
BAB lll 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008: 1), 

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasikan penemuan-

penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur 

statistic atau dengan cara kuantifikasi lainya. Dalam kajian ilmu komunikasi, 

metode kualitatif banyak digunakan untuk mengadakan penelitian mengenai 

budaya media. Metode kualitatif terbukti cukup baik digunakan untuk meneliti 

teks, maupun berbagai aspek terkait interaksi antara teks  dengan khalayak 

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami 

sesuatu di balik fenomena yang sedikitpun belum diketahui. Metode ini dapat juga 

digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit 

diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat member rincian yang kompleks 

tentang fenomena yang sulit diungkapkan oleh metode kuantitatif (Strauss dan 

Corbin, 2003: 5) 

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, untuk 

memberikan penggambaran tentang  suatu fenomena atau penggambaran sejumlah 

fenomena secara terpisah-pisah. Penelitian ini mendeskripsikan atau 
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menggambarkan suatu keadaan (objek) yang di dalamnya terdapat upaya 

deskripsi, pencatatan dan analisis (Faisal, 1982:42) 

1.2 Waktu Penelitian 

Penelitian ini dikerjakan kurang lebih selama dua bulan. Terhitung dari 

tanggal 20 Februari 2015 sampai 18 April 2015 

1.3 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang didapat berasal: 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari situs berita 

terkait, yaitu kompas.com dan vivanews.com, kemudian diolah 

menggunakan langkah-langkah analisis framing dengan model Pan dan 

Kosicki. Dalam penelitiannya mereka mengoperasionalisasikan empat 

dimensi struktural teks berita sebagai perangkat framing: sintaksis, skrip, 

tematik dan retorik. Keempat dimensi struktural ini membentuk semacam 

tema yang mempertalikan elemen-elemen semantik narasi berita dalam 

suatu koherensi global (dalam Sobur, 2006 : 175) 

Adapun sumber artikel yang dipakai sebagai data primer sebagai berikut: 

a. Kompas.com 

• http://megapolitan.kompas.com/read/2015/01/23/22171321/Tan

gkap.Bambang.Bareskrim.Bawa.4.Mobil.Senjata.Laras.Panjang.

dan.Voorijder 

• http://nasional.kompas.com/read/2015/01/23/23503961/BW.Dit

ahan.Massa.Makin.Semangat.Jaga.Gedung.KPK 
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• http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/00542191/Samad.

Telepon.Moeldoko.Minta.Bantuan.Pengamanan.dari.TNI 

• http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/13323201/.Ini.Sud

ah.Cicak.Versus.Kebun.Binatang. 

• http://nasional.kompas.com/read/2015/01/25/18035231/Jika.Tak

.Puas.Polri.Sarankan.BW.Ajukan.Prapradilan 

b. Vivanews.com 

• http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581154-wakil-ketua-

kpk-bambang-widjojanto-ditangkap-polisi 

• http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581277-aktivis--ini-

cicak-lawan-kebun-binatang 

• http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581389/tak-hanya-

yang-pro--massa-kontra-kpk-padati-kuningan 

• http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581603/cegah-

gesekan--personel-tni-bersiaga-di-kpk 

• http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581865/polri-

persilakan-bambang-widjojanto-ajukan-praperadilan 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-

sumber lain seperti buku, web serta refrensi lain yang terkait dalam 

penelitian analisis framing berita penangkapan Wakil Ketua KPK oleh 

POLRI 

 

49 
 

http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/00542191/Samad.Telepon.Moeldoko.Minta.Bantuan.Pengamanan.dari.TNI
http://nasional.kompas.com/read/2015/01/24/00542191/Samad.Telepon.Moeldoko.Minta.Bantuan.Pengamanan.dari.TNI
http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/13323201/.Ini.Sudah.Cicak.Versus.Kebun.Binatang
http://regional.kompas.com/read/2015/01/25/13323201/.Ini.Sudah.Cicak.Versus.Kebun.Binatang
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581154-wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto-ditangkap-polisi
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581154-wakil-ketua-kpk-bambang-widjojanto-ditangkap-polisi
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581277-aktivis--ini-cicak-lawan-kebun-binatang
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581277-aktivis--ini-cicak-lawan-kebun-binatang
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581389/tak-hanya-yang-pro--massa-kontra-kpk-padati-kuningan
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581389/tak-hanya-yang-pro--massa-kontra-kpk-padati-kuningan
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581603/cegah-gesekan--personel-tni-bersiaga-di-kpk
http://nasional.news.viva.co.id/news/read/581603/cegah-gesekan--personel-tni-bersiaga-di-kpk


1.4 Teknik Analisis Data 

Sehubung dengan metode penelitian yang dipakai adalah Tekstual Analisis 

Isi, yang mengharuskan peneliti mengidentifikasi teks tertentu untuk diteliti secara 

cermat dengan tujuan untuk memahami pesan-pesan yang diwujudkan di dalam 

teks. Maka, peneliti menggunakan teknik analisis framing sebagai cara untuk 

menganalisis data. Analisis framing juga berfungsi  untuk “membongkar muatan 

wacana”, dalam hal ini adalah artikel berita terkait pada Kompas.com dan 

Vivanews.com. 

Analisis Framing secara sederhana dapat digambarkan sebagai analisis 

untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh media. Pembingkaian 

tersebut tentu saja melalui proses konstruksi. 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing dengan pendekatan model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, model 

ini berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi sebagai pusat 

organisasi ide (dalam Sobur, 2006:175) 

 

Tabel 3.1 Kerangka Framing Pan dan Kosicki 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan 

menyusun fakta 

1. Skema berita Headline, lead, latar 

informasi, sumber 

pernyataan, penutupan 

SKRIP 2. Kelengkapan berita 5W + 1H 
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Cara wartawan 

mengisahkan cerita 

TEMATIK 

Cara wartawan 

menulis fakta 

3. Detail 

4. Maksud kalimat 

5. Hubungan antar 

kalimat 

6. Nominalisasi 

7. Koherensi 

8. Bentuk kalimat 

9. Kata ganti 

Paragraf, Proposisi, 

kalimat, hubungan 

antar kalimat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

10. Leksikon 

11. Gambar 

12. Metaphor 

13. Pengandaian 

Kata, Idiom, gambar/ 

foto, grafik 

 

1.5 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi, dimulai 

dari proses dokumentasi beberapa artikel dari kompas.com dan vivanews.com 

pada rentang waktu selama seminggu dari tanggal 23 Januari 2015 sampai 29 

Januari 2015. Pemilihan rentang waktu ini dikarenakan pada rentang waktu 

tersebut, peristiwa penangkapan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto oleh 

Polri masih terasa aktual dalam pemberitaannya. Sedangkan peristiwa 

penangkapan tersebut terjadi pada Jum’at pagi, tanggal 23 Januari 2015. 


