
BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam  penelitian  ini,  peneliti  menggunakan  metode

analisis framing milik Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

dengan mengamati  konstruksi  pesan yang terkandung pada

pemberitaan Tempo.co dan Republika.co.id terkait kasus Sari

Roti  pasca  klarifikasinya  di  aksi  212  dengan  menggunakan

pendekatan kualitatif  dan tipe  interpretatif.  Analisis  framing

kualitatif  tipe  interpretatif  secara  umum  digunakan  dalam

rangka mengeksplorasi pesan dan makna yang tersembunyi

dari  pesan media di  kedua portal  berita.  Menurut  Sugiyono

(2013),  metode  penelitian  kualitatif  juga  disebut  metode

interpretative  karena  data  hasil  penelitian  lebih  berkenaan

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan.
 Pendekatan  kualitatif  sangat  cocok  untuk  penelitian

dalam   memahami  konstruksi  berita  media  online  melalui

sebuah teks berita karena dalam pendekatan ini  diperlukan

analisis mendalam terhadap apa yang termuat dalam sebuah

berita.  Maka  dari  itu,  pendekatan  ini  sangat  cocok  untuk

digunakan dalam penelitian ini.
B. Waktu Penelitian

Waktu  Penelitian  dimulai  sejak  proses  penyusunan

proposal  hingga  pelaporan  hasil  yang  menurut  perkiraan

dimulai 15 Januari 2016 hingga 15 April 2015.
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
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Teknik  pengumpulan  data  dalam  penelitian  ini  yaitu

dokumentasi, teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara:

1. Data primer

 Data  primer  penelitian  ini  adalah menggunakan

dokumentasi  berita.  Mengumpulkan  kategori  judul  berita  pada

Republika.co.id  dan Tempo.co mengenai  citra  Sari  Roti  setelah

penurunan klarifikasinya pasca aksi 212 pada Desember 2016.

Kemudian berita tersebut dianalisis sesuai dengan teknis analisis

yang digunakan.

2. Data Sekunder 

Data pendukung  yang peneliti  gunakan adalah literatur –

literatur seperti berupa jurnal, penelitian terdahulu, buku, artikel,

yang ada pada media cetak maupun internet yang sesuai dengan

konteks  yaitu  mengenai  citra  Sari  Roti  setelah  penurunan

klarifikasinya pasca aksi 212 pada Desember 2016

D. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang  lingkup  penelitian  ini  adalah  portal  online  di

republika.co.id  dan  tempo.co.  Adapun data  yang  digunakan

pada  penelitian  adalah  berita  yang  dimuat  pada  periode

Desember 2016 yang berhubungan dengan pembahasan Sari

Roti.
Pemilihan  waktu  edisi  berita  yang  akan  diteliti

berdasarkan pada sejak diluncurkannya maklumat klarifikasi

Sari Roti pasca aksi 212 bulan Desember 2016. Adapun berita-
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berita  yang  dimuat  pada  waktu  dan  batasan  tersebut

diantaranya, :

Tabel 3.1 
Kategori Judul Berita dari Republika.co.id

No. Judul Berita ( Republika.co.id ) Edisi
1. Pembagian  Roti  Gratis  di  Aksi

212, Sari Roti : Kami Tak Terlibat
Kegiatan Politik

6 Desember 2016

2. Klarifikasi Sari Roti Soal 212 Jadi
Trending Topic

6 Desember 2016

3. Klarifikasi Sari Roti Hebohkan 
Media Sosial

7 Desember 2016

4. Penjual Keliling Akui Pembeli Sari
Roti Menurun

16 Desember 2016

Tabel 3.2
Kategori Judul Berita dari Tempo.co

No. Judul Berita ( Tempo.co ) Edisi
1. Sari Roti Klarifikasi Bagi-Bagi Roti

Gratis di Demo 212
6 Desember 2016

2. Saham Sari  Roti  Turun Usai Demo
212, Ini Penjelasan Analis

7 Desember 2016

3. Klarifikasi Sari Roti Bikin 
Masyarakat Bingung

10 Desember 2016

4. Buntut  212,  SD  Muhammadiyah
Surabaya Tak Jual Sari Roti Lagi

15 Desember 2016

5. Yayasan Al-Hikmah Surabaya 
Boikot Sari Roti

16 Desember 2016

Landasan peneliti  memilih judul  dan tanggal yang hanya

sebatas  sampai  bulan  Desember  adalah  karena  peneliti

menganggap  judul  –  judul  itulah  yang  berpotensi  terdapat

pemberitaan yang memiliki makna tertentu mengenai citra Sari

Roti. Selain itu berita-berita tersebut merupakan respon pertama

dari media tentang turunnya klarifikasi Sari Roti pasca aksi 212.

E. Teknik Analisis Data

38



Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam

bentuk  data  kualitatif,  yakni  mengumpulkan  dan  memilah-

milah sekian banyak data ke dalam pola, kategori, dan uraian

dasar sehingga dapat ditarik kesimpulan. 
Beberapa tokoh memberikan definisi mengenai framing,

seperti  yang  ditulis  Eriyanto  (2012)  dalam  buku  nya  yang

berjudul  Analisis  Framing:  Konstruksi,  Ideologi  dan  Politik

Media, yakni : 
Robert  N.  Entman menjelaskan  framing  adalah  proses

seleksi dari berbagai aspek realitas sehingga bagian tertentu

dari peristiwa itu lebih menonjol dibandingkan aspek lain. Ia

juga  menyertakan  penempatan  informasi-informasi  dalam

konteks  yang  khas  sehingga  sisi  tertentu  mendapatkan

alokasi lebih besar daripada sisi yang lain.
Zhongdang  Pan  and  Gerald  M.  Kosicki menjelaskan

framing  adalah  strategi  konstruksi  dan  memproses  berita.

Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi,

menafsirkan peristiwa, dan dihubungkan dengan rutinitas dan

konvensi pembentukan berita.
David E. Snow and Robert Benfort menjelaskan framing

adalah  pemberian  makna  untuk  menafsirkan  peristiwa  dan

kondisi  yang  relevan.  Frame  mengorganisasikan  sistem

kepercayaan dan diwujudkan dalam kata kunci tertentu, anak

kalimat,  citra  tertentu,  sumber  informasi,  dan  kalimat

tertentu.
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Todd  Gitlin menjelaskan  framing  adalah  strategi

bagaimana  realitas/dunia  dibentuk  dan  disederhanakan

sedemikian  rupa  untuk  ditampilkan  kepada  khalayak

pembaca. Peristiwa-peristiwa ditampilkan dalam pemberitaan

agar  tampak  menonjol  dan  menarik  perhatian  khalayak

pembaca.itu  dilakukan  dengan  seleksi,  pengulangan,

penekanan, dan presentasi aspek tertentu dari realitas.
Amy  Binder menjelaskan  framing  adalah  skema

interpretasi  yang  digunakan  oleh  individu  untuk

menempatkan,  menafsirkan,  mengidentifikasi,  dan  melabeli

peristiwa  secara  langsung  atau  tidak  langsung.  Frame

mengorganisir peristiwa yang kompleks ke dalam bentuk dan

pola  yang  mudah  dipahami  dan  membantu  individu  untuk

mengerti makna peristiwa.
William  A.  Gamson menjelaskan  framing  adalah  cara

bercerita atau gugusan ide-ide yang terorganisir sedemikian

rupa dan menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa

yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita itu

terbentuk  dalam  sebuah  kemasan  (package).  Kemasan  itu

semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan

individu  untuk  mengkonstruksi  makna  pesan-pesan  yang ia

sampaikan,  serta  untuk  menafsirkan  makna  pesan-pesan

yang ia terima.
Menurut Eriyanto (2012) bahwa cara pandang tersebut

yang akan menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana
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yang  ditonjolkan  dan  dihubungkan,  dan  hendak  dibawa

kemana berita tersebut. Ada dua aspek dalam Framing yang

harus  diketahui.  Pertama,  memilih  fakta/  realitas.  Proses

memilih  fakta  ini  didasarkan  pada  asumsi,  wartawan tidak

melihat peristiwa tanpa perspektif. Kedua, menuliskan fakta.

Proses ini berhubungan dengan bagaimana fakta yang dipilih

itu  disajikan  kepada  khalayak.  Gagasan  ini  diungkapkan

dengan,  kalimat  dan  proposisi  apa,  dengan  bantuan

aksentuasi foto dan gambar apa, dan sebagainya. Bagaimana

fakta  yang  sudah  dipilih  tersebut  ditekankan  dengan

pemakaian perangkat tertentu: penempatan yang mencolok

(menempatkan  di  headline  depan,  atau  bagian  belakang),

pengulangan,  pemakaian  grafis  untuk  mendukung  dan

memperkuat  penonjolan,  pemakaian  label  tertentu  ketika

menggambarkan orang/ peristiwa yang diberitakan, asosiasi

terhadap  simbol  budaya,  generalisasi,  simplikasi,  dan

pemakaian  kata  yang  mencolok,  gambar,  dan  lain

sebagainya. 
Peneliti menggunakan analisis framing model Zhongdang

Pan dan Gerald M Kosicki karena ingin menggali pesan yang

termuat dalam suatu teks berita. Peneliti menggunakan model

karena dirasa paling cocok dibandingkan dengan model yang

lain.  Selain  itu  untuk  mengetahui  bagaimanakah  bingkai

berita di tempo.co dan republika.co.id terhadap citra Sari Roti
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perlu  adanya pemaknaan informasi  yang tertulis  pada teks

media yang ditunjukkan dalam skema tertentu. Dalam model

ini  juga menyediakan skema kemasan dalam sebuah berita

serta pemahaman yang terstruktur untuk mengkonstruksikan

makna  pesan  –  pesan  yang  ada.  Karena  setiap  berita

mempunyai  frame  yang  berfungsi  sebagai  pusat  organisasi

ide dan frame ini berasal dari ide yang dihubungkan dengan

elemen berbeda dalam berita sehingga membentuk makna.

Sama halnya dengan pendapat Sobur ( 2012 ) bahwa begitu

banyak teks komunikasi disajikan secara implisit dan makna

suatu  pesan  dengan  demikian  tidak  bisa  hanya  ditafsirkan

sebagai  apa  yang  tampak  nyata  dalam teks,  namun harus

dianalisis dari makna yang tersembunyi.
Berikut adalah perangkat framing model Zhondang Pan

dan Gerald M. Kosicki (Eriyanto, 2012) :
Tabel 3.3

STRUKTUR PERANGKAT
FRAMMING

UNIT YANG
DIAMATI

SINTAKSIS
Cara  wartawan
menyusun fakta 

1. Skema Berita Headline,  lead,  latar
informasi,  kutipan
sumber,  pernyataan,
penutup

SKRIP
Cara  wartawan
mengisahkan fakta

2. Kelengkapan Berita 5W + 1H

TEMATIK
Cara  wartawan
menulis fakta

3. Detail
4. Koherensi
5. Bentuk Kalimat
6. Kata Ganti

Paragraf,  proposisi,
kalimat,  hubungan
antar kalimat

RETORIS
Cara  wartawan
menekankan fakta

7. Leksikon
8. Grafis
9. Metafora

Kata,  idiom,
gambar/foto, grafik
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F. 7 Model Framing : Implikasi untuk Public Relations

Setelah  menganalisis  kerangka  pemberitaan  menggunakan

analisis  framing  Pan  dan  Kosicki,  peneliti  mengaitkan  hasil

kontruksi pemberitaan dengan konsep 7 models of Framing bagi

Public  Relations milik  Kirk Hallahan. Tipologi  framing milik  Kirk

Hallahan  ini  dapat  dijadikan  sebagai  sarana  menganalisis

kerangka pemberitaan dari sudut pandang Public Relations. 

Menurut Hallahan (1999) dalam jurnalnya  Seven models of

Framing :  Implications  for  Public  Relations menjelaskan bahwa

sebagai sebuah dasar, ini penting untuk menyadari bahwa public

relations  bekerja  secara  fundamental  melibatkan  konstruksi

realitas  sosial  (Berger  &  Luckmann,  1996;  Tuchman,  1978).

Pekerja  public  relations   telah  disebut  sebagai  "pembuat

gambar/image"-  label  yang  hanya  sebagian  menggambarkan

peran penting mereka dalam membangun realitas sosial. Framing

adalah aktivitas kritis dalam konstruksi realitas sosial karena ia

membantu  untuk  membentuk  perspektif  melalui  bagaimana

manusia melihat dunia. 
Secara  implisit,  framing  memainkan  peran  integral  dalam

public relations. Jika public relations didefinisikan sebagai proses

membangun  dan  mempertahankan  hubungan  yang  saling

menguntungkan  antara  organisasi  dan  publik  pada  siapa  itu

tergantung,  pembentukan  frame  umum dari  referensi  tentang
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topik  atau  isu-isu  yang  menjadi  perhatian  bersama  adalah

kondisi yang diperlukan untuk hubungan yang efektif yang akan

didirikan. Sebuah frame membatasi atau mendefinisikan makna

pesan  melalui  pembentukan  kesimpulan  yang  dibuat  oleh

individu  tentang  pesan.  Frame  merefleksikan  anggapan  yang

dibuat oleh kreator pesan atau biasa disebut framers. 
Meskipun  kaya  akan  teoritis  dan  konsep  yang  berguna,

framing  menderita  dari  kurangnya  definisi  yang  koheren.

Pencarian literatur yang lengkap menunjukkan adanya lebih dari

1000 kutipan tentang framing dalam literatur akademis. Framing

telah diadopsi sebagai suatu hal yang tekstual,  psikologis, dan

konstruksi  sosial  politis.  Tergantung  pada  keadaan,  arti  dari

framing  bervariasi  berdasarkan  pertanyaan  penelitian,  tingkat

analisis, atau proses psikologis yang mendasari kepentingan.
Kelemahan  nyata  framing  juga  merupakan  salah  satu

kekuatan  yang  melekat  konsep  ini.  Penekanan  framing  pada

penyediaan  konteks  di  mana  informasi  disajikan  dan  diproses

memungkinkan  framing  diterapkan  di  seluruh  spektrum  yang

luas  dari  situasi  komunikasi.  Pemeriksaan  literatur  di  seluruh

disiplin ilmu menunjukkan setidaknya tujuh model framing yang

memiliki  aplikasi  potensi  dalam  public  relations.  Tujuh  model

melibatkan framing situasi,  atribut,  pilihan,  tindakan,  masalah,

tanggung jawab, dan berita
Tipologi 7 Model Framing yang Berlaku untuk Public Relations

Tabel 2.1

What is Framed Description Key Sources
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Situations Relationships  between

individuals in situations found in

everyday  living  and  literature.

Framing  of  situations  provides

structure  for  examining

communication.  Applies  to

discourse  analysis,  negotiation,

and other interactions

Bateson  (1972),

Goffman  (1974),

Putnam  &

Holmer(1992),
Tannen(1993)

Attributes Characteristics  of  object  and

people  are  accentuated,

whereas others are ignored, thus

biasing  processing  of

information  in  terms  of  focal

attributes

Ghanem  (1997),

Levin, Schneider, &

Gaeth  (1998),

McCombs  &

Ghanem  (1998),

Ries
& Trout (1981),
Wright  &Lutz

(1993)
Choices Posing  alternative  decisions  in

either negative (loss) or positive

(gain) terms can bias choices in

situations  involving  uncertainty.

Prospect theory suggests people

will  take  greater  risks  to  avoid

losses than to obtain gains.

Bell,  Raiffa,  &

Tversky  (1988),

Kahneman  &

Tverksy  (1979,

1984),  Levin,

Schneider, & Gaeth

(1998)
Actions In  persuasive  contexts,  the

probability that a person will act

Maheswaran &
Meyers-Levy

(1990),
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to  attain  a  desired  goal  is

influenced  by  whether

alternatives  are  stated  in

positive or negative terms.

Smith  &  Petty

(1996)

Issues Social  problems  and  disputes

can be explained  in  alternative

terms  by  different  parties  who

vie for their preferred definition

a problem or situation to prevail

Best  (1995),

Gamson  &

Modigliani(1989),
Snow & Benford
(1988, 1992)

Responsibility Individuals  tend  to  attribute

cause  of  events  to  either

internal  or  external  factors,

based on levels of stability and

control. People portray their role

in  events  consistent  with  their

self-image  in  ways  that

maximize benefits and minimize

culpability.  People  attribute

causes  to  personal  actions

rather than systemic problems in

society.

lyengar  (1991),

lyengar  &  Kinder

(1987),  Kelley

(1967,  1972a),

Protessetal.(1991),
Wallack, Dorfman,
Jemigan,  &

Themba
(1993)

News Media  reports  use  familiar,

culturally  resonating  themes  to

relay  information  about  events.

Sources  vie  for  their  preferred

Gamson  (1984),

Gamson
etal. (1992), Ryan
(1991)

46



framing to  be featured through

frame  enterprise  and  frame

sponsorship
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