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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan untuk mengurai atau menjawab rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Menurut Crasswell, 

beberapa asumsi dalam pendekatan kualitatif yaitu pertama, peneliti kualitatif lebih 

memerhatikan proses daripada hasil. Kedua, peneliti kualitatif lebih memerhatikan 

interpretasi. Ketiga, peneliti merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan 

analisis data serta peneliti harus terjun langsung ke lapangan, melakukan observasi 

partisipasi di lapangan. Keempat, peneliti kualitatif menggambarkan bahwa peneliti 

terlibat dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman 

melalui kata atau gambar.49 

Pendekatan kualitatif tidak menggunakan prosedur statistik dalam 

pendekatannya, melainkan dengan berbagai macam sarana. Sarana tersebut antara 

lain dengan wawancara, pengamatan, atau dapat juga melalui dokumen, naskah, 

buku, dan lain-lain. Pendekatan kualitatif juga memusatkan perhatian pada prinsip-

prinsip umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial 

di dalam masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari 

gejala-gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat 

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu.50 

                                                           
49   Burhan Bungin. Sosiologi Komunikasi (Jakarta: Kencana 2010) h. 302. 
50 Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, 

Penerjemah Muhammad Shodia dan Imam Muttaqin (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), h. 4. 



47 
 

Penelitian kualitatif hakikatnya bersifat interpretatif, menurut Jane Stoke 

(2007: 15) Kualitatif interpretatif itu sendiri merupakan penelitian yang didasarkan 

pada penafsiran terhadap dunia berdasar pada konsep-konsep yang umumnya tidak 

memberikan angka-angka numerik, seperti etnometodologi atau jenis-jenis 

wawancara tertentu. Dengan kata lain, interpretatif yang dimaksud adalah 

bagaimana seseorang menafsirkan apapun yang ia teliti berdasarkan pemikirannya 

sendiri  dan memfokuskan pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya. 

B. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, teknik analisa datanya adalah dengan menggunakan 

analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Dalam analisis 

tersebut Pan dan Kosicki berusaha membuat suatu model yang mengintegrasikan 

konsep psikologis yang hanya melihat frame semata sebagai persoalan internal 

pikiran dengan konsep sosiologis yang lebih tertarik melihat sesuatu dari 

pandangan bagaimana seseorang mengkostruksi lingkungan sosial. Dalam media, 

framing karenanya dipahami sebagai perangkat kognisi yang digunakan dalam 

informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan menyimpannya untuk 

dikomunikasikan dengan khalayak – yang kesemuanya dihubungkan dengan 

konvensi, rutinitas, dan praktik kerja profesional wartawan.51 

Dalam hal ini, analisis framing bertujuan untuk mengungkap tujuan dari suatu 

media dalam mengkonstruksi sebuah peristiwa melalui wartawannya. Pan dan 

Kosicki membagi perangkat framing ke dalam empat struktur besar yaitu sintaksis, 

                                                           
51 Eriyanto.Analisis Framing : Konstruksi, ideology, dan Politik Media. 

(Yogyakarta: LkiS. 2002) h. 253 
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skrip, tematik dan retoris. Keempat struktur besar tersebut merupakan rangkaian 

yang dapat menunjukkan framing yang dilakukan oleh suatu media terhadap 

peritiwa yang ada. Dengan demikian, melalui analisis ini dapat diketahui 

kecenderungan wartawan dalam memahami sebuah peristiwa dan bagaimana 

seorang wartawan menyusun peristiwa tersebut ke dalam bentuk berita dengan 

pemilihan kalimat dan idiom yang tepat sehingga dapat meyakinkan pembaca 

bahwa apa yang ditulis adalah kebenaran. Untuk mengetahui bagaimana keempat 

struktur tersebut digunakan, berikut skema yang dapat menjabarkan konstruksi 

yang dilakukan suatu media: 

Tabel 3.1 

Struktur Elemen Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Sumber: Eriyanto, 2002: 256 

  

Struktur Perangkat Framing Unit yang Diamati 

Sintaksis 

Cara wartawan 

menyususn fakta 
1. Skema Berita 

Headline, Lead, latar 

informasi, kutipan 

sumber, pernyataan, 

penutup 

Skrip 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

1. Kelengkapan Berita 5W + 1 H 

Tematik 

Cara wartawan 

menulis fakta 

1. Detail 

2. Koheren 

3. Bentuk Kalimat 

4. Kata Ganti  

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

Retoris 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

1. Leksikon 

2. Grafis 

3. Metafora 

Kata, idiom, 

gambar/foto, grafik 
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Pada Struktur sintaksis menunjukkan bagaimana Kompas.com dan 

Republika.co.id menyusun fakta yang meliputi headline, lead, latar, kutipan, 

sumber, pernyataan, dan penutup sebuah peristiwa ke dalam berita. Dari struktur 

ini akan memperlihatkan bagaimana alur yang dibentuk wartawan dalam 

menyajikan berita mengenai “Aksi penyitaan warung makan milik Saeni oleh 

aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang ”. Bentuk sintaksis yang 

paling populer adalah struktur piramida terbalik, dimana semua itu dapat diamati 

dari beberapa aspek mulai dari  judul/headline, yaitu unsur sintaksis yang 

keberadaannya sangat penting. Hal tersebut karena pembaca lebih mudah 

mengingat headline daripada bagian beritanya. Unsur yang satu ini, selalu 

menunjukkan bagaimana seorang wartawan mengkonstruksi sebuah peristiwa 

dengan menggunakan tanda tanya untuk menunjukkan sebuah perubahan dan tanda 

kutip untuk memperlihatkan adanya perbedaan. Oleh karena itu, headline memiliki 

fungsi framing yang kuat.   

Lead merupakan perangkat sintaksis lain yang sering digunakan, umumnya 

memberikan sudut pandang dari berita, menunjukkan perspektif tertentu dari 

peristiwa yang diberitakan, kemudian ada latar yang merupakan bagian berita yang 

dapat mempengaruhi pembaca melalui makna yang ingin ditampilkan oleh 

wartawan. Pemilihan latar menentukan akan dibawa kemana pandangan pembaca. 

Latar pada umumnya diletakkan di awal sebelum adanya pendapat wartawan yang 

sebenarnya muncul dengan maksud mempengaruhi dan memberi kesan bahwa 

pendapat wartawan tersebut sangat beralasan serta mengandung kebenaran. Dengan 

kata lain, latar adalah sudut pandang dari wartawan itu sendiri. Lalu ada pengutipan 

Sumber, adalah bagian yang tak kalah pentingnya dalam sebuah pemberitaan. Hal 
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tersebut untuk membangun sebuah objektivitas (prinsip keseimbangan dan tidak 

memihak) dalam pemberitaan tersebut. Ini dilakukan agar apa yang ditulis tidak 

semata-mata dianggap pendapat pribadi wartawan tapi merupakan pendapat 

narasumber yang memiliki otoritas dan yang terakhir adalah penutup berita. Dalam 

pola piramida terbalik, bagian yang di atas dianggap dan ditampilkan lebih penting 

daripada bagian bawahnya. 

Struktur skrip menunjukkan bagaimana wartawan Kompas.com dan 

Republika.co.id mengisahkan fakta. Cara wartawan menceritakan fakta ini peneliti 

lihat dari kelengkapan berita dengan menganalisis unsur 5W+1H (what, where, 

who, why, when, and how) mengenai “Aksi penyitaan warung makan milik Saeni 

oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang ”. Dengan 

demikian, skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita: 

bagaimana suatu peristiwa dipahami melalui cara tertentu dengan menyusun 

bagian-bagian dengan urutan tertentu. Skrip memberikan tekanan mana yang 

didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk 

menyembunyikan informasi penting. 

Struktur tematik menunjukkan bagaimana cara wartawan Kompas.com dan 

Republika.co.id menuliskan fakta. Struktur ini menunjukkan bagaimana sebuah 

peristiwa diungkap oleh wartawan dalam menulis sebuah berita, wartawan 

memiliki tema sendiri atas suatu peristiwa. Seperti kalimat yang dipakai bagaimana 

menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Oleh 

karena itu terdapat elemen yang dapat diamati dari perangkat tematik ini, salah 

satunya adalah koherensi (pertalian atau jalinan antarkata, proposisi atau kalimat). 
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Sehingga jika ada dua kalimat atau proporsisi yang menggambarkan fakta yang 

berbeda, dapat dihubungkan dengan koherensi.   

Untuk struktur retoris, peneliti mengetahui bagaimana cara wartawan 

Kompas.com dan Republika.co.id menekankan atau menonjolkan fakta dengan 

menggunakan pilihan gaya, kata, gambar, dan grafik yang dibuat tentang “Aksi 

penyitaan warung makan milik Saeni oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP) Kota Serang” sehingga makna yang ingin disampaikan dapat dipahami. 

Ada beberapa elemen struktur retoris yang dipakai oleh wartawan, yang penting 

adalah leksikon, pemilihan dan pemakaian kata-kata tertentu untuk menandai dan 

menggambarkan peristiwa. Suatu fakta umumnya terdiri atas beberapa kata yang 

merujuk pada fakta. Dengan demikian, pilihan kata yang dipakai tidak semata-mata 

hanya karena kebetulan, tetapi juga secara ideologis menunjukkan bagaimana 

pemaknaan seseorang terhadap fakta atau realitas.52 Selain itu, pemilihan kata juga 

dapat digunakan untuk menunjukkan sikap dan ideologi tertentu.  

Penekanan sebuah pesan tidak hanya dapat dilihat dari segi pemilihan katanya 

saja, tetapi bisa juga diamati lewat penggunaan unsur grafisnya. Grafis tersebut 

biasanya muncul lewat bagian tulisan yang dibuat berbeda dibandingkan tulisan 

yang lain. Grafis yang dimaksud disini meliputi pemakaian huruf tebal, dicetak 

miring, diberi garis bawah, ukuran huruf lebih besar, pemakaian caption, raster, 

grafik, gambar, tabel, foto dan lain-lain. Hal ini memberikan efek kognitif yang 

mengontrol perhatian secara intensif dan menunjukkan apakah informasi tersebut 

dianggap menarik sehingga harus ditonjolkan atau difokuskan. 

                                                           
52 Ibid. h. 265 
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C. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pada portal berita online di 

Republika.co.id dan Kompas.com. Adapun data yang digunakan pada penelitian 

adalah berita yang dimuat pada 11-16 juni 2016. Namun, tidak semua berita pada 

edisi tersebut dijadikan bahan penelitian, peneliti membatasi pada pemberitaan 

yang berhubungan dengan pembahasan mengenai tindakan razia warung makan 

milik Saeni dan warung lainnya di Kota Serang, Banten, oleh Satuan Polisi Pamong 

Praja (Satpol PP) karena beroperasi di bulan Ramadan.  Pemilihan waktu edisi 

berita yang akan diteliti berdasarkan pada sejak munculnya berita setelah aparat 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP ) Kota Serang Banten melakukan razia 

kepada pemilik warung nasi Ibu Saeni yang membuka warungnya pada siang hari 

saat bulan suci ramadhan yaitu tanggal 11 hingga tanggal 16. Pertimbangan ini 

diambil karena pada tanggal 11 juni adalah pertama kalinya muncul berita dan 

menjadi topik utama di sejumlah media Indonesia.  

Dan ini akan menjadi penelitian menarik dikarenakan perbedaan pendapat 

yang terjadi di masyarakat setelah setelah aparat Satuan Polisi Pamong Praja 

(Satpol PP ) Kota Serang Banten melakukan razia kepada pemilik warung nasi Ibu 

Saeni yang membuka warungnya pada siang hari saat bulan suci ramadhan.  
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Adapun berita-berita yang dimuat pada waktu dan batasan tersebut 

diantaranya : 

Tabel 3.2 

Judul Berita dari Kompas.com 

No. Judul Berita Edisi 

1. Ibu Ini Menangis saat Dagangannya Disita karena 

Berjualan Siang Hari di Bulan Ramadhan 

11 Juni 2016 

2. Larangan Warung Buka Saat Bulan Puasa Dinilai 

Merusak Citra Islam dan Toleransi 

11 Juni 2016 

3. Mendagri: Satpol PP Jangan "Over Acting" dan Sok 

Kuasa 

12 Juni 2016 

Tabel 3.3 

Judul Berita dari Republika.co.id 

No. Judul Berita Edisi 

1. MUI: Larangan Penjual Makanan di Siang Hari 

Edukasi Generasi Muda 

13 Juni 2016 

2. Penyitaan Dagangan Ibu Saeni Sesuai Prosedur 13 Juni 2016 

3. Pihak Luar Jangan Intervensi 'Perda Pekat' di Serang 16 Juni 2016 

Landasan peneliti memilih judul dan tanggal yang hanya sebatas sampai 16 

juni adalah karena peneliti menganggap judul – judul itulah yang berpotensi 

dicurigai terdapat pemberitaan yang memiliki makna tertentu mengenai tindakan 

razia warung makan milik Saeni dan warung lainnya di Kota Serang, Banten, oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena beroperasi di bulan Ramadan. Dan 

tentang bagaimana respon dari media menanggapi mengenai tindakan razia 

tersebut. 


