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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Menurut FX Soedarsono (1995:1) pendekatan penelitian dapat dibedakan 

menjadi dua macam, yaitu Pendekatan Kuantitatif artinya data atau informasi 

yang dikumpulkan diwujudkan dalam wujud kuantitatif atau angka sehingga 

analisisnya berdasarkan angka dan menggunakan analisis statistic (1), Pendekatan 

Kualitatif artinya data atau gambaran tentang suatu kejadian atau kegiatan yang 

menyeluruh , konstektual , dan bermakna sehingga analisisnya menggunakan 

prinsip logika (2). 

Peneliti memilih menggunakan pendekatan yang kedua yaitu pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif dapat memberikan secara detail fenomena yang 

sulit untuk disampaikan dengan metode kuantitatif. Pendekatan kualitatif sangat 

cocok bagi peneliti untuk memahami konstruksi berita media online yang di muat 

Republika.co.id dan Mediaindonesia.com karena dalam pendekatan ini diperlukan 

analisa mendalam terhadap apa yang termuat dalam sebuah berita. 

3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif yaitu penelitian yang 

mengumpulkan data berupa kata – kata yang tidak berwujud angka. Dasar 

penelitian yang digunakan adalah menggunakan analisis framing. Alex Sobur 

dalam Analisis Teks Media (2015) menjelaskan bahwa 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 menetukan fakta apa yang diambil, bagian mana 
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yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut 

(Eriyanto, 2002). Hal ini berkesesuaian dengan apa yang ingin diteliti pada 

penelitian ini yaitu untuk mengetahui konstruksi pemberitaan kabut asap pada 

rubrik media online Republika.co.id dan Mediaindonesia.com periode 08 Oktober 

– 05 November 2015. 

3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian yang digunakan adalah artikel berita yang telah dimuat 

oleh republika.co.id dan mediaindonesia.com edisi Oktober - November 2015. Adapun 

batasan masalah hanya terdapat dalam berita mengenai bencana kabut asap dimuat oleh 

republika.co.id dan mediaindonesia.com edisi Oktober - November 2015. Alasan 

mengambil waktu Oktober hinggaNovember 2015 karena pada jangka waktu tersebut 

kebakaran hutan semakin bertambah parah sehingga menyebabkan kabut asap yang 

semakin pekat dan bertepatan pada tanggal 08 Oktober 2015, Republika.co.id 

mengeluarkan berita yang mengundang simpati masyarakat mengenai kabut asap ini.  

Fokus penelitian ini adalah berita-berita mengenai bencana kabut asap yang 

dimuat di media online Republika.co.id dan Mediaindonesia.com edisi Oktober - 

November 2015. 

3.4  Sumber Data 

Pada penelitian ini sumber data diperoleh dari 2 cara, yaitu : 

1. Data Primer 

Dimana tehnik pengumpulan datanya  langsung diperoleh dari 

sumber data. Data primer dalam penelitian ini adalah 

Republika.co.id dan Mediaindonesia.com  
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2. Data Sekunder 

Diperoleh melalui kepustakaan yang ada, berupa buku, internet, 

maupun bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan permasalahan 

penelitian untuk mendukung keakuratan data. Data sekunder dalam 

penelitian ini adalah buku-buku, jurnal dan artikel mengenai analisis 

framing dan kabut asap. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara 

mengumpulkan  artikel – artikel yang telah dipilih peneliti untuk dijadikan bahan 

penelitian yang berfokus pada pemberitaan di artikel mengenai kabut asap di 

mulai dari bulan oktober hingga November 2015. Setelah artikel – artikel tersebut 

terkumpul, kemudian peneliti akan mendokumentasikan artikel tersebut dari 

wujud screenshoot yang nantinya akan dilampirkan pada lembar lampiran. Dari 

banyaknya artikel yang dimuat pada Republika.co.id dan Mediaindonesia.com, 

peneliti akan memilih masing – masing 5 artikel berita mengenai kabut asap. 

Setelah itu, peneliti melakukan pengumpulan data melalui pengamatan dari 5 

artikel tersebut. Berikut artikel berita yang telah dipilih sebagai bahan penelitian, 

yaitu: 

a. Republika.co.id 

1. Asap Bikin Koran Republika Tak Bisa Dibaca (Kamis, 08 Oktober 

2015) 

2. PKS: Jokowi Perlu Berkantor di Wilayah yang Terkena Kabut Asap 

(Jum’at, 23 Oktober 2015) 
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3. Rencana Kedatangan Jokowi ke Kalteng Disambut Demo Warga 

(Jum’at, 30 oktober 2015) 

4. Kebakaran Hutan Akibat Ketidaktahuan, Kerakusan dan Korupsi 

(Sabtu, 31 oktober 2015) 

5. Kebakaran Hutan Akibat Kelalaian Pemerintah, Ini Buktinya (Senin, 

02 November 2015) 

b. Mediaindonesia.com 

1. Penanganan Bencana Asap Dilipatgandakan (Selasa, 20 oktober 2015) 

2. Siapkan Dana Khusus Atasi Asap (Kamis, 22 oktober 2015) 

3. Tiga Skenario Evakuasi Korban Asap Disiapkan (Sabtu, 24 oktober 

2015) 

4. Gerak Serempak Atasi Asap (Senin, 26 oktober 2015) 

5. Selamatkan Balita Korban Asap (Selasa, 03 November 2015) 

3.6  Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki yang merupakan  hasil pengembangan 

dari teori van dijk sebagai analisa data. Perangkat framing yang mereka sajikan 

dalam meneliti suatu media melalui struktur bahasa yang digunakan dalam 

mengkonstruksi suatu realitas. Framing dapat diartikan sebagai cara untuk 

mengetahui bagaimana  media membingkai atau  mengemas isu atau  peristiwa 

melalui teks yang terdapat dalam  isi media.  

Pan dan Kosicki membagi perangkat framing kedalam 4 struktur golongan 

besar yaitu, Sintaksis, skrip, tematik, retoris. Keempat struktur tersebut 

merupakan rangkaian yang menunjukan framing dari suatu media. Keempat 
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pendekatan tersebut dapat digambarkan kedalam bentuk skema sebagai berikut:  

Tabel 2.  
KERANGKA FRAMING PAN DAN 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. Maksud kalimat, 
hubungan 

5. Nominalisasi 
antarkalimat 

6. Koherensi 

7. Bentuk kalimat 

8. Kata ganti 

Paragraf, proposisi 

RETORIS 
Cara wartawan 

menekankan fakta 

9.  Leksikon 

10. Grafis 

11. Metafor 

12. Pengandaian 

Kata, idiom,  
gambar/foto, grafik 

Sumber: Sobur, Alex.2015. Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis 
Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing (7th Edition). PT Remaja 
Rosdakarya: Bandung Hlm. 176 

 
1.       Sintaksis 

Pengertian dari susunan bagian  berita head line, latar  informasi, sumber, 

penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Memberi petunjuk 

yang berguna tentang bagaimana wartawan memakai peristiwa dan hendak 

kemana berita tersebut akan dibawa. 
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a. Head line mempengaruhi pengertian wartawan terhadap kisah yang 

kemudian digunakan dalam  membuat peristiwa seperti yang dibeberkan. 

Seringkali dengan menekan makna tertentu lewat pemakaian  tanda tanya 

menuju sebuah perubahan dan tanda kutip untuk 

menunjukan  jarak  perbedaan. 

b. Lead, adalah perangkat sintaksis lain yang sering digunakan. Lead umunya 

memberikan sudut pandang dari berita, menunjukan persepektif  tertentu 

dari peristiwa yang diberitakan. 

c. Latar informasi, bagian dari berita yang dapat mempengaruhi semantik 

(arti kata) yang ingin disampaikan atau bisa dikatakan latar mampu 

mempengaruhi makna yang ingin ditampilkan wartawan 

d. Sumber, segi lain yang diperhatikan dari sintaksis adalah pengutip sumber 

berita pengulingan, sumber ini menjadi perangkat framing. Maksudnya 

adalah karena kemampuan sebagai wartawan yang berkuasa dalam 

pemilihan sumber untuk membangun objektivitas, maka tidak terlihat 

sebenarnya pemilihan sumber ini tidak untuk mendukung pendapatnya. 

2.       Skrip 

Bentuk umum dari struktur skrip 5W+1H meskipun  pola ini tidak selalu 

dapat dijumpai dalam setiap berita yang ditampilkan  kategori informasi ini yang 

diharapkan diambil noleh wartawan. Unsur kelengkapan  berita ini dapat menjadi 

penanda framing yang penting. 

3.       Tematik 

Dalam  menulis berita, seorang wartawan mempunyai tema tertentu atas 
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suatu peristiwa. Tema itulah yang akan dibuktikan dengan susunan atau bentuk 

kalimat, proposisi atau  hubungan antar proposisi. Dalam suatu  peristiwa tertentu, 

pembuat teks dapat memanipulasi  penafsiran pembaca atau  khalayak tentang 

suatu  peristiwa. Elemen yang bisa digunakan adalah :  

a. Detail, elemen wacana  detail berhubungan dengan control informasi-

informasi yang ditampilkan seseorang (Komunikator). Komunikasi akan 

menampilkan secara berlebihan informasi yang menguntungkan dirinya atau 

citra yang baik. Sebaliknya ia akan menampilkan  jumlah sedikit (Bahan 

kalau perlu tidak disampaikan) Bila hal itu merugikan kedudukannya. 

b. Maksud, elemen maksud  melihat informasi yang 

menguntungkan  komunikator akan diuraikan secara ekspilit dan jelas 

tersamar, implicit dan tersembbunyi. Tujuan akhir adalah publiki hanya 

disajikan informasi yang menguntungklan komunikator, informasi yang 

menguntungkan disajikan secara jelas, dengan kata-kata yang tegas dan 

menunjuk  langsung kepada fakta.  

c.  Nominalisasi, elemen nominalisasi berhubungan dengan pertayaaan 

atau  anggapan komunikator dalam memandang suatu objek dapat dianggap 

sebagai sesuatu yang tinggal sendiri atau sebagai suatu kelompok 

(Komunita). Nominalisasi dapat memberi sugesti pada khalayak adanya 

generalisasi. 

d. Koherensi adalah pertalian atau jalinan antar kata, proposisi atau kalimat. 2 

buah kalimat atau proposisi yang menggambarkan fakta yang berbeda dapat 

dihubungkan dengan menggunakan koherensi. Sehingga, fakta tidak dapat 

dihubungkan sekalipun berhubungan ketika seseorang menghubungkannya. 
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e. Bentuk kalimat adalah segi sintaksis yang berhubungan dengan cara berfikir 

logis, yaitu prinsip kasualita. Dimana ia menanyakan apakah A yang 

menjelaskan B, ataukah B yang menjelaskan A. Logika kasualita ini jika 

diterangkan dalam bahasa menjadi susunan objek (yang diterangkan) dan 

oredikat (yang diterangkan). Bentuk kalimat ini menentukan makna yang 

dibentuk oleh susunan  kalimat. Dalam kalimat yang berstruktur aktif, 

seseorang  menjadi subjek dari pernyataan. Sedangkan dalam kalimat pasif 

seseorang menjadi objek dalam  peryataan. 

f. Kata ganti, elemen kata ganti merupakan  elemen untuk memanipulasi bahasa 

dengan  menciptakan imajinasi. Kata ganti merupakan alat yang dipakai oleh 

komunikator untuk menunjukan  posisi seseorang yang dapat menggunakan 

kata ganti ”Saya” atau “Kami” menggambarkan sikap tersebut merupakan 

sikap resmi komunikator semata-mata. Tetapi ketika memakai kata ganti 

“Kita” menjadikan sikap tersebut sebagai referensi dari sikap bersama 

dalam  suatu komunikasi tertentu.  

4.       Retoris 

Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan  gaya atau kata 

ganti yang dipilih oleh wartawan  untuk menekankan arti yang ingin ditonjolkan. 

Dari wacana berita suatu kebenaran ada beberapa elemen  struktur retoris yang 

dipakai oleh wartawan  sebagai berikut  

a. Leksikon, elemen ini menandakan pilihan wartawan  terhadap berbagi 

kemungkinan yang tersedia. Pilihan kata-kata yang dipakai 

menunjukan  sikap dan ideology tertentu. Peristiwa dapat digambarkan 
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dengan pilihan kata yang berbeda. 

b. Gaya, elemen gaya berhubungan dengan pengemasan pesan yang 

disampaikan dengan bahasa tertentu untuk menimbulkan efek tertentu 

kepada khalayak. Sebuah tulisan yang banyak berisi bahan hukum ketika 

melaporkan suatu peristiwa kemungkinan dimaksud agar pandangan yang 

dipandang yang dituliskan oleh wartawan diterima baik oleh  khalayak, dan 

untuk menekankan bahwa pandangan yang diungkapkan tidak benar 

berdasarkan hukum.  

c. Grafis, elemen ini untuk memeriksa penekanan atau penonjolan oleh 

wartawan, dalam wacana berita, grafis ini biasanya muncul lewat bagian 

tulisan lain. Pemakainan huruf tebal,huruf miring,pemakaian garis 

bawah,huruf besar,pemberian warna foto, termaksud didalamnya adalah 

pemakaian caption,raster,grafik,gambar,table untuk mendukung arti penting 

dari suatu pesan. Elemen grafis memberikan efek kognitif, dalam  arti 

informasi dianggap penting dan  menarik sehingga harus dipusatkan atau 

difokuskan. 

d.  Pengandaian, elemen wacana pengandaian  merupakan pertanyaan yang 

digunakan untuk mendukung makna suatu teks. Pengandaian adalah upaya 

untuk mendukung pendapat dengan meberikan premis yang dipercaya 

kebenaranya. 

e.  Metafora, dalam suatu wacana,seseorang wartawan tidak hanya 

menyampaikan pesan pokok  lewat teks tetapi juga kiasan, 

ungkapan  metafora yang dimaksudkan sebagai bumbu suatu berita, tetapi 

pemakaian  metafora tertentu bisa menjadi petunjuk utama untuk mengenai 
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makna tertentu. 

 


