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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. 

Pendekatan penelitian ini berusaha menafsirkan makna dari suatu teks dengan cara 

menguraikan mengenai bagaimana media membingkai realita atau peristiwa. Hal ini 

sesuai dengan kenyataan bahwa pada dasarnya framing merupakan suatu metode 

yang digunakan untuk melihat cara media membingkai suatu peristiwa tertentu. 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa, tidak mencari hubungan-

hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi. Metode deskriptif 

kualitatif adalah dengan cara menuliskan fakta atau karakteristik populasi secara 

faktual dan tepat. 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis framing model 

Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk melihat bagaimana realitas dibangun 

atau dikonstruksi oleh media. Dengan teknik apa peristiwa itu ditekankan dan 

ditonjolkan. Apakah dalam berita itu ada bagian yang dihilangkan, atau 

disembunyikan dalam pemberitaan. Analasis framing secara sederhana dapat 

digunakan sebagai analisis untuk mengetahui bagaimana realitas dibingkai oleh 

media (Eriyanto 2011:3) 
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 Dengan demikian dapat kita pahami bahwa penelitian dengan sifat deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini 

dan melihat kaitan-kaitan ataupun data yang ada. Serta menjadi prosedur pemecah 

masalah yang diamati dengan menggambarkan atau menuliskan. 

 Analisis framing merupakan salah satu alternatif dari analsis isi selain analisis 

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

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

“Bagaimana” (how) dari pesan atau teks. Analisis framing bukan hanya berkaitan 

dengan individual pekerja media. Akan tetapi, pembingkaian berhubungan dengan 

proses produksi berita, kerangka kerja dan rutinitas organisasi media. Wartawan 

hidup dan bekerja dalam satu institusi yang mempunyai pola kerja, kebiasaan, aturan, 

norma, etika, dan rutinitas tersendiri disetiap media. Semua elemen produksi berita 

tersebut mempengaruhi bagaimana peristiwa dipahami, sehingga tiap berita yang 

disajikan akan berbeda meskipun adalah berita yang sama. Menurut Fishman (dalam 

Eriyanto, 2009: 100), ada dua kecendrungan studi bagaimana proses berita dilihat. 

Pandangan pertama sering disebut sebagai pandangan seleksi berita (selectivity of 

news). Dalam bentuknya yang umum pandangan ini sering kali disebut teori 

gatekeeper. Intinya proses produksi berita adalah proses seleksi dari wartawan di 

lapangan yang akan memilih mana yang penting mana yang tidak, peristiwa yang 

diberitakan dan mana yang tidak. Setelah berita itu masuk ketangan redaktur akan 

diseleksi lagi dan akan disunting dengan menekankan bagaimana yang perlu 
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dikurangi dan bagaimana yang perlu ditambah. Pandangan ini mengandaikan seolah-

olah ada realitas yang benar-benar riil yang ada diluar diri wartawan. Realitas ini 

yang akan diseleksi oleh wartawan untuk kemudian dibentuk dalam sebuah berita. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dalam penelitian ini adalah pemberitaan media 

massa cetak dari harian Malang Post dan Jawa Pos. Kedua media tersebut memiliki 

hubungan dengan klub Arema FC dan Persebaya FC karena klub sepakbola ini sama-

sama berasal dari Provinsi Jawa Timur yang terkait dengan pertandingan yang diliput 

dalam pemberitaan ini. Pembingkaian berita dengan dibebani pengaruh pemberitaan 

dari dua klub sepakbola ini karena memiliki rivalitas yang sudah mengakar dan 

memiliki sejarah panjang. Hal ini yang melatarbelakangi pembingkaian yang 

cenderung berat sebelah ataupun masih sesuai dengan kaidah jurnalistik. 

 Peneliti menggunakan 2 media cetak (koran) sebagai objek penelitian yaitu 

Malang Post dan Jawa Pos. Permasalahan yang akan dibahas adalah bingkai media 

cetak tentang pertandingan Arema FC VS Persebaya di Piala Gubernur Kaltim 2018 

yakni Harian Malang Post edisi Jumat 2 Maret 2018 dan Sabtu 3 Maret 2018 serta 

pertandingan Liga Indonesia antara Arema FC vs Persebaya FC edisi Sabtu 6 Oktober 

2018 dan Minggu 7 Oktober 2018. Selain itu Peneliti juga mengambil Harian Jawa 

Pos yang memberitakan tentang pertandingan Arema FC vs Persebaya pada edisi 

Jumat 2 Maret 2018 dan Sabtu 3 Maret 2018 serta Liga Indonesia antara Arema FC 



 

38 

 

vs Persebaya FC edisi Sabtu 6 Oktober 2018 dan Minggu 7 Oktober 2018. Kedua 

media cetak ini selalu mengikuti berita sejak laga pertandingan H-1 akan dimulai 

hingga laga pertandingan usai.  

 Pada penelitian ini, penulis memilih judul serta teks berita untuk dijadikan 

objek penelitian. Dimulai dari persiapan kedua tim sebelum laga, pada saat laga 

berlangsung, sampai laga kedua tim berakhir. Alasan memilih 8 berita tersebut 

masing masing 4 berita dari Malang Post dan 4 berita dari Jawa Pos dikarenakan 

adanya perbedaan di 2 media tersebut dalam membingkai beritanya. 

3.3. Unit Analisis 

Unit analisis menjelaskan tentang objek teks dan fokus yang akan diteliti dan 

disertai dengan batasan edisi media tersebut. Pemberitaan tersebut bisa menjadi 

sampel dalam penelitian untuk dijadikan sumber data primer. Peneliti tidak 

menganalisis seluruh berita, namun akan memilih beberapa berita yang mampu 

dianalisis dengan keempat struktur yang ada pada model framing Zhongdang Pan dan 

Gerald M. Kosicki. Yang menjadi unit dalam penelitian ini adalah pemberitaan surat 

kabar Malang Post dan Jawa Post meliput tentang pertandingan Arema FC VS 

Persebaya yang terbit pada tanggal 2-3 Maret 2018 serta tanggal 6-7 Oktober 2018 

berupa kalimat-kalimat dari pemberitaan surat kabar Malang Post serta Jawa Post 

tentang pertandingan Arema FC vs Persebaya. 
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3.4. Sumber Data 

 3.4.1.  Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 

objek yang diteliti. Menurut (Sugiyono 2010:137) sumber primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data 

primer yang diperoleh langsung dari sumbernya adalah berita sepak bola 

khususnya tentang pertandingan Arema VS Persebaya dalam Liga Gubernur 

Kaltim serta lanjutan Liga Indonesia antara Arema vs Persebaya di stadion 

Kanjuruhan Malang pada harian Malang Post dan Jawa Pos yakni sebanyak 

total 9 berita. 

 3.4.2.  Data Sekunder 

 Data sekunder menurut (Sugiyono 2010: 138) adalah sumber data 

yang tidak langsung memberikan data, misal dari hasil wawancara, atau 

dokumen lain. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti nanti berupa studi 

pustaka, yaitu data pendukung dan pelengkap untuk memperkuat data primer, 

seperti buku, skripsi terdahulu, dan internet, atau dokumentasi lain yang 

sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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3.5    Teknik Analisis Data 

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bingkai media cetak Malang Post 

dan Jawa Pos dalam menuliskan berita tentang pertandingan Arema VS Persebaya 

dalam Liga Piala Gubernur Kaltim 2018 serta Liga Indonesia 2018. Dalam penelitian 

ini, analisis framing digunakan untuk mengetahui bagaimana harian Malang Post dan 

Jawa Pos mengkonstruksi sebuah peristiwa dalam berita tentang pertandingan Arema 

VS Persebaya dalam Liga Piala Gubernur Kaltim 2018 dan Liga Indonesia 2018. 

Penekanan apa saja yang dilakukan kedua harian tersebut dalam pembingkaian 

pertandingan tersebut. Teknik analisis data yang akan digunakan yaitu analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.  

 Peneliti menggunakan perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki yang dibagi menjadi 4 struktur, yaitu struktur sintaksis (cara wartawan 

menyusun fakta), struktur skrip (cara wartawan menceritakan fakta), struktur tematik 

(cara wartawan menulis fakta), dan struktur retoris (cara wartawan menekankan 

fakta) dalam menganalisis bingkai media cetak tentang pertandingan Arema FC VS 

Persebaya dalam semifinal Liga Piala Gubernur Kaltim 2018 dan lanjutan Liga 

Indonesia pada bulan Oktober 2018 di stadion Kanjuruhan Malang.  

 Pendekatan 4 struktur tersebut digambarkan dalam bentuk tabel sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 Teknik Framing dan konsep Model Zongdhang Pan dan Gerald M. Kosicki 

Sumber: Eriyanto (2011:256) 

Dengan adanya penjelasan mengenai alat yang digunakan untuk menganalisis data 

dan level hirarki pengaruh isi media, berikut tahapan proses analisis yang dilakukan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Memahami seluruh data yang ada pada artikel yang ada, yakni 4 artikel 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara wartawan menyusun 

fakta 

 Skema Berita Headline, lead, latar 

informasi, kutipan, 

sumber, pernyataan, 

penutup 

SKRIP 

Cara wartawan 

mengisahkan fakta 

 Kelengkapan 

berita 

5W+1H 

TEMATIK 

Cara wartawan menulis 

fakta 

 Detail 

 Koherensi 

 Bentuk kalimat 

 Kata ganti 

Paragraf, proposisi, 

kalimat, hubungan 

antarkalimat 

RETORIS 

Cara wartawan 

menekankan fakta 

 Leksikon 

 Grafis 

 Metafora 

Kata,idiom,  

gambar/foto,grafik 
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2. Kemudian memilah-milah bagian-bagian yang ada pada artikel sesuai dengan 

elemen-elemen analisis framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki 

3. Lalu menganalisis bagian-bagian yang sudah masuk ke dalam elemen-elemen 

tersebut dan menghubungkannya dengan hasil wawancara dari narasumber. 

4. Menarik kesimpulan atas analisis dari elemen-elemen framing tersebut. 

5. Menghubungkan hasil analisis tersebut dengan teori level hirarki pengaruh isi 

media agar lebih terlihat jelas pembingkaian yang dilakukan. Dalam hal ini, tidak 

semua level digunakan. Hanya yang berhubungan dengan proses penelitian dan 

yang membantu untuk mengetahui hasil penelitian. Level-level tersebut adalah 

pengaruh organisasi, level pengaruh ideologi dan level ektramedia. 

6. Mengambil kesimpulan sebagai hasil dari penelitian. 

Dalam proses analisis data secara otomatis akan menentukan keabsahan data pada 

penelitian ini. Hal tersebut karena keabsahan data berasal dari sumber data yang 

digunakan dan proses analisis yang berlangsung. Oleh sebab itu, pengecekan 

kevalidan data tidak perlu dilakukan sebelum proses analisis untuk meyakinkan 

bahwa data itu benar-benar kredibel. 

 


