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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan dengan melalui pengumpulan data 

yang dilakukan secara mendalam. Ada dua tujuan utama dalam sebuah penelitian 

kualitatif yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkapkan (to describe 

and explore), dan menggambarkan dan menjelaskan ( to describe and expain). 

Dalam sebuah penelitian kualitatif, peneliti adalah bagian integral dari data, 

sehingga peneliti dapat ikut serta dalam menetukan jenis data yang diinginkan. 

Sehingga peneliti tidak harus menentukan desain penelitian, karena penelitian ini 

bersifat subjektif oleh karena itu hasil dari penelitian ini tidak dapat 

digeneralisasikan (Kriyantono, 2006:56). 

 Tipe penelitian yang digunakan adalah intepretatif. Dimana Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis muatan tekstual konstruksi citra Joko Widodo dalam 

video #JKWVLOG di channel Youtube Presiden Joko Widodo. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan analisis Framing Gamson.   

3.2 Ruang Lingkup dan Objek Penelitian  

Objek penelitan ini adalah video #JKWVLOG di channel YouTube   

Presiden Joko Widodo, periode upload Maret sampai Oktober 2017. Dari periode 

upload tersebut terdapat 13 video yang di upload, dari 13 video yang ada peneliti 

mengelompokan atau mengkategorikan empat kategori berdasarkan konten yang 
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dimuat dalam vlog tersebut. Ke-empat kategori tersebut antara lain : 1). Program 

kerja, 2). Hubungan Billateral, 3). Mengisi waktu senggang, dan 4)Inspirasi. 

Setelah pengelempokan dilakukan, dipilih satu video dari masing-masing kategori 

berdasarkan jumlah viewers terbanyak. Dari hal-hal yang sudah disebutkan 

didapatkan empat video dengan kurun waktu upload Maret sampai Oktober 2017 

dan memenuhi kriteria yang ditentukan. Maka didapatkan objek penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 3.1 Objek Penelitian 

No. Tanggal Judul Views 

1 1 Mar 2017 #JKWVLOG jamuan makan 

siang bersama raja Salman 

2,038,549 

2 13 Mar 2017 #JKWVLOG Kelahiran Dua Ekor 

Anak Kambing di Istana Bogor 

1,081,207 

3 2 Oct 2017 #JKWVLOG INSPIRASI DARI 

SURYA SAHETAPY 

118,936 

4 20 Oct 2017 #JKWVLOG INDAHNYA 

MANDALIKA 

786,326 

 

3.3 Waktu Penelitian 

 Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2017 sampai dengan Januari 

2018. Dimana pada awal penelitian, peneliti mengumpulkan data berupa video 

#JKWVLOG dalam channel Youtube Presiden Joko Widodo dan memilih empat 

video sesuai dengan objek penelitian yang sudah dipaparkan sebelumnya. 

3.4 Sumber Data 

 Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, 

yaitu: 
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a. Sumber data primer, yaitu berupa Video #JKWVLOG pada channel

Youtube Presiden Joko Widodo, periode upload Maret sampai Oktober

2017 dan memenuhi kriteria yang sudah ditentukan.

b. Sumber data sekunder, yaitu dapat berupa, buku, jurnal, pemberitaan,

artikel, literatur ilmiah, website dan sebagainya dimana digunakan

untuk melengkapi data yang dibutuhkan dalam penyusunan dan

penulisan skripsi ini.

3.5 Teknik Analisis Data 

Model Analisis Framing yang digunakam oleh peneliti adalah model 

framing Gamson. Gamson memandang frame sebagai cara bercerita (story line) 

atau gugusan ide-ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi 

makna dari peristiwa yang berkaitan dengan suatu wacana (Eriyanto,2002). 

Gamson  menyebut cara pandang wartawan atau orang yang membuat berita 

adalah package ( kemasan ). Dimana sudut padang tersebut yang digunakan untuk 

menseleksi isu dan menulis berita, serta  menentukan fakta apa yang diambil, 

bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan. Package dibayangkan sebagai 

wadah atau struktur data yang mengorganisir sejumlah informasi yang 

menunjukkan posisi atau kecenderungan politik, dan yang membantu muatan-

muatan dibalik suatu isu atau peristiwa. Perangkat framing Gamson dapat 

digambarkan sebagai berikut:  
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       Gambar 3.1 Model Analisis Framing Gamson (Eriyanto,2002) 

Dalam pandangan Gamson, framing dipahami sebagai seperangkat gagasan 

atau ide sentral ketika seseorang atau media memahami dan memaknai suatu isu. 

Ada dua perangkat bagaimana ide sentral tersebut diterjemahkan dalam teks. 

Pertama adalah perangkat framing (framing device), dimana perangkat ini 

merupakan ide sentral atau bingkai yang ditekankan dalam teks berita yang ditandai 

dengan pemakaian kata, kalimat, grafik/gambar, metafora. Kedua  perangkat 

penalaran (reasoning devices), perangkat ini berhubungan dengan kohesi dan 

koherensi dari teks tersebut yang merujuk pada gagasan tertentu, dimana ditandai 

Premis dasar, klaim-klaim moral 
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oleh dasar pembenar, alasan atau dasar penalaran tertentu. Lewat dasar penalaran 

tersebut, khalayak akan menerima pesan itu sehingga tampak seperti sebuah 

kebenaran dan wajar. Selain dibutuhkan reasoning devices dibutuhkan juga  

menetukan gagasan dia dengan pemakaian perangkat tertentu (framing device). 

Biasanya hal tersebut bisa dilakukan dengan memberikan tekanan,kata, kalimat 

atau metafora tertentu. Perangkat lain yang berguna untuk tampak meyakinkan 

suatu gagasan atau bingkai, teks didukung dengan perangkat framing (framing 

device), ditandai dengan kata, kalimat, gambar, metafora atau ilustrasi tertentu 

untuk menekankan gagasan tertentu. Agar sebuah gagasan terlihat wajar diperlukan 

reasoning devices yang biasanya dalam teks berita dikaitkan dengan sebabakibat, 

fakta satu sebagai dasar fakta lain dan sebagainya. 


