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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 Dalam metode penelitian, akan dijelaskan pendekatan penelitian, tipe 

penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data 

dalam melakukan penelitian ini. 

 

3.1  Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini mengguanakan pendekatan kualitatif interpretatif, yakni 

jenis penelitian yang menginterprestasikan fakta atas realitas sosial yang tersaji 

dalam suatu pemberitaan media massa. Tujuannya adalah untuk lebih 

mendalami bagaimana pembingkaian yang dilakukan Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com pada pemberitan elektabilitas Ahok. 

 

3.2  Fokus Penelitian  

 Penelitian ini terfokus pada pemberitaan mengenai isu akan 

diadakannya koalisi kekeluargaan untuk melawan Ahok. Penelitian ini 

mengambil sample berita dengan periode 4 Agustus 2016 – 9 Agustus 2016.  

Adapun berita-berita yang telah dipilih untuk melakukan penelitian ini, 

yakni: 
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Tabel 3.1  

Kategori Judul Berita pada Kompas.com 

 

Tabel 3.2  

Kategori Judul Berita pada Mediaindonesia.com 

No. Judul Berita Edisi 

1. Kemenangan Tidak Ditentukan Koalisi 4 Agustus 2016 

2. Koalisi Besar Sulit Saingi Elektabilitas Ahok 7 Agustus 2016 

3. Golkar Bantah Partai pendukung Ahok akan 

Membelot 

9 Agustus 2016 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian bingkai media ini menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi, yakni dokumentasi dilakukan dengan cara menyimpan 

pemberitaan tentang fokus berita yang sudah ditentukan pada Kompas.com dan 

Mediaindonesia.com. 

 

 

 

 

 

No. Judul Berita Edisi 

1. Nasdem Tak Khawatir Jika Harus Lawan 

Koalisi Besar Melawan Ahok di Pilkada DKI 

3 Agustus 2016 

2. Golkar: “Silahkan Bentuk Koalisi Besar, 

Ahok Koalisinya dengan Rakyat” 

8 Agustus 2016 

3. Bantah Tarik Dukungan, Golkar, Hanura, 

dan Nasdem Pastikan Solid Dukung Ahok 

9 Agustus 2016 
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3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis 

framing. Menurut Pan dan Kosicki, teks berita terdiri dari berbagai simbol yang 

disusun lewat perangkat simbolik yang dipakai yang akan dikonstruksi dalam 

pikiran khalayak. Dengan kata lain, tidak ada pesan atau stimuli yang bersifat 

obyektif, sebaliknya teks berita dilihat sebagi perangkat kode yang 

membutuhkn interprestasi.  

Penelitian framing ini menggunakan pendekatan framing dari 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki karena pendektanannya dinilai cukup 

memfasilitasi untuk memaknai suatu peristiwa yang dimunculkan dalam 

sebuah teks berita. Selain itu pendekatan framing dari Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki ini memiliki struktur yang mudah untuk memahami sebuah 

peristiwa yang dibentuk dalam sebuah teks berita dalam media online.  

Bagan 3.1 

Bagan Framing Model Pan dan Kosicki1 

 

                                                           
1 Eriyanto, Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi dan Politik Media (Yogyakarta:LkiS, 2012) 

hal.25 
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Dalam penelitian framing menggunakan pendekatan framing 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki ini, peneliti melakukan beberapa 

tahapan sebagai berikut: 

1. Mengumpulkan berita dengan isu yang dibutuhkan oleh peneliti di media 

yang sudah ditentukan. 

2. Melihat alur teks dalam berita yang terpilih. 

3. Menuliskan pernyataan-pernyataan dalam berita yang mendukung sintaksis, 

skrip, tematik, dan retoris pemberitaan lalu menyusun dalam satuan-satuan. 

4. Membuat perbandingan antara hasil yang didapat dari dua media yang 

sudah ditentukan. 

5. Menarik kesimpulan. 

 


