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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian ini menggunakan analisis framing, analisis framing 

adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang 

yang digunakan oleh wartawan dalam menseleksi dan menulis berita. Cara 

pandang atau perspektif itu pada akhirnya menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, dan hendak dibawa kemana berita 

tersebut. Sehingga akan menghasilkan suatu berita yang up to date yaitu untuk 

memahami suatu fenomena yang terjadi.  

Dalam buku Eriyanto (2002:68) menjelaskan bahwa Framing adalah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang 

digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Framing 

adalah sebuah cara bagaimana peristiwa disajikan oleh media. Penyajian tersebut 

dilakukan dengan menekankan bagian tertentu, menonjolkan aspek tertentu, dan 

membesarkan cara bercerita tertentu dari suatu realitas/peristiwa. Disini media 

menseleksi, menghubungkan, dan menonjolkan peristiwa sehingga makna dari 

peristiwa lebih mudah menyentuh dan diingat oleh khalayak.  

Analisis framing melihat bagaimana bahasa yang digunakan dalam suatu 

media massa menampilkan penyajian berita kepada masyarakat. Analisis framing 

dimaksudkan untuk maksud dan makna tertentu dalam merespon suatu fakta. 

Bahasa dalam teks berita di media online memiliki makna tertentu yang mana hal 

ini bersumber dari pemberitaan. 
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Menurut peneliti menggunakan analisis framing sesuai untuk melihat 

bagaimana konstruksi berita dari media online Kompas.com dan Detik.com dalam 

menanggapi pemberitaan mengenai pemblokiran transportasi berbasis aplikasi 

(Uber dan Grab Car). Dan peneliti juga ingin melihat bagaimana makna dalam 

teks kemudian akan mencoba menarik kesimpulan tentang konflik tersebut.  

3.1  Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. Pendekatan kualitatif penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna 

serta memahami sebuah peristiwa yang terjadi dalam bentuk kata dan bahasa serta 

tanda di dalamnya (decoding) sebagai objek penelitiannya. Penelitian dengan 

menggunakan metode ini untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, 

berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di lingkungan 

masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang 

kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2010). 

Peneliti menggunakan jenis penelitian interpretatif. Penelitian interpretatif 

adalah penelitian yang didasarkan pada penafsiran terhadap dunia berdasar pada 

konsep konsep yang umumnya tidak memberikan angka angka numerik, seperti 

etnomenologi atau jenis wawancara. Dengan kata lain, interpretatif adalah 

bagaimana seseorang menafsirkan apapun yang diteliti berdasarkan hasil 

pemikirannya sendiri dan memfokuskan pada tanda dan teks sebagai objek 

kajiannya. Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana media menjelaskan 

pada sebuah fenomena atau penekanan opini dan fakta yang kaitannya mengenai 



37 
 

pemberitaan pro kontra pemblokiran transportasi berbasis aplikasi pada media 

online Kompas.com dan Detik.com 

Penelitian ini adalah penelitian dengan paradigma konstruktivis. Dimana 

pembentukan realitas berasal dari pengalaman dan konstruksi sosial yang berlaku. 

Selain itu, realitas juga dapat dikatakan bergantung pada siapa yang memiliki 

konstruksi tersebut. Paradigma ini, menurut Eriyanto (2002:13) mempunyai posisi 

dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. 

Konstruksionis memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas 

yang natural, tetapi hasil dari konstruksi. Oleh karena itu, paradigma 

konstruksionis adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut 

dikonstruksi dan dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dengan kata lain, 

paradigma kontruktivis adalah paradigma yang berpandangan bahwa realitas yang 

ada bergantung pada siapa yang mengkonstruksinya. 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah terdapat pada pemberitaan mengenai 

pemblokiran transportasi berbasis aplikasi (Uber dan Grab Car) yang dibingkai 

oleh Kompas.com dan Detik.com. Adapun data yang digunakan adalah berita 

berita yang dimuat pada tanggal 14 Maret 2016. 

Adapun batasan masalah hanya terdapat pada berita berita yang dimuat, yaitu: 
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Tabel 3.1 

Kategori judul berita pada Kompas.com 

 

No. Judul berita Edisi 

1. 
Uber dan Grab Car Merampok Mata 

Pencaharian Kami 
14 Maret 2016 

2. 
Sopir Taksi: Uber sama Grab Tidak Bayar 

Pajak, Kan Enggak “Fair” 
14 Maret 2016 

3. 
Revisi UU LLAJ Diperlukan jika Kendaraan 

Pribadi Berbasis "Online" Dilegalkan 

14 Maret 2016 

 

Tabel 3.2 

Kategori judul berita pada Detik.com 

 

No. Judul Berita Edisi  

1. 
Taksi Vs Aplikasi, Apakah Pemblokiran Jadi 

Solusi? 
14 Maret 2016 

2. 
Wakil Ketua Komisi V DPR: Uber dan Grab 

Car Langgar Aturan, Tapi Bantu Masyarakat 
14 Maret 2016 

3. 
Jokowi Harus Tegas Soal Transportasi 

Online, Dukung atau Tertibkan! 
14 Maret 2016 

 

Landasan peneliti memilih judul hanya tanggal 14 Maret 2016, karena 

peneliti menganggap judul judul tersebut berpotensi memiliki makna makna 

tertentu dalam pemberitaan pemblokiran transportasi berbasis aplikasi (Uber dan 

Grab Car). Bagaimana respon dari media menanggapi pemberitaan ini, dan 

peneliti hanya ingin melihat dalam satu periode tersebut karena pemberitaan ini di 

blow up secara terus menerus oleh kedua media tersebut. 
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3.3 Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pada artikel 

pemberitaan mengenai pemblokiran transportasi berbasis aplikasi (Uber dan Grab 

Car) dalam portal media online Kompas.com dan Detik.com. Dan data yang 

digunakan adalah berita berita yang dimuat pada batas waktu tertentu yaitu pada 

tanggal 14 Maret 2016. 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer (Primery-Sources), yaitu data teks yang diperoleh dari data 

dokumentasi. Yaitu dilakukan dengan cara mendownload file atau data 

berita dari media dan mengkategorikan judul berita Kompas.com dan 

Detik.com mengenai pemberitaan pemblokiran transportasi berbasis 

aplikasi (Uber dan Grabcar). Kemudian berita tersebut dianalisis sesuai 

dengan teknis analisis yang digunakan. 

b. Data sekunder (Secondery-Sources), yaitu dengan mencari referensi 

berupa buku  buku dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

3.5  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki. 

Dalam analisis ini Pan dan Kosicki membuat suatu model yang mengintegrasikan 

secara konsepsi psikologis yang melihat frame sebagai persoalan internal pikiran 

dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi bagaimana 

lingkungan tersebut dikonstruksi. Dalam media, framing dipahami sebagai 

perangkat kognisi yang digunakan dalam informasi untuk membuat kode, 
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menafsirkan dan menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak yang 

kesemuanya dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dan praktek kerja 

profesional wartawan dalam mengkonstruksi dan memproses peristiwa untuk 

disajikan kepada khalayak (Eriyanto, 2002: 253). 

Menurut Pan dan Kosicki, dalam analisis framing, teks berita dilihat terdiri 

dari berbagai simbol yang disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai yang 

akan dikonstruksi dalam pikiran khalayak. Dengan kata lain, tidak ada pesan atau 

stimuli yang bersifat objektif, sebaliknya teks berita dilihat sebagai perangkat 

kode yang membutuhkan intepretasi.    

Dalam pendekatan ini, Pan dan Kosicki membagi perangkat framing ke 

dalam empat struktur besar, yaitu: struktur Sintaksis, Skrip, Tematik dan Retoris. 

Keempat struktur besar tersebut merupakan rangkaian yang dapat menunjukkan 

framing yang dilakukan oleh suatu media terhadap peristiwa. 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 sehingga meyakinkan pembaca bahwa berita 

yang ditulis tersebut adalah kebenaran. Keempat struktur tersebut dapat digambar 

dalam bentuk skema sebagai berikut:  
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Tabel 3.3 

Kerangka Framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

 

Struktur Perangkat Framing 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 

Sumber: Eriyanto, 2002: 256 

Sintaksis  

Struktur sintaksis adalah struktur yang berhubungan dengan bagaimana 

wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas 

peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah berita. Struktur sintaksis dapat diamati 

dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang dipakai, latar informasi yang 

disajikan sandaran dan sumber yang dikutip). Dalam piramida terbalik terdapat 

pola piramida terbalik, bagian diatas dan ditampilkan lebih penting daripada 

bagian bawahnya. Berikut pemaparan tentang bagian bagian dalam segitiga 

terbalik: 

a. Headline adalah unsur sintaksis yang keberadaanya sangat penting. Unsur 

ini menunjukkan bagaimana seorang wartawan mengkonstruksi sebuah 
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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. 

b. Lead, menurut Eriyanto adalah perangkat sintaksis lain yang sering 

digunakan. Lead yang baik umumnya memberikan sudut pandang dari 

berita, menunjukkan perspektif tertentu dari peristiwa yang diberitakan. 

c. Latar, adalah bagian berita yang dapat mempengaruhi pembaca melalui 

makna yang ingin ditampilkan oleh wartawan. Pemilihan latar menentukan 

akan dibawa kemana pandangan pembaca. Dengan kata lain, latar adalah 

sudut pandang dari wartawan itu sendiri. 

d. Pengutipan sumber, adalah untuk membangun sebuah objektivitas dalam 

pemberitaan. Hal ini bertujuan untuk apa yang diberitakan tidak semata 

mata dianggap pendapat pribadi wartawan tapi merupakan pendapat 

narasumber yang memiliki otoritas. 

Skrip  

Struktur skrip melihat bagaimana wartawan mengisahkan atau 

menceritakan peristiwa ke dalam bentuk berita. Bentuk umum dari struktur ini 

adalah pola 5W+1H yaitu what, where, when, who, why dan how. Skrip 

merupakan 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, 

bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk menyembunhyikan 

informasi penting. 
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Tematik 

Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau hubungan 

antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini melihat 

bagaimana pemahaman diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. Dari 

perangkat tematik ini, salah satunya adalah koherensi (pertalian atau jalinan 

antarkata, proposisi atau kalimat). Sehingga jika ada dua kalimat atau proposisi 

yang menggambarkan fakta yang berbeda, dapat dihubungkan dengan koherensi. 

Retoris 

Retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti tertentu ke 

dalam berita. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, 

idiom, grafik, gambar yang dipakai bukan hanya mendukung tulisan, melainkan 

juga menekankan arti tertentu kepada pembaca. Penekanan sebuah pesan tidak 

dapat dilihat dari pemilihan katanya saja, tetapi juga penggunaan unsur grafisnya. 

Grafis tersebut biasanya muncul dalam tulisan dan dibuat berbeda dibandingkan 

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

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

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi 

sebagai pusat organisasi ide. Frame merupakan suatu ide yang dihubungkan 

dengan elemen yang berbeda dalam teks berita kutipan sumber, latar informasi, 

pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Frame 



44 
 

berhubungan dengan makna. Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, 

dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan dalam teks.  

Peneliti memilih menggunakan analisis framing dari Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki karena peneliti ingin mengetahui bagaimana pesan yang 

termuat dalam sebuah berita. Peneliti ingin mengetahui bagaimana seseorang 

memaknai suatu peristiwa yang dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan 

dalam teks tersebut. Selain itu model ini memiliki kemasan yang terstruktur dalam 

memahami sebuah pesan atau peristiwa yang ada dalam sebuah media. 

 Dalam penelitian ini, peneliti menganalisa datanya melalui beberapa 

tahapan yaitu: 

1. Mengumpulkan seluruh data yang dibutuhkan peneliti. 

2. Mengidentifikasi pernyataan pernyataan yang ada dalam berita tersebut 

kemudian menyusunnya dalam satuan. 

3. Mengkategorikan bagian bagian yang ada pada teks berita sesuai dengan 

elemen elemen analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. 

4. Kemudian menganalisis bagian bagian dalam elemen-elemen tersebut. 

5. Menarik kesimpulan dari analisis framing tersebut. 

6. Membandingkan hasil analisis tersebut hubungannya dengan teori hirarki 

pengaruh isi media agar terlihat hasil dari pembingkaian yang ada. 

 

 




