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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat 

postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, (sebagai lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti adalah instrumen kunci, analisis data bersifat 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi. (Sugiyono, 2013) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif interpretatif. Metode 

interpretatif digunakan untuk pendekatan analisis teks media. Penelitian 

didasarkan pada konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial dari hasil 

konstruksi media, namun dari sisi pembingkaian suatu berita. Maka pendekatan 

penelitian ini menggunakan analisis framing untuk meneliti konstruksi media 

Kompas.com dan SINDOnews.co.id dalam memberitakan mengenai berita pasca 

pilgub DKI yang masih memanas hingga saat ini. 

Metode kualitatif digunakan untuk data yang mendalam, suatu data yang 

mengandung makna ataupun pembingkaian. Makna adalah data yang sebenarnya, 

data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh 

karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi 

lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2013). 
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3.2. Tipe Dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif interpretatif seperti 

penjelasan di atas. Metode interpretatif digunakan untuk pendekatan analisis teks 

media (framing). Framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi 

isu dan menulis berita (Sobur, 2009). Dalam perspektif komunikasi, framing 

digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi 

suatu fakta, sedangkan model analisis framing yang digunakan oleh peneliti 

adalah Robert N. Entman. Entman  melihat framing dalam dua dimensi besar, 

seleksi isu dan pendekatan atau penonjolan aspek-aspek realitas. Kedua faktor ini 

dapat lebih mempertajam framing berita melalui seleksi isi beritanya. Perspektif 

wartawanlah yang akan menentukan fakta yang dipilihnya, ditonjolkannya, dan 

dibuangnya (Sobur, 2009). 

 

3.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi media online nasional Kompas.com dan 

SINDOnews.co.id. Adapun data yang digunakan sebagai bahan penelitian adalah 

berita pada pasca pilgub DKI tanggal periode April – Mei 2017, tetapi hanya 

mengambil 2 berita dari masing-masing media yang akan dijadikan bahan 

penelitian. Pemilihan tanggal edisi media yang akan diteliti berdasarkan 

pertimbangan realitas isu yang berkembang sedangkan untuk pemilihan berita 

yang hanya masing-masing 2 saja karena pertama, berita-berita tersebut yang 

paling netral dibandingkan dari berita lainnya di periode pasca Pilgub DKI. 

Kedua, pemilihan 2 berita dari masing-masing media ini dinilai mampu untuk 
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mewakili pemberitaan-pemberitaan pasca pilgub DKI lainnya. Pada Februari 

merupakan panas-panasnya pilgub DKI hingga memunculkan berbagai aksi dan 

berujung pada informasi Hoax dan SARA. Pada bulan April, ketika salah satu 

paslon memenangi Pilgub DKI masih banyak ditemukan bukti-bukti berupa 

serangan terhadap paslon yang tidak terpilih. Dari kedua bulan ini, merupakan 

jangka waktu pengusutan berita; mulai dari riset, observasi, penyebab, dan 

penanggulangan. 

3.4.  Metode Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2013) metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Sedangkan teknik 

pengumpulan data yang akan digunakan adalah teknik dokumentasi. Sugiyono 

(2013), mengemukakan pendapatnya mengenai dokumen, dokumen merupakan 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Pengambilan data dokumentasi melalui dokumen yang tertulis 

secara online maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen dibutuhkan 

untuk mendukung kelengkapan data yang lain. 

3.5. Jenis Data 

 3.5.1. Data Primer 

Data primer yang digunakan adalah media online Kompas.com dan 

Sindonewsnews.co.id pada tanggal 20 April 2017. 

3.5.2. Data Sekunder 
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Data sekunder yang digunakan untuk membantu pengumpulan data 

adalah, berupa literatur-literatur yang terdapat pada institusi ataupun 

fasilitas perpustakaan kota. 

 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dengan model Robert 

Entman. Framing memberi tekanan lebih pada bagaimana teks komunikasi 

ditampilkan dan bagian mana yang ditonjolkan atau dianggap penting oleh 

pembuat teks. Penonjolan dapat didefinisikan membuat informasi lebih terlihat 

jelas, lebih bermakna, lebih mudah diingat oleh khalayak. Entman melihat 

framing dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan 

aspek-aspek tertentu dari realitas isu (Eriyanto, 2012). 

Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang 

komplek dan beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Penonjolan 

adalah proses membuat informasi menjadi lebih bermakna, lebih menarik, berarti, 

atau lebih diingat oleh khalayak. Framing adalah pendekatan untuk mengetauhi 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan  ketika 

menseleksi isu dan menulis berita. Cara pandang atau perspektif itu pada akhirnya 

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, dan hendak dibawa ke mana berita tersebut (Eriyanto, 2012). 

Elemen-elemen framing dalam model Entman antara lain: Define Problems 

(Pendefinisian masalah), Diagnose causes (Memperkirakan masalah atau sumber 
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masalah), Make moral judgement (Membuat keputusan moral), Treatment 

Recommendation (Menekankan penyelesaian). 

 

 

 

Tabel 1.2. Elemen-elemen framing dalam model Entman. 

Define Problem  

(Pendefinisian masalah) 

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? 

Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa? 

Diagnose causes  

(Memperkirakan masalah atau sumber 

masalah) 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? 

Apa yang dianggap sebagai penyebab 

dari suatu  masalah? Siapa (aktor yang 

dianggap sebagai penyebab masalah? 

Make moral judgement  

(Membuat keputusan moral) 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral apa 

yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treatment Recommendation  

(Menekankan penyelesaian) 

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk 

mengatasi masalah?isu? Jalan apa yang 

ditawarkan dan harus ditempuh untuk 

mengatasi masalah? 

(Eriyanto, 2012) 

 

Berikut merupakan tahapan analisis dari elemen-elemen Entman: 

a. Define Problems (Pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali 

dapat dilihat mengenai framing. Elemen ini merupakan bingkai paling 

utama. Menekankan bagaimana peristwa dipahami oleh wartawan. Ketika 

ada masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa itu dipahami. Peristiwa/ 

isu yang sama bisa dimaknai secara berbeda dan bingkai yang berbeda 

akan menyebabkan realitas bentukan yang berbeda pula. 

b. Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah) merupakan elemen 

framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari 
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peristiwa/isu. Penyebab masalah di sini bisa berarti apa (what), tapi bisa 

juga berarti siapa (who). Bagaimana peristiwa dipahami/dimaknai, 

menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah. 

c. Make moral judgement (membuat pilihan moral) adalah elemen framing 

yang digunakan untuk memberikan argumentasi pada pendefinisian 

masalah yang telah dibuat. Jika masalah didefinisikan, penyebab masalah 

sudah ditentukan, maka dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk 

mendukung gagasan. 

d. Treatment recommendation (menekankan penyelesaian). Elemen ini 

digunakan untuk apa yang dikehendaki oleh wartawan. Cara apa yang 

dipilih untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyelesaian tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang dipandang sebagai 

penyebab masalah. 
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