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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitiatif dengan jenis 

penelitian interpretatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud 

untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, 

dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Moleong, 2012:6).  

Pada hakikatnya penelitian kualitatif bersifat interpretatif 

(menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaah 

masalah penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini dimaksudkan agar 

peneliti memperoleh pemahaman yang komperhensif mengenai fenomena yang 

diteliti. Peneliti kualitatif lazim menelaah hal-hal yang berada dalam 

lingkungan alamiahnya, berusaha memahami, atau menafsirkan fenomena 

berdasarkan makna-makna yang orang berikan kepada hal-hal tersebut (Ghony, 

Almanshur, 2012: 26). 

Kualitatif interpretatif itu sendiri menurut Jane Stokes merupakan 

penelitian yang didasarkan pada penafsiran terhadap dunia berdasar pada 
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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 (dalam Reffananda, 2014: 35-36). 

Penelitian ini termasuk ke dalam paradigma konstruksionis. Penelitian 

jenis ini memandang realitas kehidupan sosial bukan realitas yang natural, 

tetapi hasil konstruksi. Oleh karena itu, konsentrasi analisis pada pandangan 

konstruksionis lebih menekanankan pada proses pembentukan realitas dan 

dengan cara apa realitas tersebut dibentuk. Paradigma ini mempunyai posisi 

dan pandangan tersendiri terhadap media, wartawan dan berita. 

Terdapat dua karakteristik penting dari pendekatan konstruksionis. 

Pertama, menekankan pada pemaknaan dan bagaimana realitas tersebut 

dibentuk. Makna bukan sesuatu yang absolut, tetapi proses aktif yang 

ditafsirkan seseorang dalam sebuah pesan. Kedua, pendekatan konstruksionis 

memandang kegiatan komunikasi sebagai proses yang dinamis. Pendekatan ini 

memeriksa bagaimana pembentukan pesan dari sisi komunikator, dan dalam 

sisi penerima ia memeriksa bagaimana konstruksi makna individu ketika 

menerima pesan (Eriyanto, 2007:39-41). 

Peneliti ingin mengetahui bagaimana portal berita khususnya 

okezone.com dan tempo.co membingkai pemberitaan Hary Tanoe dalam kasus 



26 

 

sms bernada ancaman menurut sudut pandang media itu sendiri serta apa saja 

yang mempengaruhi mereka mengangkat kasus tersebut ke dalam berita dan 

analisis framing dipilih sebagai metodenya. Analisis framing dipilih karena 

merupakan metode analisis media yang mampu mencari tahu cara dan teknik 

apa yang digunakan media untuk mengkonstruksi suatu peristiwa sedemikian 

rupa. Seperti yang dikatakan Eriyanto (2007:68) analisis framing digunakan 

untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan 

wartawan atau media ketika menyeleksi isu dan menulis berita. 

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian model analisis framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini dipilih oleh peneliti karena 

memiliki tiga elemen lengkap dalam analisis framing. Ketiga elemen tersebut 

adalah makrostruktural (pembingkaian dalam tingkat wacana), mikrostruktural 

(melihat sisi mana yang ditonjolkan dan disembunyikan), dan yang terakhir 

adalah retoris (penekanan fakta). Selain itu, model ini lebih mengarah kepada 

pendekatan bahasa yang memasukkan elemen pemakaian kata, pemilihan 

struktur, dan bentuk kalimat yang mengarahkan bagaimana peristiwa dibingkai 

oleh media. 

Model ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat dan organisasi ide. Frame ini adalah suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan 

sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks 
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secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna, bagaimana seseorang 

memaknai suatu peristiwa dapat dilihat dari perangkat tanda yang dimunculkan 

dalam teks (Eriyanto, 2007:254-255). 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup yang digunakan dalam penelitian ini adalah dua media 

online yakni okezone.com dan tempo.co, kemudian yang menjadi objek 

penelitian adalah isi pemberitaan tentang kasus sms bernada ancaman yang 

dilakukan oleh Hary Tanoe kepada Jaksa Yulianto. Dimulai dari pemberitaan 

Jaksa Agung HM Prasetyo yang dilaporkan oleh kuasa hukum Hary Tanoe ke 

Badan Reserse Kriminal Polri karena dianggap melakukan tindakan 

pencemaran nama baik dengan menyatakan Hary Tanoe sebagai tersangka. 

Kuasa hukum Hary Tanoe menyatakan bahwa pernyataan tersebut bukan 

wewenang Jaksa melainkan penyidik Polri. Kemudian sampai dengan 

berubahnya sikap politik Hary Tanoe yang sebelumnya sangat kontra dengan 

pemerintah namun secara tiba-tiba mendukung Jokowi maju menjadi capres 

2019. Berikut daftar berita yang kemudian menjadi bahan penelitian: 

    Tabel 3.1  

   Daftar berita yang diteliti 

No okezone.com tempo.co 

1. 

Laporkan Jaksa Agung ke 

Bareskrim, Kuasa Hukum Hary 

Menyebut Hary Tanoe 

Tersangka, Jaksa Agung 
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No okezone.com tempo.co 

Tanoe Bawa Bukti Video hingga 

Rekaman (19 Juni 2017) 

Dilaporkan ke Polisi (20 Juni 

2017) 

2. 

Ketum Partai Perindo Dizalimi, 

Pakar Linguistik UI: Tak Ada 

Kata Ancaman dalam SMS Hary 

Tanoe ke Jaksa Yulianto (20 Juni 

2017) 

Ahli Bahasa: Kalimat SMS Hary 

Tanoe Bisa Diartikan 

Ancaman (20 Juni 2017) 

3. 

Hary Tanoe: SMS Itu Positif 

karena Kita Ingin Memiliki Satu 

Negara Hukum yang Baik (7 Juli 

2017) 

Hary Tanoesoedibjo Minta 

Dampak Pesan Singkatnya 

Dibuktikan (7 Juli 2017) 

4. 

Lawan Ketidakadilan, Alumni 

212 Laporkan Kriminalisasi Hary 

Tanoe ke Komnas HAM (14 Juli 

2017) 

Bela Hary Tanoe, Presidium 

Alumni 212 Bantah Dapat Uang 

(14 Juli 2017) 

5. 

Kongres Partai Perindo akan 

Usulkan Jokowi sebagai Capres 

2019 (2 Agustus 2017) 

Langkah Politik Hary Tanoe, 

Perindo Dukung Jokowi Pilpres 

2019 (2 Agustus 2017) 

 

Hal yang menjadi dasar pemilihan judul-judul tersebut adalah pertimbangan 
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peneliti dalam memilah pemberitaan yang memiliki kesamaan isu dan tema 

untuk dijadikan objek penelitian. 

3.3. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah konstruksi berita yang dibentuk media 

dalam pemberitaan Hary Tanoe atas kasus sms bernada ancaman pada situs 

okezone.com dan tempo.co periode 19 Juni 2017 sampai dengan 2 Agustus 

2017.  

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini dilakukan secara dokumentasi dari beberapa berita yang 

diterbitkan oleh okezone.com dan tempo.co pada tanggal 19 Juni 2017 sampai 

dengan 2 Agustus 2017. Dokumentasi sendiri merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada, 

kemudian setelah data terkumpul maka peneliti melakukan pengamatan 

(Sugiyono, 2010:65). 

Dengan adanya penjelasan mengenai alat yang digunakan untuk 

menganalisis data beserta pengaruh isi media, maka tahapan proses analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Menentukan berita tanggal berapa saja yang dianalisis  

2. Kemudian menentukan berita tematik (tentang apa) yang akan dianalisis  
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3. Kemudian memilah-milah bagian-bagian yang ada pada berita sesuai 

dengan elemen-elemen analisis framing model Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki.  

4. Menarik kesimpulan atas analisis dari elemen-elemen framing tersebut.  

5. Mengambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian.  

Dalam proses analisis data secara otomatis akan menentukan keabsahan 

data pada penelitian ini. Hal tersebut karena keabsahan data berasal dari sumber 

data yang digunakan dan proses analisis yang berlangsung. Oleh sebab itu, 

pengecekan kevalidan data tidak perlu dilakukan sebelum proses analisis untuk 

meyakinkan bahwa data itu benar-benar kredibel (M. Muthahari. 2015: 36). 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah model framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Model ini mengasumsikan bahwa 

setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat ide organisasi. 

Dalam pendekatan ini  perangkat framing dibagi ke dalam empat strukur besar 

yang dapat digambarkan dalam bentuk skema sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 

 Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

STRUKTUR 

PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita 

Headline, lead, latar 

informasi, sumber, 

pernyataan, penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan cerita 

2. Kelengkapan 

berita 

5W+1H 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Koherensi 

5. Bentuk Kalimat 

6. Kata Ganti 

Paragraf, Proporsi 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, Idiom, Gambar / 

foto, grafik 

 Sumber: (Eriyanto, 2007:256) 

Sintaksis merupakan susunan kata dalam kalimat. Dalam pemberitaan 

sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita. Bentuk 

sintaksis yang populer adalah struktur piramida terbalik yang dimulai dengan 

judul headline, lead, episode, latar dan penutup. Elemen sintaksis memberi 
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petunjuk yang berguna tentang bagaimana wartawan memaknai peristiwa dan 

hendak ke mana berita tersebut akan dibawa. 

Skrip menunjukkan gaya bercerita wartawan yang dapat menjadi 

pertanda framing yang ingin ditampilan. Skrip memberikan tekanan mana yang 

didahulukan, dan bagian mana yang bisa kemudian sebagai strategi untuk 

menyembunyikan informasi penting. Upaya penyembunyian ini dilakukan 

dengan menempatkan di bagian akhir agar terkesan kurang menonjol. 

Tematik merupakan struktur untuk melihat bagaimana fakta itu ditulis, 

bagaimana pemilihan kata, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke 

dalam teks berita secara keseluruhan. Elemen yang dapat diamati dari perangkat 

tematik ini adalah koherensi (jalinan antar kata dan proporsi atau kalimat). 

Koherensi sendiri terbagi menjadi tiga bagian yakni koherensi sebab akibat, 

koherensi perjelas, dan koherensi pembeda. 

Sedangkan struktur retoris menggambarkan pilihan gaya atau kata yang 

dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. Struktur 

ini menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang ingin disampaikan adalah 

suatu kebenaran. Elemen dalam struktur ini adalah pemakaian kata dan unsur 

grafis (caption, raster, grafik, foto, gambar, dan tabel) (Eriyanto, 2007:255-

266). 


