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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Istitute For Reseach And Empowerment

Yogyakarta. Penelitian ini akan dilaksanakan di Istitute For Reseach And

Empowerment Yogyakarta yang beralamat di Jalan Palagan Tentara Pelajar

Km.9.5, Dusun Tegalrejo, RT 01/RW 09, Desa Sariharjo, Kec.Ngaglik, Sleman,

Yogyakarta, 55581.

Peneliti meneliti di tempat ini karena LSM ini tergolong unik. LSM ini

melihat demokrasi bukan hanya milik pusat saja namun demokrasi di tingkat lokal

justru amatlah penting mengingat demokrasi selama ini terkesan mengabaikan

kepentingan partisipasi masyarakat lokal khususnya di pedesaan karena adanya

berbagai adanya tekanan yang berasal dari rezim global, negara, pasar, maupun

sosio-kultual yang melingkupi dalam kehidupan masyarakat.

Keunikan selanjutnya berkaitan dengan kegiatan IRE sekarang tidak lagi

hanya memainkan peran sebagai kelompok studi yang berkutat pada diskusi rutin,

tetapi berkembang menjadi LSM yang berkiprah pada pengembangan demokrasi

bagi masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan untuk mewujudkan

kemandirian dan keadaban demokrasi masyarakat lokal terlebih lagi perannya

yang begitu strategi situ belum banyak orang mengetahuinya.

Maka dari itulah peneliti semakin tertarik untuk memilih IRE Yogyakarta

sebagai lokasi penelitian. Selain itu pula peneliti menyadari karena IRE bergerak

pada demokrasi di tingkat lokal, sudah barang tentu penelitian ini juga melakukan
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penelitian di tingkat lokal yaitu pada lokasi di desa yang ada di Kabuputen Bantul

yang dijadikan pemberdayaan oleh IRE Yogyakarta yaitu di Desa Wukirsari,

Kecamatan Imogiri.

Waktu pelaksanaan dalam penelitian ini bulan November sampai dengan

bulan Desember 2012.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

kualitif, dengan pendekatan analisis wacana kritis. Pendekatan analisis wacana

kritis yang dipakai adalah model analisis Van Dijk. Analisis wacana yang

dikembangkan oleh Van Dijk dapat dikatagorikan ke dalam golongan analisis

wacana kritis karena analisis wacana ini tidak terpaku pada analisis tekstual

semata, melainkan juga memperhatian unsur pratik produksi sebuah teks.

Van Dijk berpendapat bahwa keberadaan sebuah teks bukanlah sebuah

ruang hampa, melainkan hanyalah sebuah bagian yang kecil yang tidak dapat

dilepaskan dari struktur besar yang terdapat di dalam masyarakat. Proses

produksi suatu teks selalu melibatkan sebuah proses yang disebut dengan nama

‘kognisi sosial’ sehingga analisis wacana Van Dijk sering dikenal dengan nama

kognisi sosial (Prita Narendra, 2008: 141).

Dipilihnya pendekatan wacana analisis kritis dalam penelitian ini

bertujuan untuk menganalisis antara teks secara tertulis dengan apa yang sungguh-

sunguh terjadi dalam lingkungan sosial tempat teks diproduksi berkaitan dengan

peran IRE Yogyakarta dalam pembangunan demokras di Wukirsari.
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C. Penentuan Subyek Penelitian

Untuk memperoleh gambaran dan informasi yang jelas mengenai peran

IRE Yogyakarta dalam pembangunan demokrasi di tingkat lokal di IRE

Yogyakarta, peneliti menggunakan teknik snowball. Menurut Bagdan dan Biklen

dalam Sugiyo (2009: 219) dalam teknik snowball, peneliti memilih orang tertentu

yang dipertimbangkan akan memberikan data atau infornasi yang diperoleh dari

sampel sebelum, peneliti dapat menetapkan sampel lainnya yang dipertimbangkan

akan memberikan data lebih lengkap. Teknik snowball merupakan suatu

penyebaran sampel yang seibarat bola salju yang mulanya kecil, kemudian

semakin membesar dalam proses ’bergulir-menggelinding’ (Sanapiah Fasial,

1990: 60).

Melalui teknik snowball subjek atau sampel dipilih berdasarkan

rekomendasi orang ke orang yang sesuai dengan penelitian dan akurat untuk

diwawancarai. Teknik ini melibatkan beberapa informasi yang berhubungan

dengan peneliti. Nantinya informan ini menghubungkan peneliti dengan orang-

orang dalam jaringan sosialnya yang cocok dijadikan sebagai narasumber

penelitian, demikian seterusnya.

Sehingga dalam penelitian ini dimulai dari peneliti-peneliti yang bergerak

di IRE Yogyakarta yang berkaitan dengan demokrasi lokal. Kemudian dari situlah

nantinya akan dihubungakan dengan orang-orang yang berkaitan dengan bidang

yang diteliti di IRE Yogyakarta yaitu terkait demokrasi lokal sekaligus juga
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mendapatka informasi berkenaan pelaksaannya pembangunan demokrasi yang

pernah diberdayakan oleh IRE di Kabupeten Bantul, Kecamatan Imogiri, Desa

Wukirsari yaitu diantaranya di sini bisa pemerintah desa, berserta perangkat-

perangkat desa dan sekaligus masyarakat yang ada di wilayah desa tersebut.

D. Teknik Penelitian

1. Intrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana Van Dijk yang

pertama untuk menganalisis teks wacana dapat digolongkan seperti tabel

berikut ini, yang mana disesuikan dengan kajaian yang peneliti ambil hal

dikarenakan dalam penelitian ini memang cukup kompleks yang diteliti,

sehingga peneliti memilih dengan menggunakan analisis Van Dijk yang

mencakup analisis teks, kognisi sosial, dan konteks.

Dalam hal ini yang digunakan intrumen penelitian hanyalah pada

analisis teks. Karena penelitian kognisi sosial dilakukan dengan wawancara

degan pembuat teks yaitu yang dimaksud di sini adala IRE Yogyakarta dan

penelitian konteks bisa dilihat secara empirik apa yang terjadi suatu

masyarakat yang mempengaruhui produks suatu teks. Dengan demikian untuk

lebih mempermudah secara sistematis untuk menganalisis teks pada table di

bawah ini:
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Tabel 3.1: Analisis Teks Model Van Dijk

Stuktur wacana Hasil yang diamati Elemen

Stuktur makro
Tematik

Tema/topik yang
dikedepnkan dalam suatu
dokumen tertulis

Topik

Superstuktur Skematik
Bagaimana bagian dan
urutan dukumen tertulis
diskemakan dalam
dokumen yang utuh

Skema

Stuktur mikro Semantik
Makna yang ingin
ditekankan dalam teks.
Misalnya dengan memberi
detil pada satu sisi atau
memebuat eksplisit satu
sisi dan mengurangi detail
sisi lain

Latar,
detail,maksud,prangg
apan, nominalisasi

Stukur mikro Sintaksis
Bagiamana kalimat
(bentuk, susunan) yang
dipilih

Bentuk kalimat,
koherensi, kata ganti

Stukur mikro Stilistik
Bagaimana pilihan kata
yang dipakai dalam
teks

Leksikon

Stuktur mikro Retoris
Bagaimana dan dengan
cara (apa) penekanan
dilakukan

Grafis,
metafora, ekspresi

Sumber: Eriyanto, 2006: 228



45

2. Definsi Operasional

a. Analisis  Tematik

Elemen tematik menunjuk pada gambaran umum dari suatu teks. Bisa juga

disebut sebagai gagasan inti, ringkasan atau inti yang utama dari suatu teks.

Menurut Anton M.Moeliono dalam Mulyana (2005: 37) tema bersifat abstrak.

Ruang lungkupnya lebih luas daripada topik. Tema meruapakan perumusan dan

kristalisasi topik-topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan, atau tujuan

yang akan dicapai melalui topik tersebut.

Topik menggambarkan apa yang ingin diungkapkan pembuat teks dalam

pemberitaannya. Topik menunjukan konsep dominan, sentral, dan yang paling

penting dari isi suatu berita (Eriyanto, 2001: 229). Topik ini merupakan makna

global yang didukung oleh sub-sub topik tertentu. Sub-sub topik ini menyiratkan

pandangan pembuat teks akan suatu hal menurut mental/pikiran yang semuanya

mengacu pada topik utama.

Dalam berbagai bentuk ‘wacana’ baik beruapa (karangan, seminar,

program), sudah lazim terdapat tema yang diusung untuk mewadahi program dan

tuhuan apa yang hendak dicapai. Tema juga biasa digunakan sebagai acuan kerja.

Dalam hal seperti itu, biasanya diperlukan kesepakatan bersama untuk

menempatkan tema sebagai kerangka umum. Tema atau theme seperti dikutip

Yule dan  Brown dalam bukunya Mulyana (2005:37) adalah the starting of

utterance (permulaan dari suatu ujaran).
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b. Skematik

Superstruktur skematis, adalah bentuk-bentuk konvensional yang ciri

genre wacana tertentu. Mereka memesan urutan tekstual kalimat, dan menetapkan

fungsi khusus untuk urutan tersebut. Mereka tidak berkaitan langsung dengan

kata-kata atau kalimat (atau mereka makna), karena mereka mengatur unit tingkat

yang lebih tinggi seperti ‘episode’(Van Dijk, 1982: 158). Oleh karena itu kita

perlu hubungan antara skema tekstual dan manifestasi tekstual dalam kata-kata

dan kalimat.

Skematik merupakan stretegi komunikator untuk mendukung makna

namun dengan memeberikan sejumlah alasan pendukung. Pada skematik elemen

yang dicari adalah skema. Skema tersebut menunjukan bagaimana bagian-bagian

dalam teks disusn dan diurutkan. Skematik memerikan tekanan mana yang

didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk

menyembunyikan informasi penting pembuat teks untuk mendukung topik

tertentu yang ingin disampaikan dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan

tertentu. Penyembunyian tersebut dilalukan dengan menempatkan bagian akhir

agar kurang menonjol. Karena dengan menampilkan bagian tertentu suatu

merupakan proses penjonlolan tertentu dan menyembunyikan bagian yang lain.

Teks atau wacana umumnya skema atau alur dri pendahuluan sampai

akhir. Alur tersebut menunjukan bagaiana bagian-bagian dalam teks disusun atau

diurutkan sehingga membentuk kesatuan arti (Eriyanto, 2001:232). Setiap

pemerikiran dalam teks terdapat alur atau rangkaian. Dengan demikian dapat
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ditujukan agar pesan dapat tersamapaikan dengan lancaar, sistematis,

terorganisasir.

Alur dapat memperlihatkan bagaimana pembuat teks menyusun pemikiran

berdasarkan pengamatannya yang dikatkan dengan pengalamannya ke dalam alur

tulisan. Meskipun pada setiap wacana memiliki bentuk dan skema yang beragam

namun pada dasarnya setiap wacana mengandumg tiga unsur utama, pembukaan

atau pendahuluan, isi dan penutup.

c. Semantik

Semantik dalam skema van Dijk dikatogirikan sebagai makna (lokal

meaning), yakni makna yang muncul dari hubungan antar kalimat, hubungan antar

proporsisi yang membangun makana tertentu dalam bangunan teks. Sebuah

semantik wacana ditandai dengan interetatif relatif kalimat dalam urutan wacana

tidak ditafsirkan dengan cara absulut tetapi relatif terhadap penafsiran kalimat

lain, sebagian besar sebelumnya, wacana urutan menunuhi kendala interpretasi

relative disebut linier koheren. Salah satu kendala utama adalah koneksi kohernsi.

Dua proporsisi dianggap berpasangan terhubungn jika fakta menunjukan mereka

terkait. Ini hubungn dapat dibuat eksplisit dalam hal mungkin, atau diperlukan

kondisi, komponen, atau konskensi. Sambungan antata proposisi biasanya

dinyatakan oleh penghubungan alami seperti dan, karena dan belum dan jadi, dan

lain-lain (Van Dijk, 1977:5).

Elemen semantik terdiri dari, elemen latar, detail, maksud, praangapan.

Elemen-elemen tersebut akan dijelaskan seperti di bawah ini:
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1). Latar

Latar meruapakan bagian berita yang dapat mempengahaui

semantik (arti) yang ingin ditampilkan. Latar dapat menjadi alasan

pembenar gagasan yang diajukan dalam sauatu teks. Oleh karena itu, latar

teks merupakan elemen yang berguna karena dapat membongkar apa yang

dimaksud yang ingin disampaikan oleh wartawan. Kadang maksud atau isi

utama tidak dibebeberkan dalam teks, tetapi dengan melihat latar apa yang

disamapaikan dan bagaimana latar tersebut disajikan, sehingga dapat

menganiaslisis apa maksud tersumbunyi yang ingin dikemukan oleh

wartawan sesunghna.

Latar perisiwa itu dipakai untuk menyediakan dasar hendak ke

mana makna teks dibawa. Ini merupakan cerminan ideologis, di mana

pembuat teks dapat menyajikan latar belakang dapat juga tidak, tergantung

pada kepentingan mereka. Latar yang dipilih menentunkan kea rah mana

pandangan khalayak hendak dibawa.

2). Detail

Elemen detail merupakan strategi bagaimana pembuat teks

mengkspresikan sikapanya secara eksplisit. Sikap atau wacana yang

dikembangkan oleh pembuat teks kadangkala tidak perlu dikembangkan

secara terbuka, tetapi detail dari bagian mana yang akan dikembangkan dan

mana yang akan diberitakan dengan detail yang besar, akan mnggabarkan

bagaimana wacana yang dikembangkan oleh media.
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3). Elemen Pranggapan

Elemen wacana praanggapan (preposition) merupakan pernyataan

yang digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Praanggapan adalah

upaya mendukung pendapat dengan memberikan premis yang dipercaya

kebenarannya. Praanggapan hadir dengan pertanyaan yang dipandang

terpercaya sehingga tidak perlu dipertanyakan. Praanggapan berasal dari

perdebatan dalam ilmu falfasah, khususnya tentang hakikat rujukan (apa-

aapa, benda/keadaan dan sebagainya) yang dirujuk atau dibujuk oleh kata,

frase, atau kalimat dan ungkapan-ungkapan rujukan (Hamid Hasan Lubis,

2011: 61). Pranggapan dibuat oleh seorang penulis untuk mengemukan

pernyaan yang dipandang dapat dipercaya sehingga tidak perlu

dipertanyaakan lagi.

d. Analisis Sintaksis

Bagaimana pemdapat disampaikan, bagaimana kalimat (bentuk susunan)

yang dipilih sintaksis. Sintaksis secara berarti menempatkan bersama-sama kata-

kata menjadi kelompok kata atau kalimat (Pateda, 1994:85). Ramlan (Pateda,

1994: 85) mengatakan, ‘Sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang

membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa dan frase.

Elemen dalam sintaksis adalah: 1. Bentuk kalimat: Bentuk kalimia adalah

segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berpikir yaitu prinsip kausalitas. Di

mana ia menanyakan apakah A yang menjelaskan B, ataukah B yang menjelaskan

A. Logika kaum kausalitas ini kalau diterjemahkan ke dalam bahasa susunan
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subjek (yang menerangkan) dan predikat (yang diterangkan). Dalam kalimat yang

berstruktur aktif, seorang menjadi subjek dari pernyataannya, sedang dalam

kalimat pasif sesorang menjadi objek dari pertanyaannya. Kedua, Koherensi

adalah pertalian atau jalinnan antarkalimat, atau kalimat dalam teks. Dua kalimat

yang menggabarkan fakta yang berbeda dapat dihubungan sehingga nampak

koheren. Sehingga fakta yang tidak berhubungan sekalipun dapat menjadi

berhubungan ketika seseorang mengubungakan (Eriyanto, 2001:242).

1). Koherensi

Koherensi dapat diamati dari kata hubuunga yang dipakai untuk

mengubungkan fakta-fakta, antara lain hubungan (sebab akibat), hubungan

keadaan, waktu,kondisi dan sebgainya. Koherensi menggabarkan apakah

peristiwa saling berhubangan atau tidak dipandang oleh penulis. Menurut

HS Wahjudi dalam Mulayana (2005:30) berpendapat bahwa hubungan

koherensi ialah keterkatan antara yang satu dengan bagian yang lainnya,

sehingga kalimat memiliki kesatuan makna yang utuh. Pada dasarnya,

hubungan koherensi adalah suatu rangkain fakta dan gagasan yang teratur

dan tersusun secara ogis. Koherensi dapat terjadi suatu rangkaian fakta dan

gagasan yang teratur  dan tersusun secara logis. Koherensi dapat terjadi

secara implicit (terselubung) karena berkaitan dengan bidang makana yang

memerlukan interpretasi. Di samapaing itu, pemahaman ihwal hubungan

koherensi dapat ditempuh dengan menyimpulkan hubungan antarposisi

dalam tubuh wacana.
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a). Koherensi kondisonal

Koherensi kondisional di tandai dengan pemakaian anak kalimat

sebgai penjelas. Di isini ada dua kalimat, dimana kalimat kedua adalah

pennjelas atau keterangan dari proposisi pertama, yamg dihubngakan

dengan kata hubunga (konjungsi) seperti ‘ yang’ atau ‘di mana’ (Eriyanto,

2001: 244).

b). Koherensi pembeda

Koherensi pembeda berhubngan dengan pertanyaan bagaimana dua

peristiwa atau fakta itu hendak dibedakan. Dua buah peristiwa dapat dibut

sepalah-olah saling bertentangan dan bersranngan (kontras) dengan

menggunakan koherensi ini (Eriyanto, 2001: 247). Ketiga, adalah kata

ganti yaitu elemen kata ganti merupakan elemen untuk menaipulasi bahasa

untuk mencipatkan suatu kmunitas imajinatif. Kata ganti merupakan alat

yang dipakai oleh kominikator untuk menunjukan di mana posiosi

seseorangdalam wacana (Eriyanto, 2001:253).

2). Kata Ganti

Elemen kata ganti merupakan elemen untuk memanpulasi bahasa

dengan menciptakan suatu komntas imajinatif. Kata ganti meruapakan alat

yang dipakai oleh komunikator untuk menunjukan di mana posisi

seseorang dalam wacana (Eriyanto, 2001:253). Batas antara

komunkatordengan khalayak dengan sengaja dihilangkan untuk

menujukan apa yang menjadi sikap komunkator juga menjadi sikap

komunikator secara keseluruhan.
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e. Analisis Stilistik

Stilistik merupakan gaya bahasa  yang digunakan seorang pembicara atau

penulis untuk menyatakan maksudnya dengan menggunakan bahasa sebagai

sarana. Elemen dalam stilistik adalah:

1). Leksikon

Pada dasarya elemen ini menandakan bagaimana seseorang

melakukan pemilihan kata atas berbagai kemungkinan kata yang tersedia.

Pilihan kata-kata yang dipakai meunjukan sikap dan ideologi

tertentu.Peristiwa sama dapat digambarkan dengan pilihan kata yang

berbeda-beda. Leksikon dapat menunjukkan dalam font kecil elemen

penyusun kata-kata yang di asal adalah kata majemuk, jika elemen-

elemen. Orientasi etimologis leksikon menjelaskan mengapa kosakata ini

disusun sesuai dengan fonetik struktur kata-kata, dengan kata-kata berbagi

struktur yang sama yang tercatat bersama-sama dan secara alfabetis sesuai

untuk konsonan dan vokal terakhir mereka, karena metode ini kelompok

terbaik kata-kata bersama-sama terkait (John A. Halloran, Sumerian

Lexicon Version 3.0: 1). Misalnya untuk kata’ meninggal’ mempunyai

kata lain mati, tewas, gugur, mengemuskan nafas terakhir, dan sebagainya.

f. Analisis Retoris

Retoris adalah gaya yang diungkapkan ketika seseorang berbicara atau

menulis. Retoris mempnyai fungsi persuasif, dan hubungan erat dengan
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bagaimana pesan itu disamapaikan kepada khalayak. Elemen yang terdapat di

dalamnya yaitu:

1). Metafora

Metafora yaitu dalam seorang komunikator tidak hanya

menyampaikan pesan pokk lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan

(Eriyanto, 2001:259). Dalam suatu wacana, seseorang wawaran tidak

hanya menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan,

ungkapan, metofora yang dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu

dari suatu berita. Akan tetapi, pemakaian metafora tertentu bisa jadi

menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks. Metafora

tertentu dipakai wartawan secara strategis sebagai landasan berpikir,

alasan pembenaran atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik.

2). Grafis

Merupakan bagian untuk memeriksa apa yang ditekankan atau

ditonjolkan (yang berarti dianggap pentig) oleh seseorang yang dapat

diamati dari teks (Eriyanto, 2001:257). Elemen ini merupakan bagian

untuk memeriksa apa yang ditekankan atau ditonjolan (yang berarti

dianggap penting) oleh seseorang yang dapat amati dari teks. Biasanya

muncul dibagian tulsan yang dibuat lain seperti pemakaian huruf tebal,

miring, pemakaian garis bawah, huruf yang dibuat dengan ukuran

lebih besar. Termasuk di dalamnya adalah pemakaian caption, raster,

grafik, gambar, atau tabel untuk mendukung arti penting suatu pesan.

Bagian yang dicetak beberapa adaah bagian yang dipandang penting
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oleh komunikator, di mana ia menginakan khalayak menaruh perhatian

lebih. Elemen grafis juga muncul dalam bentuk foto, gambar, atau

tabel untuk mendukung gagasan atau untuk bagian laian yang ingin

ditonjolakan. Melalui citra foto, table, penempatan teks, tipe huruf, dan

elemen grafis lain yang dapat memanipulasi secara tidak langsung

pendapat ideologis yang muncul.

Dalam suatu wacana, seseorang wawaran tidak hanya

menyampaikan pesan pokok lewat teks, tetapi juga kiasan, ungkapan,

metofora yang dimaksudkan sebagai ornament atau bumbu dari suatu

berita. Akan tetapi, pemakaian metafora tertentu bisa jadi menjadi

petunjuk utama untuk mengerti makna suatu teks.Metafora tertentu

dipakai wartawan secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan

pembenaran atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik.

3. Teknik Pengumpulan Data

a.Wawancara

Wawancara ini dilakukan dengan maksud dengan tujuan tertentu

seperti yang dikemukan Lincoln dan Guba (Lexy J.Moleong, 2002: 135) yaitu

antara lain mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, persaan,

motivasi dan lain-lain. Untuk mencapai tingkat pemahaman sedemikian itu,

menurut Geertz (dikutip dari Burhan Bungin, 2003: 67) bahwa tentunya

memerlukan cara penggalian data yang handal. Disinilah letak relevansi

metode atau teknik wawancara mendalam (in depth interview). Dengan
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wawancara mendalam, bisa digali apa tersembunyi disanubari seseorang,

apakah yang menyangkut  masa lampau, masa kini, maupun masa depan.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitan ini adalah Semi

Stuctured Interview yang dilakasanakan menggunakan petunjuk umum

wawancara (pedoman wawancara) yang hanya memuat garis besar yang akan

ditayangkan (Suharsimi Arikunto, 2006: 27). Peneliti hanya membuat

pertayaan-pertanyaan utama sebagai pedoman kemudian pertanyaan tersebut

dikembangkan sendiri oleh peneliti pada saat wawancara. Responden biasanya

terdiri atas mereka yang terpilih saja karena karena sifat-sifatnya yang khas

biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi dan mereka

lebih mengetahui informasi yang diperlukan (Lexy J.Moleolang, 2002: 139).

Tujuan dilaksanakan wawancara adalah untuk memperoleh informasi secara

langsung dari pembuat teks di LSM IRE Yogyakarta dalam memainkan

perannya dalam pembangunan demokrasi di Wukirsari.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan

data yang menghasilakan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan

masalah yang diteliti, yang mana masalah yang diteliti mengenai agenda

ataupun kegiatan IRE Yogyakarta dalam melakasanakan kegiatannya tertama

pemberdayaan masyarakat maupun pada pemerintah desa agar tercipta

masyarakat yang demokratis di pedesaan. Atau bisa buku-buku, majalah,

taboid yang diterbitkan oleh IRE Yogyakarta. Dan juga dokumen-dokumen



56

yang ada di pemerintah Desa Wukirasari bisa berupa peraturan-peraturan desa,

stukur organisasi dan sebagainya.

Dengan demikian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data

yang sudah tersedia dalam catatan dokumen (Basrowi, 2008: 158) hal ini juga

sejalan menurut Sugiyo (2008: 240) bahwa dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau

karya monumental seseorang.

c.Studi pustaka

Penelitian pustaka dengan mengkaji dan mempelajari berbagai literatur

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi

sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis wacana model Van Disk. Titik

perhatian dari prespektif Van Dijk adalah menunjukan bagaimana stukur sosial,

dominasi, dan kelompok kekuasaan yang ada dalam masyarakat dan bagaimana

kognisi atau pikiran dan kesadaran yang membentuk dan berpengaruh terhadap

teks tertentu.

Sehingga wacana ini memeliki tiga dimensi yaitu teks, kognisi sosial, dan

konteks. Pada level teks, analisis wacana ini akan mempelajari bagaimana stuktur

teks dan strategi wacana yang dipakai untuk menegaskan sebuah tema tertentu.

Pada aspek kognisi sosial akan diteliti proses produksi teks yang melibatkan

kognisi individu yang memproduksi teks. Cara pandang tertentu (misalnya saja
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opini, sikap dan ideologi) dari individu yang memproduksi teks inilah yang

berpengaruh terhadap teks media. Terakhir, pada dimensi konteks, analisis

wacana Van Dijk akan melihat bangunan wacana mengenai suatu masalah yang

berkembang di lingkungan sosial tempat teks diproduksi. Dan inti dari semuanya

menggabungkan ketiga konsep tersebut menjadi satu.

Berikut ini dipernci dari dimensi-dimensi analisis wacara tersebut adalah

sebagai berikut:

a. Teks

Analisis Van Dijk ini Van membagi teks ke dalam tiga bagian besar,

yakni stuktur makro, superstuktur dan stukur mikro. Stukur makro merupakan

makna global dari sebuah teks yang bisa diamati dengan meneliti topik atau

tema yang disajiklan dalam suatu berita. Adapun suprasturtur adalah struktur

wacana yang berkaitan dengan karangka sebuah teks, dimana bagian-bagian

teks (misalnya saja bagian pendahuluan, isi, penutup, dan kesimpulan)

tersusun ke dalam berita secara lengkap.

Dalam hal ini peneliti tertama meneliti dari dari sebuah teks buku

maupun dokumen tertulis lainnya yang dimiliki oleh IRE Yogyakarta yang

mungkin akan berguna dan membantu dalam penelitian teks wacana ini.

Berikutnya, struktur mikro merupakan makna wacana yang dapat diamati

melalui bagian kecil dari sebuah teks, misalnya saja kata, kalimat, parafrese,

gambar, dan gaya yang dipakai dalam teks.
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b. Kognisi sosial

Pandangan kognisi sosial melihat bahwa teks tidak memiliki makna

dengan sendirinya, melainkan memperoleh makna dari pemakai bahasa itu

sendiri. Seperti yang dikemukakan Eriyanto, dikutip oleh Prita Narendra 2008:

146) bahwa setiap teks, pada dasarnnya, lahir dari kesadaran, kepercayaan,

pengetahuan, perasaan dan prasangka dari pembuat teks. Sementara itu,

pembuat teks sendiri tidak dilihat sebagai seorang induividu yang netral dan

bebas nilai melainkan justru dilihat sebagai individu yang sarat dengan

berbagai macam nilai, pengalaman, pengaruh ideologi yang diperolehnya,

serta memiliki kepentingan yang berbeda-beda.

Lebih lanjut lagi untuk meneliti kognisis sosial ini peneliti perlu

melihat skema yang dipakai oleh pembuat teks. Skema ini meruapakan adalah

model yang mana melaluinya manusia menginternaliosasi, mengkonstruksi,

dan memahami sebuah peristiwa (Prita Narendra, 2008: 200). Sehingga untuk

membantu mempelajari skema maka ada beberapa jenis contoh yang bisa

digunakan dalam penelitian ini yaitu antara lain skema orang (person schema),

skema diri (self schema), skema peran (role schema), dan peristiwa (event

schema).

Dengan begitu nantinya penelitian ini sebagai kelanjutan dari analisis

teks kemudian berlanjut pada analisis kognisi sosial ini yang mana dalam

menganalisis kognisi sosial ini lebih jauh dan mendalam untuk mengetahaui

sejauah manakah teks diperoleh oleh IRE apakah mampu mempresentasikan

gejala sosial yang hidup dalam masyarakat atau tidak terkait peran IRE
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Yogyakarta dalam pembangunan demokrasi dan kontruksi ideologi IRE dalam

melaksanakan program-program di Wukirsari yang tergurat dalam teks

dokumen IRE.

c. Konteks

Penelitian ini di dalam analisis wacana Van Dijk yaitu akan

menganalisis bagaimana wacana yang berkembang di dalam masyarakat

mempengaruhi proses produksi dan reproduksi teks serta mempengaruhi

kesadaran atau kognisis sosial dari pembuat teks yang bersangkutan. Analisis

sosial akan melihat bangunan wacana mengenai suatu masalah yang

berkembang di lingkungan sosial tempat teks di produksi. Analisi atas konteks

ini penting mengingat kehadiran teks dan kognisi sosial pembuat teks tidak

dapat dilepasakan dari bangunan-bangunan wacana yang ada di masyarakat di

mana teks tersebut diproduksi. Dengan demkian dalam penelitian ini

lingkungan atau tempat teks itu diproduksi sehingga mempengaruhi

terbentuknya sebuah teks tersebut, dalam kaitannya IRE Yogyakarta yang

banyak melakukan berbagai pembangunan demokrasi di tingkat lokal maka di

sini mengambil di desa di kabupaten Bantul, Yogyakarta yang pernah

diberdayakan oleh IRE Yogyakarta. Dari tahap-tahap analisis wacana teks

model Van Dijk di atas, dapat digambarkan menurut Eriyanto (2001: 225)

seperti di bawah ini:
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Gambar 3.1: Model Analisis Van Dijk

5. Pengambilan Kesimpulan

Setelah proses analisis data di atas, yang secara bertahap dimulai dari

analisis teks (mencakup baik berupa ujaran, pernyataan, teks tertulis, wawancara,

percakapan dan sebagainya), selanjutnya analisis kognisi sosial, dan terakhir

analisis konteks maka dapat diitarik kesimpulan mengenai peran peran IRE

Yogyakarta baik ideologi, idealis dan visi-misi maupun faktor-faktor eksternal

seperti politik, pasar dan budaya yang saling mempengahui yang tercermin

melalui teks.

Dengan begitu dapat diperoleh simpulan yang utuh. Bukan hanya

menggambarkan secara deskriptif namun dapat melihat lebih mendalam

bagaimana IRE Yogyakarta dalam mengkonstruksi bangunan-bangunan wacana

tekstual dalam implementasinya di lapangan yang sesungguhnya.

6. Teknik Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data menggunakan teknik

triangulasi. Jawaban dari seorang informan yang diperoleh dari wawancara dicek

lagi dengan data documenter, lalu dengan dokumen lain, baik di sini yang tertulis

bisa melalui studi pustaka dan pengamatan. Teknik Triangulasi adalah teknik

konteks

Kognisi sosial

teks
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pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesautu yang lain di luar data

itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu

(Lexy J.Moleong, 2007:330).

Teknik trianguulasi yang digunakan dalam penelitan ini adalah teknik

triangalasi yang memanfaatkan pengamatan dengan data hasil wawancara,

dokumentasi dan pengamatan maupun studi pustaka yang dilakukan melalui hasil

penelitian ini. Data hasil dari wawancara di IRE Yogyakarta maupun dokumen

tertulis (termasuk dokumen teks) dicek kembali kebenaran melalui  data-data yang

bersifat dokomentasi dan berdasarkan hasil wawancara, penelurusan sejarah atau

melalui studi pustaka maupun pengamatan di  Desa Wukirsari tempat di mana

teks diproduksi untuk mengetahui produksi teks yaitu kognisi sosial dan konteks.


