
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, teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2014) 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kualitatif  interpretatif. Metode 

interpretatif digunakan untuk pendekatan analisis teks media. Penelitian didasarkan pada 

konstruksionis yang memandang realitas kehidupan sosial dari hasil konstruksi media. 

Maka pendekatan penelitian ini menggunakan analisis framing untuk meneliti konstruksi 

media okezone.com dalam memberitakan tentang kebijakan plat nomor kendaraan ganjil 

– genap di DKI Jakarta.” 

Metode kualitatif digunakan untuk data yang  mengandung makna. Makna adalah 

data yang sebenarnya, data  yang mengandung suatu  nilai di balik data yang tampak.  

 

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian 



Untuk melakukan penelitian tentang bagaimana media massa membingkai berita 

maka peneliti memilih tipe penelitian interpretatif. Penelitian didasarkan pada 

konstruksionis yang memandang realitas kehidupan sosial dari hasil konstruksi media. 

Tipe penelitian ini digunakan untuk menginterpretasikan bagaimana media 

mengkonstruksikan berita, fakta yang di pilih, ditonjolkan, maupun di hilangkan dan 

bagaimana cara pandang media terhadap suatu fakta, serta pengaruhnya terhadap 

khalayak. 

Dasar penelitian yang digunakan adalah analisis teks media (framing). Dalam 

perspektif komunikasi, framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi 

media saat mengkonstruksi suatu fakta. 

Konsep analisis framing digunakan dalam meneliti bagimana media 

mengkonstruksikan, membingkai dan memaknai sebuah peristiwa untuk kemudian di 

bentuk  menjadi sebuah informasi yang akan di tonjolkan kepada khalayak. Analisis 

framing juga digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa dibingkai, kenapa 

peristiwa dipahami dalam kerangka tertentu atau bingkai tertentu, tidak dengan bingkai 

yang lain, bukan semata-mata disebabkan struktur skema dari wartawan, melainkan 

rutinitas kerja dan institusi media secara langsung atau secara tidak langsung bisa 

mempengaruhi pemaknaan peristiwa (Eriyanto, 2012:115). Secara sederhana, analisis 

framing dapat digambarkan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas 

dibingkai oleh media. 

Model analisis framing yang digunakan oleh peneliti adalah Robert N. Entman, 

yang mendefinisikan framing dalam dua faktor: 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 dipilih, ditonjolkan, dan dibuangnya (Alex Sobur. 2009).  

 

3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian meliputi media online nasional  okezone.com. Data yang 

digunakan sebagai bahan  penelitian adalah berita pada edisi 20 Juni 2016 sampai 15 

Oktober 2016. Pada periode tersebut terdapat 64 berita tentang kebijakan sistem plat 

nomor kendaraan ganjil – genap di DKI Jakarta, mulai dari awal munculnya wacana 

tentang  kebijakan plat ganjil – genap, masa uji coba, hari penerapan kebijakan, hingga 

setelah kebijakan itu diterapkan. 

Pada kurun waktu 20 Juni  2016 sampai dengan 15 Oktober 2016 merupakan  waktu 

pengusutan berita; mulai dari riset, observasi, penyebab, dan  penanggulangan. 

Mengingat jumlah berita yang terlalu banyak, maka peneliti mencoba menyeleksi berita 

dengan menggunakan teknik purposive sampling sebagai dasarnya. Dengan 

mengggunakan teknik purposif ini maka berita yang akan di teliti akan di seleksi melalui 

kriteria sebagai berikut : 

 

 

1. Berita online okezone.com tentang kebijakan sistem plat nomor ganjil – genap yang 

diteliti yakni pada periode 20 Juni – 15 Oktober 2016. 

2. Judul berita harus mencakup kalimat ganjil – genap. 

3. Isi berita mengandung penjelasan, argumentasi serta opini pihak terkait tentang 

efektifitas sistem ganjil – genap, yakni Pemprov DKI Jakarta (Gubernur DKI Jakarta, 



Dishubtrans, Kepolisian DKI Jakarta), Pengamat politik dan masyarakat DKI Jakarta 

terutama pengendara kendaraan roda empat yang terkena dampak sistem ganjil – 

genap. 

4. Di dalam Isi berita terdapat unsur pro dan kontra tentang kebijakan sistem  ganjil - 

genap.  

Dari kriteria yang peneliti tentukan di atas berdasarkan teknik purposive sampling, 

maka terdapat total 8 berita yang selanjutnya akan dijadikan bahan penelitian, yang 

selanjutnya akan diteliti berdasarkan pertimbangan realitas isu yang berkembang, dan di 

sesuaikan dengan teori dan elemen penelitian yang di pakai yakni teori analisis framing 

Robert. N. Entman.  

 

 

 

 

 

  

 

 

Tabel  3.3 pemberitaan kebijakan sistem plat  ganjil – genap okezone.com 

No 
Judul Berita Periode/Jam 

1 
Wanita Emas : Sistem Ganjil - Genap di 

Jakarta Tak Efektif 

Senin, 20 Juni 2016,     

Jam 15:20 WIB 



2 
Ahok Akui Sistem Ganjil - Genap Bukan 

Solusi Atasi Macet 

Kamis, 23 Juni 2016,    

Jam 12:15 WIB 

3 
Keefektifan Sistem Ganjil - Genap Terlihat 

Usai Proses Uji Coba 

Rabu, 29 Juni 2016,    

Jam 14:37 WIB 

4 
Meski Sistem Ganjil - Genap Diberlakukan, 

Pengendara Tolak Naik Angkutan Umum 

Selasa 26 Juli 2016,  

Jam 06:52 WIB 

5 
Ahok Klaim Uji Coba Sistem Ganjil - Genap 

Berjalan Baik 

Kamis 28 Juli 2016,     

Jam 12:31 WIB 

6 Sistem Ganjil - Genap, Dishub: Jumlah 

Penumpang Transjakarta Tidak Bertambah 

Jum’at, 29 Juli 2016, 

Jam 14:04 WIB 

7 Pengamat: Sistem Ganjil - Genap Harus 

Dievaluasi 

Sabtu, 30 Juli 2016,  

Jam 06:28 WIB 

8 FOKUS: Ganjil - Genap Berlaku Hari Ini, 

Mampukah Kurangi Macet Jakarta? 

Selasa 30 Agustus 2016,  

jam 06:02 WIB 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

3.4.1. Teknik Dokumentasi 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengambil beberapa 

artikel dari media online  okezone.com  mengenai kebijakan plat nomor 



kendaraan ganjil – genap di DKI Jakarta edisi 20 Juni sampai 15 Oktober 2016 

kemudian mendokumentasikannya.  

 

3.4.2. Teknik Pengamatan 

 Teknik Pengamatan dilakukan setelah  mendokumentasikan artikel yang 

diambil dari berita online okezone.com kemudian dianalisis secara interpretatif 

menggunakan perangkat framing Robert N. Entman.  

  

3.5 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dengan menggunakan model 

Robert N. 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: 

seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-aspek tertentu dari realitas isu (Eriyanto, 

2012:221). 

Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta. Dari realitas yang komplek dan 

beragam, aspek mana yang diseleksi untuk ditampilkan. Penonjolan aspek 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 

masalah), Make Moral Judgement (membuat keputusan moral), Treatment 

Recommendation (menekankan penyelesaian). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 3.5 konsep analisis data framing menurut Robert N. 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, 2012:223) 

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 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. 

 

 

 

 

 

 

Contoh  Penelitian Terdahulu Penerapan Konsep Framing Robert. N. Entman.  

 Dikutip dari hasil penelitian   ‘’Konstruksi Pemberitaan Online Mengenai Jutaan Ikan 

Mati Di Ancol (Analisis Framing Pada Detik.com dan Republika.co.id).”    



 

Detik.com 01 Desember 2015 Jutaan Ikan Mati di Ancol, KKP: Teluk Jakarta 

Terdegradasi 

 

Tabel 3.5.1. Struktur Berita Detik.com pada tanggal 01 Desember 2015 

 

  Define Problem 

Di Teluk Jakarta muncul fenomena 

jutaan ikan mati. 

 

 

  Diagnose Cause 

Ikan-ikan yang mati ini lebih 

disebabkan karena pembuangan limbah, 

yang akhirnya menimbulkan blooming 

algae. 

 

 

  Make Moral Judgement 

BPLHD DKI akan melakukan penelitian 

selama seminggu bersama Puslabfor, 

untuk mengetahui sebab lebih lanjutnya. 

Jika ada kemungkinan keberadaan 

logam berat, maka akan bertindak. 

 

 

 

 

 

 

  Treatment Recommendation 

- Penelitian dari badan tertentu akan 

melakukan uji sampel terkait kematian 

ikan-ikan tersebut. 

- Apabila kasus ini terkait dengan adanya 



limbah berat, maka pemerintah akan 

segera menindak pelaku. 

 

Sumber : Judul Berita “Jutaan Ikan Mati di Ancol, KKP: Teluk Jakarta 

Terdegradasi” 

 

a. Define Problem 

 Berdasarkan artikel yang terdapat dalam berita, bahwa ada jutaan ikan mati di 

Teluk Jakarta. Hal ini disebabkan oleh kondisi teluk yang sudah terdegradasi, seperti 

kutipan berikut:  

“Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menduga kematian 

jutaan ikan di pantai Ancol pada Senin (30/11/2015) karena limbah dan gas beracun. 

Sebab Teluk Jakarta sudah terdegadrasi alias mengalami penurunan mutu. 

Teluk Jakarta ini telah terdegradasi," ujar Sri Turni Hartati, peneliti kelautan 

perikanan Balitbang KKP, dalam jumpa pers di Pantai Lagoon Ancol, Jakarta 

Utara” (01/12/2015). 

 

Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengindikasi bahwa 

kematian ikan disebabkan oleh gas beracun. Sehingga hal tersebut menyebabkan 

teluk terdegradasi, dan juga mengalami penurunan mutu. Teluk yang telah 

terdegradasi ini, merupakan masalah hukum yang dapat berakibat pada sanksi dan 

tindakan hukum lainnya. Pendapat ini berdasarkan dari Balitbang KKP, bagian 

penelitian kelautan dan perikanan. Permasalahan ini, juga lebih dilihat dari sisi 



permasalahan lingkungan yang berujung pada tindakan hukum. Hal-hal yang 

menguatkan adalah, terlibatnya badan-badan hingga kementerian yang berhubungan 

dengan Kelautan dan Perikanan dan Puslabfor polda metro jaya. 

   

b. Diagnose Causes 

Blooming algae yang tumbuh lebih didiagnosa sebagai akibat dari pembuangan 

limbah yang berlebihan. Hal ini berdasarkan pada kutipan berikut: 

"Ini baru prediksi secara visual saja. Fenomena saat kondisi kualitas air buruk 

akan terjadi blooming algae. Mereka (ganggang) berebut oksigen dengan ikan. 

Karena itu ikan mati," kata Sri”  (01/12/2015) 

Melihat isi kutipan tersebut, pembuangan limbah yang berlebihan, 

menyebabkan meledaknya pertumbuhan blooming algae. Namun ada faktor lain yang 

menyebabkan banyak ikan mati di Ancol, yaitu limbah dan gas beracun yang berasal 

dari masyarakat serta industri, seperti kutipan berikut; 

“Pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menduga kematian jutaan 

ikan di pantai Ancol pada Senin (30/11/2015) karena limbah dan gas beracun. Sebab 

Teluk Jakarta sudah terdegadrasi alias mengalami penurunan mutu”. 

Dua penyebab ini merupakan suatu hal yang berkesinambungan karena 

merupakan satu mata rantai. Meskipun ini masih sebatas dugaan secara visual. Dua 

penyebab ini menjadi hal yang mendasar, karena data yang diambil berdasarkan 

dari pihak KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), sehingga meskipun ini 

masih dugaan secara visual namun besar kemungkinan tetap terhadap dua penyebab 

ini. 



 

c.  Make Moral Judgement 

Pada artikel ini peneliti menemukan elemen Make Moral Judgement yaitu pada 

kutipan berikut:  

“Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) DKI Jakarta Junaedi 

mengatakan, ke depannya pihaknya akan memperbanyak Instalasi Pengolahan Air 

Limbah (IPAL). IPAL akan ditambah 5. (01/12/2015) 

Menurut kutipan tersebut, kepala BPLHD DKI akan melakukan beberapa 

langkah, salah satunya dengan menambah Instalasi Pengolahan Air Limbah. 

Menurut BPLHD DKI, penambahan instalasi pengolahan air limbah merupakan 

salah satu jalan yang bisa ditempuh, dan juga mampu menjadi salah satu solusi 

mengurangi dampak air limbah yang terlalu banyak. 

 

d. Treatment Recommendation 

Berdasarakan artikel ini peneliti menemukan dua penyelesaian yang di 

tawarkan untuk kasus ikan-ikan yang mati secara massal ini, berikut kutipan 

penyelesaian tersebut: 

“BPLHD DKI dan pihak terkait juga telah mengambil 3 sampel air untuk 

meneliti penyebab kematian ikan di Ancol. Hasilnya akan diketahui seminggu lagi.” 

“Puslabfor dari Polda Metro Jaya Anang mengatakan, pihaknya masih 

meneliti keberadaan logam berat pada kasus kematian ikan tersebut. Bila ada 

dugaan pelanggaran, maka pihaknya akan bertindak. “Kalau memang ada dugaan ke 



arah limbah berat atau pidana di situ kita tidak akan tinggal diam. Banyak hipotesis 

yang harus dibuktikan dengan ilmiah," kata Anang. 

Pada kutipan penutup ini, terdapat saran atau rekomendasi penyelesaian untuk 

mengatasi fenomena ini. Treatment recommendation yang ada pada masalah ini 

berupa penelitian ulang yang dilakukan oleh BPLHD DKI untuk mengambil sampel 

di tiga titik air yang hasilnya akan muncul dalam waktu seminggu. Treatment 

recommendation kedua adalah, apabila sampai ditemukan sejenis logam berat pada 

limbah yang dibuang, pihak Puslabfor dari Polda Metro Jaya akan segera menindak 

pelaku. Solusi yang direkomendasikan oleh BPLHD DKI juga merupakan langkah 

(yang telah dijelaskan pada make moral judgement) yang tepat dalam mengatasi 

kematian ikan di Ancol, agar tidak terulang lagi. 

Sedangkan dari pihak Puslabfor sendiri berpandangan bahwa, pembuangan 

limbah secara sembarangan serta secara masif dan berbahaya merupakan bentuk 

pelanggaran hukum. Treatment recommendation ini sangat berhubungan dengan 

make moral judgement, sebagai suatu langkah nyata. 

 (Baskoro, 2017 : 58) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 


