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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Setiap peneliti membutuhkan metode, untuk dapat menganalisis 

dan mendiskripsikan suatu masalah tertentu. Metode sendiri adalah cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 

Pendekataan yang di gunakan peneliti dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

penelitian yang yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa 

yangdialami oleh subjek penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dandengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2012:6) 

Pola yang di gunakan peneliti ini merupakan studi dokumentasi. 

Yang mana peneliti akan mendeskripsikan pemberitaan pada rubrik politik 

pada media daring Kumparan.com dan Merdeka.com dan peneliti akan 

lebih mengerucut lagi untuk hanya meneliti di rubrik politik di kedua 

media tersebut. Peneliti akan menggunakan analisis framing milik Pan dan 

Kosicki, melalui analisis framing ini diharapkan dapat diketahui 

bagaimana media mengknstruksi dan memframing pemberitaan dan 

menyampaikan pada khalayak. 

  



 

34 
 

Metode milik Pan dan Kosicki ini akan membantu peneliti dalam 

melakukan pemetaan setiap teks berita di kedua media Kumparan.com 

dam Merdeka.com. analisis framing ini adalah upaya guna meliat 

pengungkapan maksud tersembunyi dari subyek. Oleh sebab itu peneliti 

enggunakan pendekatan kualitatif. 

 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif untuk membedah dan 

klarifikasi terhadap fenomena atau kenyataan sosial. Konteks dalam 

penelitian yang dipilih adalah pemberitaan di rubrik politik di kedua media 

Kumparan.com dan Merdeka.com. dengan penelitian kualitatif deskriptif, 

peneliti dapat melakukan penjelasan secara detail dan jelas mengenai isi 

dari pemberitaan yang telah di framing ole kedua media tersebut. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Dikarenakan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan 

data berupa studi dokumentasi, sehingga peneliti melakukan penelitian di 

rumah yang beralamatkan di jl. Ikan Tombro Timur No. 6 Malang, dan 

penelitian di mulai pada tanggal 11-4-2018. 

 

3.4. Sumber Data 

Menurut Lofland dan Lofland, sumber data utama dalam peneitian 

kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan 

seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagan ini 
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jenis datanya dibagi dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, 

foto, dan stastitik. (Moleong, 2012:157) 

Sumber data pada penelitian ini adalah berita di rubrik politik di 

kedua media daring Kumparan.com dan Merdeka.com. berikut adalah 

headline masing-masing berita: 

1. Undian Nomor Urut, Jokowi-Maruf ke KPU Bersama Ketum Parpol 

Pengusung (Kumparan.com edisi 21 September 2018) 

2. Ma’ruf Amin Yakin Tumbangkan Prabowo-Sandi : Tiap Hari Ada 

Deklarasi (Kumparan.com edisi 22 September 2018) 

3. KPU Tak Masalahkan SBY Walkout dan Tak Teken Kmpanye Damai 

(Kumparan.com edisi 23 September 2018) 

4. Dana Kampanye Jokowi Rp 11,9 M Akan Digunakan Survei Hingga 

Deklarasi (Kumparan.com edisi 24 September 2018) 

5. Bawaslu Khawatir Tempat Ibadah Dimanfaatkan Untuk Kampanye 

Pilpres (Kumparan.com edisi 25 September 2018) 

6. Ngabalin Soal Bagi Sertifikat Dianggap Gerindra Kampanye: Baru 

Bangun (Kumparan.com edisi 26 September 2018) 

7. Allisa Wahid : Gusdurian Tidak Berpoliti (Kumparan 27 September 

2018) 

8. 14 Mentri dan 14 Gubernur Jadi Juru Kampanye Jokowi –Ma’ruf 

(Kumparan.com edisi 28 September 2018) 

9. Golkar : Wajar Prabowo Sowan ke Mbah Moen, Kan masa Kampanye 

(Kumparan.com edisi 29 September 2018) 
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10. Foto : Jokowi Pimpin Doa Bersama Untuk Palu di Solo 

(Kumparan.com edisi 30 September 2018) 

11. Prabowo –Sandi Minta Relawan Saksikan Pengundian Nomor Urut 

Lewat TV (Merdeka.com edisi 21 September 2018) 

12. Blusukan di Pasar Kadipolo Solo, Sandiaga dicurhati pedagang tempe 

(Merdeka.com edisi 22 September 2018) 

13. Prabowo Soal Walkout : SBY Penuh Perhitungan, Teiti dan Tertib 

(Merdeka.com edisi 23 September 2018) 

14. Visi Misi Jokowi-Ma’ruf, Menciptakan Indonesia Maju Berdaulat dan 

Mandiri (Merdeka.com edisi 24 September 2018) 

15. Bawaslu Akan Amati Jika Jokowi Masih Bagi-Bagi Sepeda Saat ke 

Daerah (Merdeka.com edisi 25 September 2018) 

16. Cegah Hoaks, Gerindra Minta Pemerintah Buat Aturan akun Medsos 

Pakai NIK (Merdeka.com edisi 26 September 2018) 

17. Grindra Sebut Ngawur Jika Jokowi Dinilai Lebih Religius Dari 

Prabowo (Merdeka.com 27 Sepetember 2018) 

18. Kubu Prabowo Minta Mentri Fokus Kerja, Jangan Masuk Timses 

Jokowi ( Merdeka.com edisi 28 September 2018 ) 

19. Kasus Korupsi PLTU Riau disebut Dijadikan ‘Peluru’ Buat Bubarkan 

Golkar (Merdeka.com edisi 29 September 2018) 

20. Prabowo Sapa Pengrajin Dan Penjual Batik di Pekalongan ( Merdeka 

edisi 30 September 2018) 
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3.5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam mlakukan penelitian pengumpulan data yang dilakukan 

haruslah akurat dan itu menjadi hal yang penting. Pengumpulan data yang 

dilakukan menggunakan studi dokumentasi dan pengamatan teks. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan 

data dengan dokumentasi. Jenis rekaman, catatan, kliping, berita, buku-

buku, dokumen, artikel dalam website atau internet, dll itu semua 

merupakan dokumentasi. ( Rachmat, 2006:120). Dalam penelitian ini yang 

akan di dokumentasikan adalah berita pada rubrik politik di kedua media 

daring Merdeka.com dan Kumparan.com. 

Kemudian metode pengamatan teks, teknik ini digunakan untuk 

mendapatkan data data teks yang di gunakan untuk mengetahui elemen-

elemen framing pada suat berita. 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Analisis framing merupakan pengembangan dari metode analisis 

isi media. Prinsip dari analisis framing adalah terjadinya sebuah proses 

seleksi dan penekanan pada suatu fakta yang di tulis dalam sebuah berita 

oleh media. Teknik analisis data yang di gunakan oleh peneliti adalah 

model analisis framing pan dan kosicki. Penelitian ini akan mengamati 

bagaimana kedua media daring memframing pemberitaan mereka di rubrik 

politik. 
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3.7. Uji Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang mengungkapakan fakta 

secara objektif, karenaitu diperlukan uji keabsahan data. Peneliti 

menggunakan uji kredibilitas dan uji depandibilitas, yaitu: 

1. Kredibilitas 

Pada dasarnya ada banyak macam uji kredibilitas akan tetapi 

yang di gunakan hanya ada dua, yaitu diantaranya adala: 

a. Peningkatan ketekunan 

Meningkatkan ktekunan berarti melakukan pengamatan 

secara lebih cermat dan berkesiambungan. Dengan cara ini 

dapat dipastikan data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara sistematis 

b. Menggunakan bahan referensi 

Referensi disini adalah pendukung untuk membuktikan data 

yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai contoh, screen 

capture dari pemberitaan di media daring yang juga dapat 

di gunakan menjadi bukti bahwa hasil penelitian sesuai 

sumber yang telah di cari 

2. Uji depandibilitas 

suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat 

mengulangi proses penelitian tersebut. Uji depandibilitas 

dilakuan dengan mengaudit keseluruhan proses penelitian. 

Mulai dari bagaimana peneliti menentukan masalh atau fokus, 

memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan 
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analisis data melakukan uji keabsahan data, hingga membuat 

kesimpulan harus bisa ditunjukan oleh peneliti. (Sugiyono, 

2015:277).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


