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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang dipakai pada penelitian kali ini yaitu metode 

analisis framing, karena 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 lebiih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. 

Dengan kata lain framing adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu 

dan menulis berita (Sobur, 2006). Analisis framing digunakan pada penelitian kali 

ini karena dijadikan sebagai metode dalam menganalisis konstruksi realitas melalui 

pemberitaan melalui media online.  

Pembahasan yang akan ditulis oleh peneliti pada BAB III ini mencakup 

beberapa hal, yaitu pendekatan penelitian dan tipe penelitian, ruang lingkup dan 

objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan yang terakhir teknik analisis data.  

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Berdasarkan  permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti,  maka 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kualitatif berarti sesuatu 

yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta, 

kualitas, nilai atau makna dapat diungkapkan dan dijelaskan melalui linguistik, 

bahasa, atau kata-kata  (Gunawan, 2013).  Peneliti memilih pendekatan kualitatif 

karena ingin menggambarkan dan mengungkapkan (to describe dan explore), serta 

menggambarkan dan menjelaskan (to describe and explain)  makna-makna yang 

muncul sebagai wujud konstruksi realitas melalui pemberitaan New York Times dan 

Channel News Asia pada perhelatan Asian Games 2018.  
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Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif interpretatif yang bertujuan 

untuk menghasilkan pemahaman terhadap konteks informasi dan proses dimana 

sistem informasi memengaruhi dan dipengaruhi oleh konteksnya  (Gunawan, 

2013). Penelitian ini juga bertujuan untuk memaknai dan menafsirkan konstruksi 

realitas melalui pembingkaian berita dari media online New York Times dan 

Channel News Asia atas perhelatan Asian Games 2018 pada periode Agustus 

sampai dengan September 2018.   

3.2 Ruang lingkup dan Objek Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah berita-berita hasil unggahan New 

York Times dan Channel News Asia yang berkaitan dengan multi-event Asian 

Games 2018. Berita tentang Asian Games 2018 dimuat dalam kedua media 

tersebut, pertama yaitu dari media online New York Times yang berjudul “How to 

Spruce Up for Asian Games? Cover a Polluted River”. Berita tersebut dirilis pada 

tanggal 16 Agustus, 2018. Media online yang kedua yaitu, Channel News Asia 

dengan empat pemberitaan  dan waktu unggahan yang berbeda-beda. Berita 

pertama berjudul “Indonesia President Widodo Open 18th Asian Games”, dirilis 

pada tanggal 18 Agustus 2018.  Berita kedua “Asian Games: Indonesia Step Up 

Efforts to Combat Terrorism, Rubbish, and Traffic Jams”, dirilis pada tanggal 18 

Agustus 2018. Berita ketiga yaitu “Indonesia Announces Surprise Bid for 2032 

Olympics”, dirilis pada tanggal 1 September 2018. Berita yang terakhir  berjudul 

“Olympic Dreams as Asian Games Close in Jakarta”, yang dirilis pada tanggal 02 

September 2018.  

Seperti yang telah diuraikan diatas,  pada penelitian kali ini penulis memilih 

5 berita tersebut yang akan dijadikan objek penelitian, yang bertema seputar Asian 

Games 2018. Alasan memilih lima berita, dari kedua media online tersebut karena 

adanya perbedaan dalam mengkonstruksikan realitas melalui pemberitaan dalam 

mengulas seputar perhelatan Asian Games 2018. Oleh karena itu peneliti memilih 

kedua media tersebut yaitu New York Times dan Channel News Asia menjadi bahan 

penelitian. Pemberitaan terhadap Asian Games 2018 dimulai pada bulan Agustus 
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sampai dengan September 2018. Alasan pemilihan bulan tersebut karena sesuai 

dengan jadwal ketika pembukaan (opening ceremony)  dan sampai pada penutupan 

(closing ceremony) Asian Games 2018.   

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data penelitian ini dikumpulkan dan menggunakan teknik dokumentasi. 

Menurut Gottschalk (1986) dalam  (Gunawan, 2013) menyatakan bahwa dokumen 

(dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupaya setiap proses 

pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang bersifat 

tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis. Menurut (Sugiyono, 2007) dalam  

(Gunawan, 2013) dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang.  Dalam kaitan 

dengan penelitian ini akan membuktikan dan  mempelajari dokumen-dokumen 

yang ada. Sehingga mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis framing sebagai metode penelitiannya, 

oleh karena itu bentuk pengamatan dokumen yang dipelajari adalah unggahan 

pemberitaan terkait dengan perhelatan Asian Games 2018, yang dipublikasikan 

oleh media online New York Times  dan Channel News Asia.   

3.4 Teknik Analisis Data 

Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana 

konstruksi realitas melalui pembingkaian berita media online New York Times dan 

Channel News Asia pada perhelatan Asian Games 2018. Analisis Framing akan 

menjadi cara untuk menganalisis dan mengetahui media New York Times dan 

Channel News Asia dalam membuat konstruksi realitas pada perhelatan Asian 

Games 2018.  
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Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan  

analisis framing Pan dan Kosicki. Model analisis framing ini menjelaskan bahwa 

frame didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, 

menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak lebih tertuju 

pada pesan tersebut  (Eriyanto, 2002). Penggunaan model ini sangat tepat karena 

model ini paling populer dan banyak digunakan untuk penelitian  framing, selain 

itu model ini menjabarkan dengan sangat detail dalam melihat sebuah 

pembingkaian berita. Peneliti menggunakan perangkatiframingimodel Zhondang 

PanidaniGeraldiM. Kosickiiyang terbagi menjadi 4 struktur analisis, yaitu struktur 

sintaksis, struktur skrip, struktur tematik dan struktur retoris dalam menganalisis 

pemberitaan “Asian Games 2018” oleh media online New York Times dan Channel 

News Asia.  

 

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 
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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, 2006) 

 

Model Zhondang Pan, dan Gerald M. Kosicki memiliki 4 struktur besar 

 yaitu : 

a. Struktur Sintaksis : berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun 

peristiwa, pernyataaan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa ke dalam bentuk 

susunan kisah berita. Dengan demikian struktur sintaksis ini bisa diamati dari 

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

dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan sebagainya).   

b. Struktur Skrip : struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau 

bertutur yang dipakai wartawan dalam mengemas peristiwa.  

c. Struktur Tematik : struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan 

mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau 

hubungan antar kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur ini akan 

melihat bagaimana pemahaman diwujudkan ke dalam bentuk yang lebih kecil. 
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d. Struktur Retoris : struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan 

menekankan arti tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian 

pilihan kata, idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada 

arti tertentu  (Sobur, 2006).  

 Pada tahapan sintaksis, peneliti akan menganalisis sebuah berita dengan 

melihat aspek-aspek tertentu, seperti judul berita, lead yang digunakan dsb. Peneliti 

akan mengamati dan menganalisisnya menjadi uraian yang jelas. Tahapan kedua 

yaitu struktur skrip, merupakan tahapan dimana peneliti akan mengamati dan melihat 

bagaimana wartawan dalam mengemas cerita tentang Asian Games 2018. Hal ini 

berguna untuk melihat cara media dalam membuat pemberitaan tersebut dan 

menyajikan menjadi sebuah peristiwa.  

 Peristiwa yang disajikan oleh wartawan ataupun media online tentu memiliki 

perbedaan dalam mengemas sebuah peristiwa, ataupun ajang multi-event seperti 

Asian Games 2018. Tahapan selanjutnya yaitu struktur tematik, dimana peneliti akan 

mengamati kalimat dalam sebuah berita atau kata penghubung yang ada dalam 

pemberitaan tentang Asian Games 2018. Kalimat-kalimat yang ada dalam berita bisa 

menjadi aspek yang akan diamati oleh peneliti, karena akan membentuk teks secara 

keseluruhan dan melihat pemahaman yang lebih mendalam.  

 Tahapan analisis yang terakhir yaitu struktur retoris, yaitu peneliti akan 

melihat bagaimana wartawan dalam membuat penekanan sebuah arti-arti tertentu 

yang ada dalam berita seputar Asian Games 2018. Aspek-aspek penekenan yang 

ditonjolkan akan diamati oleh peneliti, karena dalam penekanan-penekanan tertentu 

terdapat makna tersimpan, dan pembingkaian tertentu yang ingin disampaikan media 

kepada pembaca. Penjabaran mengenai metode analisis framing Zhondang Pan dan 

Gerald M Kosicki melihat sebuah berita dengan analisis yang lebih detail.  

 Seperti yang telah diuraikan, analisis framing ini akan menghasilkan analisis 

yang lebih detail karena terbagi ke dalam empat struktur yang akan diamati, dan 
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membuat peneliti memilih analisis framing Zhondang Pan dan Gerald M. Kosicki 

sebagai metode analisis framing yang digunakan dalam penelitian kali ini.  

 


