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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan 

penelitian ada tiga macam yaitu: penemuan, pembuktian dan pengembangan. 

Penemuan berarti data yang diperoleh dari peneliti adalah data yang benar-benar 

baru yang sebelumnya belum pernah dipakai. Pembuktian berarti data yang 

diperoleh itu digunakan untuk membuktikan keraguan-keraguan terhadap 

informasi atau pengetahuan tertentu, sedangkan pengembangan berarti 

memperdalam dan memperluas pengetahuan pengetahuan yang ada (Sugiono, 

2008 : 3). 

3.1 FRAMING 

Analisis framing adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana 

media mengkonstruksi realitas. Analisis ini juga digunakan untuk melihat 

bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media (Eriyanto, 2002:10). Ada 

dua esensi framing utama, yakni bagaimana peristiwa dimaknai dan bagaimana 

fakta ditulis. 

Analisis framing merupakan metode analisis teks sebagaimana analisis isi 

kuantitatif, namun keduanya mempunyai perbedaan karakteristik. Dalam analisis 

isi kuantitatif yang ditekankan adalah isi dari suatu pesan/teks komunikasi. 

Sementara pusat perhatian analisis framing adalah pembentukan pesan/makna dari 
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teks. Framing melihat bagaimana teks/pesan dikonstruksi oleh wartawan dan 

media serta bagaimana menyajikannya kepada khalayak 

3.1.1 Konsep framing 

Pada dasarnya analisis framing merupakan versi terbaru dari pendekatan 

analisis wacana, khususnya untuk menganalisis teks media. Gagasan mengenai 

framing pertama kali dilontarkan oleh beterson tahun 1995. Mulanya framing 

dimaknai sebagai struktur konseptual atau perangkat kepercayaan yang 

mengorganisir pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta yang menyediakan 

wacana kategori-kategori standar untuk mengapresiasi realitas. Dalam prespektif 

komunikasi, analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi 

media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk mengiring interpretasi khalayak 

sesuai prespektifnya. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

prespektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita (Sobur, 2006:162). 

3.1.2 Tehnik framing 

Secara tekhnis, tidak mungkin bagi seorang jurnalis untuk mem-framing 

seluruh bagian berita. Artinya, hanya bagian dari kejadian-kejadian (happening) 

penting dalam sebuah berita saja yang menjadi objek framing jurnalis. Namun, 

bagian-bagian kejadian penting ini sendiri merupakan salah satu aspek yang 
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sangat ingin diketahui oleh khalayak. Aspek lainnya adalah peristiwa atau ide 

yang diberitakan. 

Menurut Entman framing dalam berita dilakukan dengan empat cara 

yakni: pertama, pada identifikasi masalah (problem identification), yaitu peristiwa 

diihat sebagai apa dan dengan nilai positif atau negatif apa; kedua, pada 

identifikasi penyebab masalah (causal interpretation) yaitu, siapa yang dianggap 

sebagai penyebab masalah; ketiga, pada evaluasi moral (moral evaluation), yaitu 

penilaian dari penyebab masalah; dan keempat, saran penanggulangan masalah 

(treatment recomendation), yaitu menawarkan suatu cara penanganan masalah 

dan kadang kala memprediksikan hasilnya. Jika misalnya seorang wartawan ingin 

memframing berita  tentang kekerasan terhadap perempuan dengan berempati 

pada korban, tidak berarti ia harus melupakan kaidah jurnalistik yang paling 

elementer, seperti nilai berita, layak berita, dan bias berita. 

Menurut Abrar, sekurangnya ada tiga bagian berita yang bisa menjadi 

objek framing seorang wartawan, yakni: judul berita, fokus berita, dan penutup 

berita. Judul berita di framing dengan menggunakan tehnik empati yaitu 

menciptakan “pribadi khayal” dalam diri khalayak, sementara khalayak 

diangankan menempatkan diri mereka seperti korban kekerasan atau keluarga dari 

korban kekerasan, sehingga mereka bisa merasakan kepedihan yang luar biasa. 

Kemudian, fokus berita di framing dengan tehnik asosiatif, yaitu menggabungkan 

kebijakan aktual dengan fokus berita. Selanjutnya tentang kebijakan. Kebijakan 

yang dimaksud adalah penghormatan terhadap perempuan. Dengan 
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menggabungkan kebijakan tersebut dalam fokus berita, khalayak akan 

memperoleh kasadaran bahwa masih ada kekerasan bagi perempuan. 

Selanjutnya, penutup berita di framing dengan menggunakan tehnik 

packing, yaitu menjadikan khalayak tidak berdaya untuk menolak ajakan yang 

dikandung berita. Analisis framing bisa dilakukan dengan bermacam-macam 

fokus dan tujuan, tentu saja karena hal ini berkaitan dengan berbagai definisi dan 

ruang lingkup framing sendiri yang cukup kompleks. 

3.1.3 Model Analisis Framing 

Terdapat dua rumusan atau model tentang perangkat framing yang kini 

kerap digunakan sebagai metode framing untuk melihat upaya media mengemas 

berita. Pertama, model Pan dan kosicki yang merupakan modofikasi dari dimensi 

operasional analisis wacana Van Dijk. Kedua, model Gamson dan Modigliani. 

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki (1993) mengoperasionalisasikan empat 

dimensi structural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, tamatik, 

dan retoris. Keempat dimensi structural ini membentuk semacam tema yang 

mempertautkan elemen-elemen semantik narasi berita dalam suatu koherensi 

global (Sobur 2006:175). 

Rumusan atau model Gamson dan Modiglani didasarkan pada pendekatan 

konstruksionis yang melihat representasi media berita dan artikel, terdiri atas 

package interpretative yang mengandung konstruksi makna tertentu. Didalam 

package ini tedapat dua struktur, yaitu core frame dan condensing symbols. 

Struktur pertama merupakan pusat organisasi elemen-elemen ide yang membantu 

komunikator untuk menunjukkan substansi isu yang tengah dibicarakan. 
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Sedangkan struktur yang kedua mengandung dua substruktur, yaitu frame devaice 

dan reasoning device 

 

3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan 

interpretatif. pendekatan penelitian interpretatif memandang penelitian ilmiah 

tidaklah cukup untuk dapat menjelaskan 'misteri' pengalaman manusia sehingga 

diperlukan unsur manusiawi yang kuat dalam penelitian. Kebanyakan mereka 

yang berada dalam kelompok ini lebih tertarik pada kasus-kasus individu dari 

pada kasus-kasus umum. Pendekatan interpretatif memfokuskan pada sifat 

subjektif dari social world dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang 

sedang dipelajarinya. Fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada 

realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka. Manusia 

secara terus menerus menciptakan realitas sosial mereka dalam rangka 

berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretatif adalah 

menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk 

(Moleong, 2006:75). 

Untuk memahami sebuah lingkungan sosial yang spesifik, peneliti 

menyelami pengalaman subjektif para pelakunya. Penelitian interpretatif tidak 

menempatkan objektivitas sebagai hal terpenting, melainkan mengakui bahwa 

demi memperoleh pemahaman mendalam, maka subjektivitas para pelaku harus 

digali sedalam mungkin hal ini memungkinkan terjadinya trade‐off antara 

objektivitas dan kedalaman temuan penelitian . 
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Dalam penelitian kualitatif, kemampuan peneliti dalam memahami 

masalah yang akan diteliti terutama referensi literatur terhadap berbagai fenomena 

empirik yang relevan dengan apa yang akan menjadi subjek studi menjadi 

tumpuan utama. Meskipun dalam penelitian kualitatif, realitas dalam fenomena 

sosial harus tetap dipandang dari subjek sendiri dan bukan dari sudut penelitian 

sehingga peneliti tidak kehilangan objektifitasnya. 

Menurut Moleong (2006), data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka-angka, hal ini dijabarkan oleh adanya penerapan metode 

kualitatif. Selain itu semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci 

terhadap apa yang sudah diteliti.  

Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa penelitian dengan sifat 

deskriptif kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai 

keadaan saat ini dan melihat kaitan kaitan\ data-data yang ada. Serta, sebagai 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

menuliskan 

Analisis Framing adalah salah satu alternatif dari analisis isi selain analisis 

isi kuantitatif yang dominan dan banyak dipakai. Jika analisis kuantitatif lebih 

menekankan pada pertanyaan “apa” (what), analisis Framing lebih melihat pada 

“bagaimana” (how) dari pesan atau teks komunikasi. 

Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media 

saat mengkonstruksi fakta. Dengan kata lain, framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh 

wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita. Oleh karena itu, berita 
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menjadi manipulatif dan bertujuan mendominasi keberadaan subjek sebagai 

sesuatu yang legitimate, objektif, alamiah, wajar, dan tak terelakkan 

 

3.3 RUANG LINGKUP PENELITIAN 

Peneliti menggunakan dua media online nasional yakni Vivanews.com dan 

kompas.com edisi 10-15 September 2014 sebagai objek dari penelitian.  Edisi 

tersebut merupakan puncak dimana semua wacana pengunduran diri Ahok dari 

Gerindra mencuat ke rana publik pada kompas.com setelah dilakukan pemilihan 

oleh peneliti, terdaoat 3 pemberitaan yang akan dianalisis menggunakan Framing 

pan dan Kosicki. 

A. Pengunduran Diri Ahok dari Gerindra Tak Pengaruhi Jabatannya 

B. Fadli Zon: Gerindra Terima Surat Pengunduran Diri Ahok 

C. Kemendagri Ingatkan Gerindra Tidak Bisa "Recall" Ahok 

Berbeda dengan apa yang ditunjukkan kompas dengan pemberitaan 

kritisnya, Viva.co.id terkesan lebih hati-hati dengan bermain lebih aman, berikut 

pemberitaan Mundurnya Ahok dari partai Gerindra pada edisi tersebut : 

A. Ahok Ajukan Pengunduran Diri dari Gerindra Hari Ini 

B. Gerindra Bantah Rekayasa Pengunduran Diri Ahok 

C. Gerindra: Ahok Bisa Gagal Jadi Gubernur DKI 

 

3.4 TEHNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi 

dan jenis datanya adalah: Data primer yakni data yang diperoleh langsung dari 

http://nasional.kompas.com/read/xml/2014/09/22/20535641/Kemendagri.Ingatkan.Gerindra.Tidak.Bisa.Recall.Ahok
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sumbernya, berupa pemberitaan Mundurnya Ahok dari Partai Gerindra  pada 

media online Kompas.com dan Vivanews.co.id  

 

3.5 TEHNIK ANALISIS DATA 

Sugiono (2007:90) menyatakan bahwa melakukan analisis adalah 

pekerjaan yang sulit, memerlukan kerja keras. Analisis memerlukan daya kreatif 

serta kemampuan inetektual yang tinggi. Tidak ada cara tertentu yang dapat 

diikuti untuk mengadakan analisis, sehingga setiap peneliti harus mencari sendiri 

metode yang dirasakan cocok dengan sifat penelitiannya  

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing dari 

William model analisis framing menurut Pan & Kosicki. Dalam tulisan mereka 

Framing Analysis: An Approach to News Discourse, Pan & Kosicki 

mengoperasionalisasikan empat dimensi struktural teks berita sebagai perangkat 

framing, yaitu: sintaksis, skrip, tematik dan retoris. Keempat dimensi struktural 

tersebut membentuk semacam tema yang mempertautkan elemen-elemen 

semantik narasi berita dalam suatu koherensi global. 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 kedalam teks secara keseluruhan. Frame berhubungan dengan makna. 

Bagaimana seseorang memaknai suatu peristiwa, dapat dilihat dari perangkat 

tanda yang dimunculkan dalam teks. 
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a) Struktur sintaksis bisa diamati dari bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa pernyataan, opini, 

kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk susunan kisah 

berita. Dengan demikian struktur sintaksis dapat diamati dari bagan 

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

dijadikan sandaran, sumber yang dikutip dan sebagainya).  

b) Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita. Struktur ini melihat 

gaya bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa. 

c) Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa kedalam proposisi, kalimat, atau hubungan 

antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini 

akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam bentuk 

yang lebih kecil. 

d) Sedangkan struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat 

pemakaian pilihan kata, idiom, grafik, gambar yang digunakan untuk 

memberi penekanan pada arti tertentu (Sobur 2006:178). 
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                                                      Tabel 1 
    Tabel Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

 
STRUKTUR 

 
PERANGKAT 

FRAMING 

 
UNIT YANG DIAMATI 

 
SINTAKSI: 

Cara wartawan 
menyusun fakta 

1. Skema 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. Maksud Kalimat 
5. Hubungan antar 

kalimat 
6. Nominalisasi 
7. Koheransi 
8. Bentuk Kalimat 
9. Kata Ganti 

 

Paragraf, Proporsi 

RETORIS: 
Cara wartawan 

menekankan fakta 

10.  Leksikon 
11. Gambar 
12. Metaphor 
13. Pengandaian 

Kata, Idiom, gambar/ 
foto, grafis 

Sumber : (Sobur 2006 : 176). 

 

 


