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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Framing dapat membentuk rekayasa opini publik tentang suatu kasus. 

Dengan mempertajam frame tertentu tentang sebuah isu, mereka dapat mengklaim 

bahwa opini publik yang berkembang mendukung kepentingan mereka, atau 

konvergen dengan “klaim kebenaran” mereka.30
 Realitas dan peristiwa itu begitu 

kompleks dan acak, ia harus diidentifikasi (diberi nama, diidentifikasi dan 

dihubungkan dengan peristiwa lain yang diketahui oleh khalayak) dan 

ditempatkan dalam konteks sosial tertentu di mana khalayak tersebut berada 

(seringkali itu dilakukan dengan menempatkan peristiwa dalam kerangka acuan 

yang familiar dari khalayak).31 

Framing adalah bagaimana cara jurnalis melaporkan sebuah peristiwa 

berdasarkan sudut pandang yang ingin disampaikan kepada khalayak pembaca. 

Pada proses penyeleksian itu, tidak semua fakta yang didapat wartawan 

dituangkan mentah-mentah pada suatu berita. Namun, ada fakta yang sengaja 

ditonjolkan, tapi ada juga fakta yang sengaja diembargo. Semua itu tergantung 

dengan apa yang ingin disampaikan pada pemberitaan tersebut 

Melalui analisis framing, akan diketahui siapa mengendalikan siapa, siapa 

lawan siapa, mana kawan mana lawan, mana patron dan mana klien, siapa 

diuntungkan dan siapa dirugikan, siapa menindas dan siapa tertindas, dan 

30 Agus Sudibyo. Op.Cit., hlm. 188. 
31 Eriyanto. (2005). Op.Cit., hlm. 119. 
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seterusnya. Kesimpulan-kesimpulan seperti ini sangat mungkin diperoleh karena 

analisis framing merupakan suatu seni-kreativitas yang memiliki kebebasan dalam 

menafsirkan realitas dengan menggunakan teori dan metodologi tertentu. 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini 

memungkinkan seorang peneliti untuk menginterpretasikan dan menjelaskan 

suatu fenomena secara utuh (holistic) dengan menggunakan kata-kata, tanpa harus 

bergantung pada sebuah angka (numeric). Penelitian yang menggunakan 

pendekatan kualitatif bertujuan menggalang atau membangun suatu proposisi atau 

menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa di 

lapangan. Penelitian seperti ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi 

dalam dunia tersebut dan melekatkan temuan-temuan yang diperoleh di 

dalamnya.32 

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu 

situasi teretentu, lebih banyak meneliti hal-hal yang behubungan dengan 

kehidupan sehari-hari. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan proses 

dibandingkan dengan hasil akhir. Oleh karena itu, urutan-urutan kegiatan dapat 

berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala 

yang ditemukan. 

 

3.2 Tipe Penelitian 

                                                           
32 Burhan Bungin. (2001). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 

82. 



35 

 

Peneliti mengaplikasikan tipe penelitian intepretatif. Secara garis besar, 

penelitian ini menitikberatkan bagaimana media mengeksplorasi sebuah fenomena 

serta penekanan opini dan fakta mengenai isu Perppu Kebiri yang disahkan oleh 

Presiden Jokowi pada portal berita online detik.com (Detik) dan republika.co.id 

(ROL). 

Dengan menggunakan pendekatan interpretif, kita dapat melihat fenomena 

dan menggali pengalaman dari objek penelitian. Pendekatan interpretif berangkat 

dari upaya untuk mencari penjelasan tentang peristiwa-peristiwa sosial atau 

budaya yang didasarkan pada perspektif dan pengalaman orang yang diteliti. 

Pendekatan interpretatif diadopsi dari orientasi praktis. Secara umum, pendekatan 

interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara 

detail langsung mengobservasi.33 

Interpretif melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks 

dan makna yang khusus sebagai esensi dalam memahami makna sosial. Interpretif 

melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang melekat pada sistem makna 

dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, objektif dan netral. 

Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang bergantung pada 

pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan situasi 

sosial mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat 

memiliki makna yang banyak dan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara.34 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

                                                           
33 William Lawrence Neuman. (1997). Pendekatan Komunikasi Interpretatif. Jakarta: Alfabeta, 

hlm. 68. 
34 Ibid., hlm. 72. 
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Untuk mempermudah penelitian ini dan agar lebih terarah dan berjalan 

dengan baik, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang 

lingkup atau fokus permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian 

ini. 

Penelitian ini hanya memfokuskan pembingkaian pada portal berita online 

tanpa membuat perbandingan dengan media konevensional. Pengamatan pun 

hanya dilakukan terhadap teks yang disajikan oleh media dan wartawan, tanpa 

menilik proses produksi teks, konsumsi teks khalayak dan kaitan antara satu teks 

dengan teks lainnya. 

 

3.4 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah portal berita republika.co.id dan 

detik.com. Karena kedua media tersebut berjalan di jalur landasan yang berbeda, 

isu tentang disahakannya Perppu Kebiri oleh Presiden Jokowi tentu akan 

menimbulkan pembingkaian berita tersendiri berdasarkan kepentingan, pengaruh 

dan latar belakang kedua media tersebut. 

Adapun berita-berita yang telah disortir untuk membantu penelitian ini: 

Tabel 1 

Kategori judul berita pada republika.co.id (ROL) 

No. Judul berita Edisi 

1 
Komnas HAM: Hukuman Kebiri Rendahkan 

Martabat Manusia. 
(27/05/2016) 

2 
LBH Jakarta: Perppu Kebiri tak Perlu 

Diterbitkan. 
(05/06/2016) 

3 
Penolakan IDI Sebagai Eksekutor Kebiri 

Diapresiasi. 
(13/06/2016) 

sumber: www.republika.co.id 
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Tabel 2 

Kategori judul berita pada detik.com (Detik) 

No. Judul berita Edisi 

1 
Pro-Kontra Perppu Kebiri, JK: Pemerkosaan 

Juga Melanggar HAM. 
(27/05/2016) 

2 
Menteri Yohana Minta DPR Sahkan Perppu 

Kebiri. 
(03/06/2016) 

3 
IDI Tolak Jadi Eksekutor, Polri Siap Bantu 

Pelaksanaan Hukuman Kebiri. 
(14/06/2016) 

sumber: www.detik.com 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam sebuah penelitian, data memiliki peranan yang cukup penting 

dalam keseluruhan proses penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam 

berbagai pengaturan, berbagai sumber dan dengan berbagai cara. Pengumpulan 

data dalam penelitian ini dilakukan peneliti berdasarkan kebutuhan analisis dan 

pengkajian. Pengumpulan data tersebut sudah dilakukan sejak peneliti 

menentukan permasalahan apa yang sedang dikaji. 

Teks berita tentang isu Perppu Kebiri di portal berita online ROL dan 

Detik merupakan data primer dalam penelitian ini yang kemudian akan diolah 

menggunakan langkah-langkah yang termaktub dalam model analisis framing 

Robert N. Entman. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan kajian pustaka 

dengan mempelajari dan mengkaji buku-buku, artikel, jurnal serta situs internet 

dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi sebagai landasan 

teori permasalahan yang dibahas. Data-data tersebut dikumpulkan untuk 

kemudian digunakan sebagai dasar menyusun sebuah argumentasi yang 

menggambarkan realitas yang ada. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 
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Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus, sehingga datanya sudah jenuh. 

Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

analisis framing. Konsep framing Robert N. Entman digunakan untuk memberi 

gambaran proses seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari realitas oleh 

media. Bentuk penonjolan bisa beragam, dengan menempatkan satu aspek 

informasi lebih menonjol dibandingkan yang lain, lebih mencolok, melakukan 

pengulangan informasi yang dipandang penting atau dihubungkan dengan aspek 

budaya yang akrab di benak masyarakat. 

Entman melihat framing dalam 2 (dua) dimensi besar, yaitu: 

1. Seleksi isu. Hal ini berhubungan dengan pemilihan fakta di lapangan. 

Dari realitas yang kompleks dan beragam, aspek mana yang diseleksi 

untuk ditampilkan? Dari proses ini selalu terkandung di dalamnya ada 

bagian berita yang dimasukkan, tetapi ada juga yang dikeluarkan. 

Tidak semua aspek atau bagian dari isu ditampilkan, wartawan 

memilih aspek tertentu dari suatu isu. 

2. Penonjolan aspek, hal ini berhubungan dengan fakta. Ketika aspek 

tertentu dari suatu peristiwa atau isu tersebut telah dipilih, bagaimana 

aspek tersebut ditulis? Hal ini sangat berkaitan dengan pemakaian 

kata, kalimat, gambar dan citra tertentu untuk ditampilkan kepada 

pembaca. Kata-kata tertentu tidak hanya memfokuskan perhatian 

khalayak pembaca pada masalah tertentu, melainkan juga membawa 
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persepsi dan mengarahkannya pada cara berpikir dan keyakinan 

tertentu. 

Peneliti memilih perangkat framing Robert N. Entman dalam penelitian ini 

dengan argumen perangkat frame Entman mampu membantu peneliti dalam 

mendefinisikan isu Pengesahan Perppu Kebiri yang diungkap oleh republika.co.id 

dan detik.com, serta mampu memperkirakan penyebab dari masalah itu. 

Selanjutnya, pisau analisa ini akan membantu peneliti dalam mencari tahu makna 

di dalam pembingkaian berita tersebut. 

Sebagaimana yang yang telah terlihat dalam pengertian analisis data 

tersebut maka penelitian ini akan berfokus pada pemberitaan Pengesahan Perppu 

Kebiri dengan cara dokumentasi data dari portal berita republika.co.id dan 

detik.com. Data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dan dijabarkan dalam 

bentuk unit-unit tertentu dengan framing Robert N. Entman. 2 (dua) faktor dari 

framing tersebut dapat membuat framing berita menjadi lebih tajam melalui 

proses seleksi yang layak ditampilkan. Dalam mengambil suatu keputusan untuk 

menonjolkan sisi mana yang harus diangkat disuatu media maka keterlibatan 

wartawan dalam menghasilkan suatu berita harus didasarkan pada nilai dan 

ideologi wartawan.35 

Dalam framing Entman, konsep yang paling mendasar adalah merujuk 

pada bagaimana memberikan definisi, penjelasan, evaluasi dan rekomendasi 

dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berpikir tertentu terhadap 

peristiwa yang ada. 

                                                           
35 Alex Sobur. Op.Cit., hlm. 163. 
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Model framing Entman, sebagaimana yang selalu ditekankan dalam 

definisinya tentang framing adalah dilakukannya pengidentifikasian masalah 

(problem identification), mencari penyebab masalah (causal interpretation), 

keputusan moral (moral judgement) dan solusi atas masalah (treatment 

recommendation). 

Tabel 3 

Elemen-Elemen dalam Framing Robert N. Entman 

 

Problem Identification 

(Pengidentifikasian Masalah) 

a) Merupakan master frame (bingkai 

utama). Elemen ini menekankan 

bagaimana peristiwa yang dipahami 

oleh wartawan. Peristiwa yang sama 

dapat dipahami secara berbeda dan 

bingkai ini akan menyebabkan 

bentukan realitas yang berbeda juga. 

Secara luas, pendefinisian masalah 

ini menyertakan, di dalamnya, 

konsepsi dan skema interpretasi 

wartawan.36 

b) Bagaimana suatu peristiwa atau isu 

dilihat? Sebagai apa? Sebagai 

masalah apa? 

Causal Interpretation 

(Penyebab Masalah) 

a) Merupakan elemen untuk 

membingkai siapa yang dianggap 

sebagai aktor dari suatu peristiwa. 

Penyebab di sini bisa berarti apa 

(what), tetapi bisa juga siapa (who). 

Bagaimana peristiwa dipahami, 

tentu saja menentukan apa dan siapa 

yang dianggap sebagai sumber 

masalah. 

b) Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? Siapa 

(aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 

Moral Judgement 

(Keputusan Moral) 

a) Merupakan elemen yang dipakai 

untuk membenarkan/memberi 

argumentasi pada pendefisian 

masalah, yang bertujuan untuk 

mendukung gagasan tersebut. 

                                                           
36 Eriyanto. (2005). Op.Cit., hlm. 189. 
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Gagasan yang dikutip berhubungan 

dengan sesuatu yang familiar dan 

dikenal oleh khalayak. 

b) Nilai moral apa yang disajikan 

untuk menjelaskan masalah? Nilai 

moral apa yang dipakai untuk 

melegitimasi atau mendelegitimasi 

suatu tindakan? 

Treatment Recommendation 

(Solusi atas Masalah) 

a) Dipakai untuk menilai apa yang 

dikehendaki wartawan. Jalan apa 

yang dipilih untuk menyelesaikan 

masalah. Penyelesaian tersebut 

tergantung pada bagaimana 

peristiwa dilihat, dan siapa yang 

dipandang sebagai penyebab 

masalah. 

b) Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah/isu? Jalan 

apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 

Pada pengidentifikasian masalah (problem identification), peneliti akan 

mengidentifikasi apa yang dilakukan agen penyebab masalah. Karena, suatu 

masalah atau peristiwa akan dimaknai berbeda oleh wartawan yang berbeda pula. 

Itu dikarenakan skema individu yang berbeda, karena setiap individu memiliki 

perspektifnya masing-masing atas suatu isu peristiwa. 

Memperikarakan penyebab masalah (causal interpretation) merupakan 

tahapan di mana peneliti akan menganalisa peristiwa tersebut, dilihat dari siapa 

atau apa yang menyebabkannya. Dalam tahap ini, dapat terlihat bahwa ada yang 

dianggap sebagai pelaku dan juga ada yang dianggap sebagai korban. 

Membuat pilihan moral (moral judgement), tahapan ini adalah tahapan di 

mana peneliti akan menganalisa evaluasi terhadap penyebab masalah dan efek 

yang ditimbulkan oleh masalah tersebut. Ada penguatan argumen dalam 

pendefinisian masalah. Artinya, ada argumen lain yang menegaskan gagasan yang 

ingin disampaikan pihak media massa. 
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Tahap terakhir adalah solusi atas masalah atau treatment recommendation. 

Dengan tahapan ini, peneliti bisa mencari apa sebenarnya yang ditawarkan penulis 

berita sebagai solusi atas masalah yang diangkat sebagaimana yang ada di 

pengidentifikasian masalah. Apa yang menjadi jalan keluar, menunjukkan sikap 

wartawan atau redaksi yang ditawarkan untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Entman memandang, bahwa wacana merupakan arena pertarungan 

simbolik antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan pokok persoalan 

wacana. Masing-masing pihak saling menonjolkan perspektif dan argumennya 

agar diterima khalayak masyarakat. Setiap pihak juga menggunakan simbol, 

retorika serta bahasa-bahasa tertentu dengan konotasi tertentu. Dengan kata lain, 

proses framing menjadikan media massa sebagai suatu arena dimana informasi 

tentang masalah-masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik 

antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung 

pembaca.37 Akan tetapi, Entman pun mengatakan bahwa sebuah kalimat bisa saja 

menunjukkan lebih dari 1 (satu) dari 4 (empat) elemen framingnya, walaupun 

banyak kalimat dalam teks yang sama yang tidak menunjukkan satu pun dari 

keempat elemen framing tersebut. 

                                                           
37 Ibid., hlm. 196. 


