor (1997) membagi film dokumenter menjadi dua jenis, yaitu 

Dokumenter expository dan dokumenter impressionistic. Dokumenter expository 

adalah film yang bertipikal mengarahkan penonton secara langsung melalui suara 

voice-overyang membentuk sebuah narasi pada film. Suara voice-over tersebut 

ditujukan untuk mengomentari kejadian yang ditampilkan pada film, sehingga 

membentuk sebuah sudut pAndang pada penonton sedangkan film dokumenter 

impressionistic adalah sebuah film dokumenter yang terkesan puitis dan lebih 

mengeksploitasi drama dan keindahan dalam fokus pembuatannya, sehingga 

kurang memberikan informasi yang berdampak pada kaburnya inti cerita pada 

film tersebut (hlm.18-21). 

Berbeda dengan Barbash dan Taylor, Artis (2014) membagi film dokumenter 

ke dalam empat jenis yaitu: 

1. Expository 

a. Berusaha untuk meyakinkan audience. 

b. Memiliki sudut pandang yang kuat dalam pembuatannya. 
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c. Pembuat film memberikan narasi yang serba tau. 

d. Gambar yang ditampilkan digunakan untuk mendukung kata-kata. 

2. Observational 

a. Pembuat film hanya sebagai pengamat. 

b. Sedikit atau tidak ada narasi pada film. 

c. Tidak ada wawancara terarah dalam film. 

d. Kru film biasanya berjumlah minimal. 

3. Participatory  

a. Film ini berusaha untuk meyakinkan audience. 

b. Sering mendorong kepribadian . 

4. Dramatic 

a. Sering memiliki banyak reaksi. 

b. Menggunakan banyak actor dan narasi dalam pembuatannya. 

c. Menggunakan pecahayaan dalam style narasinya (hlm.12). 

Lebih jauh ditambahkan oleh Jordan (dalam Fall, 2010) bahwa dalam film 

dokumenter expository, gambar menjadi sarana pendukung yang memberikan 

ilustrasi dari apa yang sebenarnya ingin disampaikan dan menguraikannya 

menjadi sebuah elemen dalam sebuah wawancara. Dalam hal ini wawancara akan 

diubah menjadi sebuah bentuk argumen dan biasanya narasumber akan 

memberikan pendapat mereka dalam sebuah bingkai pemikiran yang bahkan ada 

kemungkinan mereka sendiri tidak mengerti akan hal tersebut (hlm.12-16). 
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2.3. Metode pencarian informasi 

Songhai (seperti dikutip dalam Artis, 2014) mengatakan bahwa cara terbaik untuk 

melakukan penyelidikan adalah dengan cara bertanya secara langsung kepada 

setiap narasumber yang bisa kita wawancarai dengan menggunakan camcorder 

sehingga kita bisa mendapatkan informasi langsung dari sumbernya (hlm.10). 

Artis (2014) menambahkan,bahwa harus dipastikan subyek yang dijadikan 

narasumber adalah orang yang menarik dan memiliki pengetahuan seputar topik 

yang akan diangkat, karena itu dibutuhkan studi karakter sebelum memulai 

wawancara (hlm.11). 

Lebih jauh lagi ditambahkan oleh Artis (2014) bahwa  penyelidikan lebih 

lanjut yang disertai dengan studi karakter dan digabungkan dengan cara baru 

dalam menyampaikan sebuah ide cerita dapat menciptakan style pendekatan baru 

pada film dokumenter (hlm.11). 

Berbeda dengan tiga pendapat di atas, Barbash dan Taylor (1997) 

memiliki pemikiran tentang perbedaan sikap seseorang saat ia sadar ada kamera 

yang merekam dengan saat ia tidak mengetahui ada kamera yang merekam, kedua 

hal itu menciptakan dua style berbeda dalam sebuah film dokumenter, meskipun 

begitu, keduanya sama-sama menarik (hlm.17). 

2.4. Teknik pengumpulan data 

Menurut Suharsaputra (2014), dari beberapa teknik pengumpulan data dapat 

terlihat bahwa peneliti adalah instrumen utama dalam pengumpulan data. Oleh 

karenanya, mutu dan validitas data bergantung pada cara dan teknik peneliti 
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dalam mengumpulkan data. Berikut adalah empat teknik pengumpulan data 

menurut Suharsaputra:  

1. Observasi adalah kegiatan mencari data yang digunakan untuk membuat suatu 

kesimpulan atau diagnosis sehingga observasi hanya dapat dilakukan pada 

perilaku atau sesuatu yang tampak dan bukan pada sebuah pendapat. 

Merriam (dalam Suharsaputra, 2014) menyimpulkan dari berbagai 

pendapat pakar penelitian kualitatif bahwa terdapat beberapa acuan yang dapat 

diobservasi yaitu: 

a. Setting adalah mengenai lingkungan fisik beserta konteksnya dan juga 

jenis perilaku yang mungkin terjadi di dalam lingkungan tersebut. 

b. Participant adalah mengenai siapa dan berapa banyak orang yang terlibat 

beserta peran mereka dan bagaimana mereka bisa bersama-sama. 

c. Activities and interactions adalah mengenai kegiatan apa yang terjadi, 

bagaimana urutan kegiatannya dan bagaimana interaksi itu terjadi serta 

bagaimana pandangan partisipan atas interaksi tersebut. 

d. Frequency and duration adalah mengenai kapan situasi itu terjadi, dan 

berapa lama terjadinya, serta apakah situasi itu berulang atau unik. 

e. Subtle factors adalah mengenai faktor-faktor detil yang mungkin tidak 

begitu jelas namun penting seperti kegiatan informal yang terjadi 

meskipun tidak direncanakan atau apa yang harusnya terjadi tapi malah 

tidak terjadi (Hlm.208-210). 

2. Wawancara adalah sebuah percakapan yang bertujuan untuk mendalami lebih 

dalam suatu kejadian atau kegiatan dari subjek penelitian. Wawancara sangat 
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diperlukan dalam penelitian kualitatif karena banyak hal yang tidak mungkin 

diobservasi secara langsung misalnya seperti perasaan, pikiran, motif dan 

pengalaman masa lalu dari responden, sehingga wawancara dapat digunakan 

untuk memahami dan memasuki perspektif orang lain tentang dunia dan 

kehidupan sosial mereka. 

Menurut Paton (dalam Suharsaputra, 2014) terdapat enam jenis 

pertanyaan yang bisa digunakan peneliti untuk mendapatkan jenis informasi 

yang berbeda dari narasumber, yaitu: 

a. Pertanyaan mengenai pengalaman atau perilaku yang bertujuan untuk 

memperjelas pengalaman, perilaku atau tindakan yang sudah diobservasi. 

b. Pertanyaan mengenai pendapat atau nilai yang bertujuan untuk mengetahui 

pendapat mereka tentang dunia dan kegiatan tertentu, tujuan dan keinginan 

mereka, serta nilai-nilai mereka. 

c. Pertanyaan mengenai perasaan untuk memahami respon emosi atas 

pengalaman dan pemikiran orang. 

d. Pertanyaan pengetahuan yang bertujuan untuk menggali pertimbangan 

atau pengetahuan mereka akan informasi yang terkait dengan topik 

penelitian. 

e. Pertanyaan sensasi yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana 

sensitivitas sensasi dari responden. 

f. Pertanyaan latar belakang atau demografisyang bertujuan untuk 

mengetahui posisi responden dalam relasinya dengan orang lain seperti 

usia, suku, tempat tinggal dan pendidikan (hlm.213-214). 

Peran Produser..., Andrea Saputra, FSD UMN, 2015



 10 

3. Dokumen dan Artefak  

Dokumen adalah hasil rekaman kejadian di masa lalu yang ditulis atau 

dicetak, bisa berupa catatan anekdot, surat, buku harian, dan dokumen-

dokumen, sedangkan artefak adalah objek dan symbol dari kejadian sekarang 

dan yang telah berlalu mengenai kelompok, perorangan, atau organisasi 

(hlm.215). 

4. Teknik tambahan merupakan  sebuah pendekatan yang membantu peneliti 

dalam menginterpretasi, elaborasi, atau menguatkan data yang dihasilkan dari 

observasi, wawancara mendalam, dokumen, dan artefak. Contohnya meliputi 

FDG (focus group discussion) teknik visual, etnografi film, dan penggunaan 

video, film, dan fotografi untuk merekam kehidupan sehari-hari yang dapat 

memperluas informasi yang diperoleh (hlm.209-216). 

Serupa dengan Suharsaputra, Moleong (2010) mengatakan, teknik 

penelitian adalah salah satu unsur penting dalam penelitian, dan ia 

menguraikannya ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

1. Sumber dan jenis data 

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2010), dalam penelitian 

kualitatif, kata-kata dan tindakan adalah sumber data utama, sedangkan 

dokumen dll adalah tambahan. Berkaitan dengan itu, maka ia membagi jenis 

data ke dalam empat bagian, yaitu: 

a. Kata-kata dan tindakan. 
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Kata-kata dan tindakan dari orang-orang yang diwawancarai atau diamati 

adalah sumber data utama yang bisa didapatkan melalui catatan tertulis, 

perekam audio, foto dan film. 

b. Sumber tertulis 

Sumber data yang berasal dari sumber tertulis, yang terbagi dalam empat 

bagian, yaitu sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, 

dokumen pribadi, dan dokumen resmi. 

c. Foto  

Bogdan dan Biklen (dalam Moleon, 2010) mengatakan bahwa foto 

menghasilkan data deskriptif yang sering digunakan untuk menelaah segi-

segi subjektif yang hasilnya akan dianalisis secara induktif. 

d. Data statistik 

Data statistik yang telah ada dapat menjadi data tambahan dalam 

keperluan penelitian dan dapat membantu memberi gambaran tentang 

kecenderungan subjek pada latar penelitian. Contoh: angka kelahiran pada 

sebuah desa berkaitan dengan program keluarga berencana (hlm.157-163). 

2. Peranan manusia sebagai instrument penelitian 

Penelitian kualitatif tidak terlepas dari pengamatan berperan serta, namun 

peran peneliti yang menentukan keseluruhan skenario penelitian.  Kedua hal 

ini diuraikan sebagai berikut: 

a. Pengamatan berperanserta 

Bogdan (dalam Moleong, 2010) mendefinisikan pengamatan berperanserta 

sebagai proses penelitian dengan interaksi social yang memakan waktu 
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lama, antara peneliti, subjek, dan lingkungannya yang dapat menghasilkan 

data dalam bentuk cacatan lapangan yang dapat disusun secara sistematis. 

 Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2010) ada beberapa 

anjuran yang dapat digunakan sebagai petunjuk dalam proses penelitian, 

yaitu: 

i. Jangan mengambil sesuatu dari lapangan secara pribadi, karena apa 

yang dilakukan dilapangan adalah bagian dari prosesitu sendiri. 

ii. Merencanakan kunjungan pertama untuk bertemu dengan seorang 

perantara yang akan memperkenalkan peneliti atau setidaknya 

memberi anjuran kepada siapa peneliti harus bertemu. 

iii. Jangan berambisi untuk mendapatkan banyak informasi pada hari-

hari pertama, namun gunakan kesempatan itu untuk memperoleh 

perkenalan pertama dan memperoleh gambaran umumnya. 

iv. Bertindaklah secara pasif dan jangan terlalu banyak mengajukan 

pertanyaan, tanyakan dahulu pertanyaan umum yang memberikan 

kesempatan pada subjek untuk berbicara dan lebih memperlihatkan 

perhatian dan kesungguhan tentang apa yang sedang dipelajari. 

v. Bertindaklah ramah, lemah lembut dan murah senyum sehingga 

member kesan sopan yang dapat diterima. Pada hari pertama akan 

banyak orang yang bertanya “Mengapa Anda ada disini?”, jawablah 

seperti apa yang sebelumnya dikatakan kepada penguasa pemberi 

izin namun dalam cerita singkat (hlm.163-168). 
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b. Manusia sebagai instrumen penelitian 

Posisi peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, karena ia 

merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis, penafsiran 

data, dan sekaligus sebagai pelapor hasil penelitian, sehingga pengertian 

instrument adalah sebagai segalanya dalam keseluruhan proses penelitian. 

Namun instrumen yang di maksud dalam manusia sebagai instrument 

penelitian adalah sebagai alat pengumpul data, seperti tes dalam 

penelitian kuantitatif (hlm.168). 

3. Pengamatan 

Ada enam kategori persoalan yang akan di bahas dalam pengamatan, yaitu: 

a. Alasan pemanfaatan pengamatan 

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2010) mengatakan bahwa ada enam 

alasan mengapa pengamatan dimanfaatkan sebegitu besarnya dalam 

penelitian kualitatif, yaitu: 

i. Yang pertama adalah teknik pengamatan berdasarkan pengalaman 

secara langsung, misalnya saat peneliti ingin memperoleh suatu data, 

peneliti dapat bertanya kepada narasumber, namun untuk 

memperoleh keyakinan tentang keabsahan data, peneliti dapat 

mengamatinya secara langsung. 

ii. Yang kedua adalah, teknik pengamatan memungkinkan untuk 

melihat dan mengamati pada kejadian yang terjadi, sehingga catatan 

data yang diperoleh adalah catatan perilaku dan kejadian yang 

sebenarnya. 
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iii. Yang ketiga adalah, dalam pengamatan, peneliti dimungkinkan untuk 

mendapatkan catatan peristiwa yang berkaitan dengan pengetahuan 

proposisional ataupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung 

dari data. 

iv. Yang keempat adalah, sering terjadi adanya keraguan peneliti 

mengenai data yang sudah didapatnya, biasanya dikarenakan 

kurangnya kemampuan mengingat peristiwa dan hasil wawancara, 

adanya jarak antara peneliti dan narasumber, dan adanya saat 

emosional pada peneliti selama proses penelitian, sehingga 

pengamatan menjadi cara terbaik untuk memastikan keraguan 

tersebut. 

v. Yang kelima adalah, pengamatan memungkinkan peneliti untuk 

mendapatkan pemahaman mengenai situasi yang rumit dan juga 

perilaku yang kompleks. 

vi. Yang keenam adalah, teknik pengamatan dapat menjadi alat yang 

bermanfaat apabila teknik komunikasi yang lain tidak 

memungkinkan untuk mendapatkan data, misalnya untuk mengamati 

perilaku bayi yang belum mampu berbicara (hlm.175-175). 

b. Macam-macam pengamatan dan derajat peranan pengamat 

Menurut Junker (dalam Moleong, 2010) ada empat gambaran peranan 

peneliti dalam pengamatan, yaitu: 

i.   Berperan serta secara lengkap 

Peran Produser..., Andrea Saputra, FSD UMN, 2015



 15 

Dalam hal ini, pengamat menjadi menjadi anggota penuh dari 

kelompok yang akan diteliti sehingga pengamat dapat mendapatkan 

semua informasi yang dibutuhkan, bahkan informasi rahasia 

sekalipun. 

ii. Pemeranserta sebagai pengamat 

Dalam hal ini pengamat tidak masuk sepenuhnya sebagai anggota, 

masih ada batas antara pengamat dengan subjek yang diteliti, 

sehingga subjek-pun akan membatasi informasi yang diberikan, 

terlebih yang bersifat rahasia. 

iii. Pengamat sebagai pemeranserta 

Dalam hal ini, peran pengamat bersifat terbuka dan diketahui oleh 

umum dan bahkan mungkin juga disponsori oleh subjek, sehingga 

semua informasi dapat diperoleh dengan mudah termasuk informasi 

rahasia. 

iv. Pengamat penuh 

Dalam hal ini pengamat mengamati subjek dari balik kaca secara 

jelas tanpa subjeknya sendiri mengetahui bahwa ia sedang diteliti. 

Biasanya terjadi pada pegamatan eksperimen di laboratotium 

(hlm.176-177). 

c. Hal yang diamati 

Patton (dalam Moleong, 2010) mengatakan bahwa manusia sebagai 

pengamat memiliki keterbatasan, sehingga tidak akan mungkin bisa 

mengamati semua hal, untuk itu pengamat harus memiliki fokus dalam 
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pengamatannya. Fokus penelitian biasanya sudah dirancang sejak studi itu 

dirancang, dan biasanya untuk pengamat yang berpengalaman, ia telah 

mengarahkan pengamatannya kepada jenis kegiatan atau peristiwa tertentu 

yang dapat memberikan pandangan dan informasi yang berguna (hlm.177-

178) 

d. Pengamatan dan pencatatan data 

Menurut Moleong (2010), pada zaman ini banyak sekali alat yang 

dijadikan pengganti alat pengamatan oleh manusia, dan yang paling 

menonjol adalah video recorder. Video recorder sendiri memiliki 

kelebihan dan kekurangan, yaitu: apabila ada keraguan dalam penafsiran, 

peneliti bisa langsung mengecek dan melihat serta mendengar hasil yang 

diperoleh kembali, hasil berupa video-tape dapat dilihat kembali oleh 

peneliti lainnya dan dapat memberikan dasar yang kuat karena dapat 

dilihat ulang. Sedangkan kelemahannya yaitu: penggunaan alat elektronik 

memakan biaya, waktu dan membuat situasi latar pengamatan menjadi 

terganggu. 

Guba dan Lincoln (dalam Moleong, 2010) menambahkan, dengan 

adanya kelemahan dan keterbatasan peneliti, sekalipun peran peneliti 

dalam pengamatan masih tetap besar, namun pengamatan tidak dapat 

dilakukan tanpa adanya pencatatan data. Beberapa petunjuk penting yang 

dapat digunakan dalam pembuatan catatan yaitu sebagai berikut: 

i. Membuat catatan lapangan  
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Pembuatan catatan lapangan dapat dilakukan setelah pengamatan 

dilakukan, dapat berupa gambaran umum yang singkat atau langkah-

langkah peristiwa. 

ii. Buku harian pengalaman lapangan 

Buku harian dibuat setiap hari dengan lebih terorganisasi, isinya 

dapat juga diambil dari data catatan lapangan yang sudah ada. Hasil 

penulisan buku harian dan data dari catatan lapangan akan digunakan 

untuk analisis data. 

iii. Catatan tentang satuan tematis 

Catatan tentang satuan tematis adalah catatan rinci mengenai satu 

tema yang muncul atau yang diminati oleh peneliti. 

iv. Catatan kronologis 

Catatan kronologis adalah catatan yang dibuat secara rinci dan secara 

kronologis mengenai suatu peristiwa penting. 

v. Peta konteks 

Peta konteks dapat berupa peta, sketsa atau diagram mengenai latar 

penelitian, misalnya seperti tempat bermain, latar kelas dan tempat 

penyimpanan barang. 

vi. Taksonomi dan sistem kategori 

Catatan yang biasanya dibuat pada pengamatan terstruktur yang 

kategorinya secara taksonomi dibuat untuk mewakili hipotesis kerja 

yang telah disusun sebelumnya. 

 

Peran Produser..., Andrea Saputra, FSD UMN, 2015



 18 

vii. Jadwal  

Jadwal pengamatan berisi waktu yang disusun secara rinci mengenai 

apa yang akan dilakukan, dimana, apa yang akan diamati dan lain-

lain. 

viii. Sosiometrik 

Sosiometrik adalah sebuah diagram mengenai hubungan 

pembicaraan para subjek antara siapa berbicara dengan siapa, siapa 

berbicara tentang apa dan siapa bermain dengan siapa. 

ix. Panel  

Pengamatan berkala mengenai seseorang atau sekelompok orang 

yang dilakukan untuk melihat perubahan, misalnya pengamatan 

dilakukan setiap dua minggu atau sebulan sekali. 

x. Balikan melalui kuesioner 

Kuesioner yang dibuat untuk diisi oleh pengamat dan bukan oleh 

subjek, dengan tujuan untuk dapat mengarahkan apa yang akan 

diamatinya dalam hal tertentu dan untuk memperbaiki teknik 

pengamatan peneliti. 

xi. Balikan melalui pengamat lainnya 

Pengalaman pengamat dapat ditukar dengan pengamat lainnya untuk 

dapat memperbaiki teknik pengamatan 

xii. Daftar cek 

Daftar cek dibuat untuk memastikan seluruh aspek informasi yang 

dibutuhkan sudah didapatkan atau belum dan juga dapat digunakan 
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sebagai acuan bagi pengamat sebagai jadwal waktu dan isi informasi 

yang akan dijaring. 

xiii. Alat elektronika yang disembunyikan 

Alat elektronika yang disembunyikan dapat dipergunakan bila situasi 

tidak memungkinkan untuk mengadakan pengamatan, contohnya 

video kamera yang terselubung. 

xiv. Alat yang dinamakan topeng steno 

Alat ini adalah alat perekam suara yang dihubungkan secara 

tersembunyi dengan tape-recorder pada tubuh pengamat untuk dapat 

merekan secara langsung perilaku yang sedang diamati (hlm.180-

182).  

e. Pengamat yang diamati 

Menurut Schaltzman dan Strauss (dalam Moleong, 2010), ada dua 

kemungkinan peranan yang terjadi pada pengamat dalam proses 

pengamatan, yaitu: peranan pengamat pasif, dalam hal ini pengamat 

bersikap diam dan hanya mencatat tanpa memperlihatkan ekspresi wajah 

apapun. Namun peranan ini tidak efektif dalam penjaringan data. Yang 

kedua peranan pengamat aktif dan tidak hanya mengamati tetapi berbicara 

pada keadaan tertentu, berkelakar, dan sebagainya (hlm.183-184). 

f. Beberapa kelemahan pengamatan 

Dilihat dari teknik pelaksanaannya, pengamatan memiliki kelemahan 

yaitu: 
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i. Pengamat terbatas dalam mengamati karena kedudukannya di dalam 

kelompok yang berpengaruh dalam hubungan antar anggota dan 

semacamnya. 

ii. Pengamat yang berperanserta, sulit memisahkan diri untuk membuat 

catatan hasil dari pengamatannya. 

iii. Hasil analisa dan sejumlah besar data pengamatan sulit dan 

memakan cukup waktu untuk dianalisa, terlebih jika pengamat 

berada dalam situasi pengamatan berperasn serta, karena pengamat 

cenderung melakukan pengamatan secara tidak sistematis (hlm.184-

185). 

4. Moleong (2010), mengatakan bahwa ada beberapa persoalan dalam teknik 

wawancara yaitu: 

a. Pengertian dan macam-macam wawancara 

i. Wawancara pembicaraan informal 

Pada jenis wawancara ini, pertanyaan yang diajukan bergantung pada 

spontanitas pewawancara dalam mengajukan pertanyaan, sehingga 

suasana yang tercipta adalah suasana  yang wajar yang mungkin 

dapat membuat narasumber tidak mengetahui bahwa ia sedang 

diwawancarai. 

ii. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara 

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka 

berupa garis besar pokok-pokok rumusan pertanyaan agar seluruhnya 

tercakup. 
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iii. Wawancara baku terbuka 

Jenis wawancara ini adalah jenis wawancara yang menggunakan 

pertanyaan baku, dan keluwesan  pertanyaan dalam wawancara ini 

bergantung kepada situasi dan kemampuan pewawancara. Jenis 

wawancara ini bertujuan untuk sebisa mungkin mengurangi variasi 

pendapat antara terwawancara dengan yang lainnya (hlm.186-188). 

b. Bentuk-bentuk pertanyaan 

i. Pertanyaan yang berkaitan dengan pengalaman atau perilaku adalah 

pertanyaan tentang hal apa yang dibuat dan telah diperbuat seseorang 

yang bertujuan untuk mendeskripsikan pengalaman, perilaku, 

tindakan, dan kegiatan yang dapat diamati apabila pewawancara 

berada pada masa itu. Contoh: “Jika saya mengikuti saudara pada 

hari itu, apa saya dapat melihat apa yang saudara lakukan?” 

ii. Pertanyaan yang berkaitan dengan pendapat atau nilai adalah 

pertanyaan yang  diajukan untuk memahami proses kognitif dan 

interpretatif  dari subjek, sehingga jawaban jenis pertanyaan ini akan 

memberikan gambaran mengenai pemikiran tentang keinginan, 

harapan dan nilai dari terwawancara. Contoh: “Apa yang saudara 

percayai?” 

iii. Pertanyaan yang berkaitan dengan perasaan adalah pertanyaan yang 

bertujuan untuk dapat memahami respons emosional seseorang 

mengenai pengalaman dan pemikirannya. Contoh: “Apakah saudara 

merasa takut?” 
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iv. Pertanyaan tentang pengetahuan adalah pertanyaan yang bertujuan 

untuk memperoleh pengetahuan faktual bukan berupa pendapat atau 

perasaan tetapi berupa fakta mengenai suatu kasus. 

v. Pertanyaan yang berkaitan dengan indera adalah pertanyaan yang 

bersangkutan dengan apa yg bisa dilihat, didengar, diraba, dirasakan, 

dan dicium sehingga memberikan kesempatan kepada pewawancara 

untuk memasuki perangkat indera responden. Contoh: “Apa yang 

Anda lihat saat kejadian itu?” 

vi. Pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang atau demografi 

adalah pertanyaan yang diajukan untuk menemukan keterkaitan 

antara responden dengan orang lain seperti pertanyaan mengenai 

usia, pendidikan, tempat tinggal, dll (hlm.192-196). 

c. Penata-urutan pertanyaan 

Menurut Gubda dan Lincoln (dalam Moleong, 2010) ada tiga cara penata-

urutan pertanyaan, yaitu: 

i. Bentuk funnel 

Pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk cerobong dimulai dari hal yang 

umum dan pertanyaan berikutnya tetap berkaitan namun semakin 

menyempit dan mengarah kepada hal yang khusus. 

ii. Funnel terbalik 

Pertanyaan yang diajukan dimulai dari hal yang khusus, kemudian 

semakin ke umum. Urutan pertanyaan seperti itu bermanfaat untuk 
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memotivasi responden yang enggan atau malu-malu dalam 

menjawab. 

iii. Rencana kuintamensional 

Cara penata-urutan ini adalah cara yang bertujuan untuk 

menfokuskan pertanyaan dari dimensi kesadaran deskriptif ke 

dimensi kesadaran afektif, sikap, perilaku, dan perasaan. Misalnya 

pada pertanyaan pertama “Apakah Anda melihat perkelahian antara 

A dan B?”, pertanyaan kedua adalah pertanyaan terbuka yang 

berkaitan dengan perasaan, “apakah perkelahian mereka, 

menimbulkan perasaan kasihan pada teman-temannya?” (hlm.196-

197). 

d. Perencanaan wawancara  

i. Menemukan siapa yang akan diwawancarai apabila terdapat 

beberapa orang yang memenuhi syarat. 

ii. Mencari tau bagaimana mengontak respoden 

iii. Mengadakan persiapan yang matang untuk wawancara, misalnya 

mengadakan latihan dan memberikan penjelasan singkat mengenai 

penelitian (hlm.199-200). 

e. Pelaksanaan wawancara 

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksaan wawancara, 

yaitu: 

i. Mengetahui bahwa pewawancara adalah pihak yang berkepentingan 

dan terwawancara adalah pihak yang membantu. 
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ii. Pewawancara harus mengikuti aturan kesopanan terwawancara. 

Misalnya berpakaian rapi, menyesuaikan dengan keadaan, dan tidak 

mencolok. Penampilan fisik dan psikis merupakan modal pertama 

dalam wawancara, agar terlihat profesional. 

iii. Pewawancara harus selalu menepati janji, terutama janji mengenai 

waktu, sehingga tidak merusak susunan jadwal yang telah disusun. 

iv. Pewawancara harus memperkenalkan diri sejelas mungkin dan 

dibuat singkat dan harus memastikan jaminan kerahasiaan 

terwawancara. 

v. Pengaturan tempat wawancara harus diperhatikan, pastikan 

tempatnya nyaman dan menyenangkan dan pewawancara hendaknya 

menatap mata terwawancara sehingga keduanya saling memAndang. 

vi. Pada pembicaraan pendahuluan, pewawancara mulai mengarahkan 

pertanyaannya kepada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. 

vii. Pewawancara harus bersikap netral dan tidak memihak pada suatu 

peristiwa, konflik atau semacamnya. 

viii. Pewawancara hendaknya mengembangkan kemampuan 

pendengaran, agar apa yang didengar dapat dijadikan informasi yang 

menunjang penelitian (hlm. 200-206). 
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