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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu, penemuan, pembuktian, dan pengembangan. 

Penentuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum pernah dipakai. Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap informasi 

atau pengetahuan tertentu, sedangkan pengembangan berarti memperdalam dan 

memperluas pengetahuan-pengetahuan yang ada. (Sugiyono, 2008:31). 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kajian teks 

media analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika 

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

menentukan fakta apa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan 

dihilangkan, serta hendak dibawa ke mana berita tersebut. Karenanya, berita 

menjadi manipulative dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai 

sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, atau tak terelakkan. (Sobur, 

2015:162). 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan 

kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yakni suatu 

penelitian yang ditujukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara 

individual maupun kelompok. Data dihimpun dengan pengamatan seksama, 

mencakup deskripsi dalam konteks yang mendetail disertai catatan hasil 

wawancara yang mendalam serta hasil analisis dokumen. (Machmud, 

2016:51). 
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Penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama yakni, 

menggambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore), serta 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain). Dalam 

penggunaan pendekatan ini, hasil penelitian merupakan deskripsi 

interpretasi yang mana peneliti berusaha menjelaskan dan mendeskripsikan 

setiap obyek yang ditelitinya bersifat tentatif dalam konteks waktu dan 

situasi tertentu. (Machmud, 2016:51). 

3.2. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah interpretatif. Tipe penelitian 

interpretatif dipahami sebagai interpretasi tidak terbatas sebagaimana 

mengakui bahwa jumlah interpretasi yang tidak terbatas dari setiap teks 

adalah sangat mungkin, karena seseorang tidak akan pernah dapat 

mengatakan apa yang diniatkan dengan bahasa (secara utuh), yang pada 

akhirnya semua makna tekstual, semua interpretasi adalah tidak pasti. 

(Bungin, 2010:161). 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah 6 artikel berita pada masing-masing 

portal berita yakni Merdeka.com dan Detik.com yang membahas mengenai 

Aksi 1000 lilin untuk Ahok pada periode 10-14 Mei 2017  yakni: 

Tanggal Merdeka.com Detik.com 

10 Mei 2017  Aksi Lilin Buat Ahok 

di Yogyakarta Sempat 

Ricuh, 4 Orang 

Ditangkap. 

 Teriakan Bebaskan 

Ahok Membahana di 

Aksi 1000 Lilin 

Manado. 

 Ada Provokasi Usai 

Aksi untuk Ahok di 

Yogya Bubar, Polisi 

Turun Tangan.  



30 
 

11 Mei 2017 -  Massa Nyalakan Lilin 

di Lapangan Renon 

Bali Untuuk Ahok. 

12 Mei 2017  Ribuan Warga 

Semarang Nyalakan 

1000 Lilin untuk 

NKRI. 

 Di Taman KB 

Semarang Sinar Seribu 

Lilin untuk Ahok. 

 Resah Karena Kasus 

Ahok, Arek Suroboyo 

Gelar 1000 Lilin untuk 

NKRI. 

 Aksi 1000 Lilin untuk 

Ahok Digelar di Kota 

Semarang. 

 Warga Parapat Gelar 

Aksi 1000 Lilin untuk 

Ahok di Danau Toba. 

 Begini Penampakan 

Aksi 1000 Lilin untuk 

Ahok di Surabaya. 

13 Mei 2017  Ikuti Kota Lain, Warga 

Biak dan Jayawijaya 

Gelar Aksi Lilin Buat 

Ahok. 

- 

14 Mei 2017 -  Viral di Medsos, Aksi 

Lilin Sendirian Nurul 

untuk Ahok di 

Padang. 

 

3.4. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian ini akan dilakukan mulai bulan Mei 2017 sampai 

dengan selesai. Dimana pada awal penelitian, peneliti mengumpulkan data 

berupa pemberitaan tentang Aksi 1000 lilin untuk Ahok pada situs berita 

online merdeka.com dan Detik.com periode 10-14 Mei. 
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3.5. Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah : 

a. Sumber data primer, yaitu jenis data teks berita tentang Aksi 

1000 lilin untuk Ahok pada situs berita online merdeka.com 

dan Detik.com periode 10-14 Mei.  

b. Sumber data sekunder, yaitu merupakan data tambahan atau 

pelengkap yang sifatnya untuk melengkapi data yang sudah 

ada. 

3.6. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus-menerus sampai datanya jenuh. 

(Sugiyono, 2015:243). 

Model analisis framing yang digunakan oleh peneliti adalah model 

framing dari Robert N. Entman. Entman melihat framing dalam dua dimensi 

besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu 

dari realitas atau isu. Realitas yang disajikan secara menonjol memiliki 

peluang besar untuk diperhatikan dan mempengaruhi khalayak. 

Teknik framing Robert N. Entnman merupakan teknik yang teknik 

yang paling tepat untuk meneliti bagaimana media membingkai berita 

dengan menyeleksi isu tertentu dan menonjolkan aspek-aspek tertentu dari 

isu tersebut terutama berita online yang bersifat breaking news. 

Dalam praktiknya, framing dijalankan oleh media dengan 

menyeleksi isu tertentu dan mengabaikan isu lain, serta menonjolkan aspek 

isu tersebut dengan menggunakan berbagai strategi wacana yakni 

penempatan yang mencolok (menempatkan headline, halaman depan, atau 

bagian belakang), pengulangan, pemakaian grafis untuk mendukung dan 

memperkuat penonjolan, pemakaian label tertentu ketika menggambarkan 

orang atau peristiwa yang diberitakan. (Sobur, 2015:164). 
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Robert N. Entman mengemukakan framing dalam berita dilakukan 

dengan empat cara, yakni problem identifications (peristiwa dilihat sebagai 

apa), causal interpretations (identifikasi penyebab masalah), treatment 

recomendation (menawarkan suatu cara penanggulangan masalah), dan 

moral evaluations (evaluasi moral penilaian atau penyebab masalah). 

(Machmud, 2016:214). 

Tabel 2 

Model Framing Robert N. Entman 

Define Problems 

(Pendefinisian masalah) 

a. Masalah dijelaskan sebagai 

apa? 

b. Persoalan didefinisikan sebagai 

masalah apa? 

Diagnose Causes 

(Menemukan sumber penyebab 

masalah) 

a. Apa yang menjadi penyebab 

dari masalah ? 

b. Siapa yang menjadi penyebab 

timbulnya masalah? 

Make Moral Judgement 

(Membuat keputusan moral) 

a. Apa nilai-nilai moral yang coba 

diungkap wartawan dalam 

beritanya? Apakah terjadi 

benturan moral ?  

b. Apakah terjadi legitimasi atau 

delegitimasi terhadap subjek 

atau objek masalah? 

Treatment Recommendation 

(Menekankan penyelesaian) 

a. Jalan keluar apa yang 

ditawarkan oleh wartawan atau 

penulis untuk mengatasi 

masalah? 
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b. Rekomendasi apa yang harus 

dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah? 

(Sumber : Indiwan, hlm. 21) 


