
23 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif , Pengertian metode deskriptif 

menurut Soegiyono (2009:21) adalah 

“ Metode deskriptif merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

melakukan analisa data dengan cara penggambaran hasil penelitian tetapi 

tidak untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.”1 

 Peneliti memilih jenis penelitian ini dikarenakan dalam proses penelitian, peneliti 

ingin menggambarkan suatu fenomena yang terjadi terutama dalam hal ini 

menggambarkan pembingkaian mengenai upaya Rekonsiliasi Tragedi G30S Tahun 

1965. Penelitian kualitatif biasanya tidak dimaksudkan untuk memberikan penjelasan-

penjelasan (explanation), tetapi lebih dimaksudkan untuk mengemukakan gambaran 

atau pemahaman (understanding) mengenai bagaimana dan mengapa suatu gejala atau 

realitas komunikasi terjadi (Pawito, 2007:35). Penelitian ini didesain dengan format 

penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada 

dimasyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realita itu ke 

permukaan, sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang 

kondisi, situasi,ataupun fenomena tertentu (Bungin,2007:68). 

3.2 Paradigma Penelitian 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruksionis. Menurut Bogdan dan 

Bikien, paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang 

bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian 

(Moleong, 1995: 30). Paradigma konstruksionis menganggap membuat teks berita 

sebagai penentu yang akan mengarahkan pola pikir khalayak. Pertanyaan utama dari 

paradigma konstruksionis adalah bagaimana peristiwa atau realitas dikonstruksi, dan 

dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. seperti yang dikatakan Peter L. Berger dalam 

                                                           
1 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf diunduh 11 
November2015, pukul 20:09 wib 

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf%20diunduh%2011%20November2015
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf%20diunduh%2011%20November2015
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buku yang berjudul “Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Media” mengatakan 

bahwa 

“Realitas itu dibentuk dan dikonstruksi. Realitas tidak lahir secara 

ilmiah. Setiap orang dapat memiliki konstruksi yang berbeda-beda atas 

realitas karena setiap orang memiliki pengalaman, pendidikan, lingkungan 

sosial, dan bahkan ideologi yang berbeda satu sama lain”2 

  

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat terlihat bahwa analisis yang akan 

dilakukan oleh peneliti kebenarannya tidak pasti (positivism) melainkan kebenaran 

terdapat di lapangan saat penelitian dilakukan (konstruksionisme). Setiap wartawan yang 

mengisahkan suatu realitas memiliki pengalaman, tingkat pendidikan, lingkungan sosial 

dan bahkan ideologi yang berbeda. Oleh karena itu, kebenaran tidak dapat dijawab 

secara pasti 

 Analisis framing meneliti pengalaman intersubyektif wartawan-dewan redaksi 

berita dalam kerangka mengkonstruksi realitas. Dengan demikian paradigma 

konstruktivisme yang paling mendekati untuk menggambarkan maupun menjelaskan 

obyek atau problematika dalam analisis framing ini. Implikasi dari paradigma 

konstruksionis adalah penggunaan metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan 

untuk menganalisis bagaimana media mengkonstruksi realitas dalam teks media dan 

kebijakan redaksional seperti apa sehingga muncul “realitas seperti itu” dimedia.  

(Eriyanto, 2002: 31-38). Melalui pemahaman ini, realitas menjadi berwajah 

ganda/plural. Setiap orang bisa mempunyai konstruksi yang berbdea-beda atas suatu 

realitas (Eriyanto, 2002: 15). Setiap orang yang memiliki pengalaman, preferensi, 

pendidikan tertentu, dan lingkungan pergaulan atau sosial tertentu akan menafsirkan 

realitas sosial itu dengan konstruksinya masing-masing. 

 

3.3 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah 

kualitatif dengan metode analisis framing. Peneliti akan menganalisis pemberitaan 

tentang rekonsiliasi tragedi G30S Tahun 1965 di Indonesia dalam suaramerdeka.com. 

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang bagaimana 

media membingkai berita rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965 .  
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3.4   Metode Pengumpulan Data 

Metode penelitian menurut Iqbal Hasan (2004:4) adalah 

  
“Proses pencarian tahu jawaban tentang suatu masalah melalui cara 

tertentu (seperti memeriksa, mengusut, menelaah dan mempelajari secara 

cermat dan sungguh-sungguh) hingga ditemukan kebenaran.”3 

 

Metode Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian 

kualitatif dengan menggunakan analisis framing “Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki”. peneliti memilih metode penelitian kualitatif dikarenakan kebenaran dari 

pembingkaian yang dibentuk oleh Suaramerdeka.com belum ditemukan dan interpretasi 

setiap orang tentang pembingkaian ini berbeda-beda. 

Metode analisis yang digunakan oleh peneliti adalah analisa Framing karya Pan 

dan Kosicki. Alasan peneliti memilih menggunakan metode ini dikarenakan metode ini 

yang paling popular dan banyak digunakan. Selain itu, Model Analisis Framing Pan dan 

Kosicki lebih lengkap dikarenakan dalam proses analisisnya mencakup konsepsi 

psikologis dan konsepsi sosiologis dimana dalam analisis framing yang lainnya tidak 

terdapat kedua konsepsi tersebut. Pan dan Kosicki membuat suatu model yang 

mengintegrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang melihat frame semata 

sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi sosiologis yang lebih tertarik melihat 

frame dari sisi bagaimana lingkungan sosial dikonstruksi seseorang. 

Peneliti melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. metode 

dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali data-data 

secara sitematis dan objektif dan  untuk mendapatkan informasi yang mendukung 

analisis dan interpretasi data (Kriyantono, 2006:116). Yang akan dilakukan peneliti 

adalah Peneliti akan mengunduh berita-berita pada suaramerdeka.com mengenai 

Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965 bulan September - Oktober 2015, Kumpulan 

berita tersebut kemudian dianalisis berdasarkan analisis framing model Pan dan Kosciki.  

 

3.5 Unit Pengamatan dan Unit Analisa 

Unit Amatan merupakan suatu unit dimana data yang berhubungan dengan bahan 

penelitian dikumpulkan. Selain itu, unit Amatan dapat berarti segala sesuatu yang 

dijadikan sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau 

                                                           
3 http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf diunduh 18 
November 2015,  pukul 13.08 wib  

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf%20diunduh%2018%20November%202015
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/435/jbptunikompp-gdl-guruhtikaf-21713-4-unikom_g-i.pdf%20diunduh%2018%20November%202015
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menjelaskan satuan analisis (Ihalauw,2004:178). Unit amatan dalam penelitian ini 

adalah portal berita suaramerdeka.com.  

Unit Analisa berkaitan dengan pokok-pokok utama atau subjek utama dari 

penelitian yang akan diteliti. Selain itu, Unit Analisa memiliki pengertian agrerasi data 

yang dikumpulkan untuk dianalisa dalam rangka menjawab persoalan-persoalan 

penelitian (Ihalauw,2004:174).  satuan unit analisis dalam penelitian ini yaitu pesan 

rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965.  

 

3.6 Teknik Analisis Data 

Seperti yang telah dikemukan penulis dalam bab sebelumnya, teknik analisis 

framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat framing Pan dan 

Kosicki. Maka peneliti juga akan melakukan analisis dengan tahapan seperti pada 

model Pan dan Kosicki. Dimulai dari mengumpulkan data melalui cara dokumentasi 

lalu peneliti akan menganalisisnya dengan framing Zhongdang Pan dan Gerald M 

kosicki. 

 

3.7 Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti memilih berita Upaya Rekonsiliasi Tragedi G30S 

tahun 1965 didalam portal berita SuaraMerdeka.com bulan September 2015 – Oktober 

2015 sebagai data primer, didalam SuaraMerdeka.com peneliti menemukan 10 berita 

yang membahas mengenai Rekonsiliasi tragedi G30S tahun 1965, dan Sementara itu 

sebagai data sekunder penulis akan menggunakan data tambahan dari 

kepustakaan.berikut berita mengenai Rekonsiliasi Tragedi G30S tahun 1965 didalam 

Suaramerdeka.com: 
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1. Pendidikan Sejarah Jadi Media Rekonsiliasi 

16 September 2015 1:00 WIB Category: Berita Utama, Nasional, SmCetak A+ / A- 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tsabit Azinar Ahmad : Penjernihan Sejarah Menuju Nirkebencian 

Oleh Eka Handriana 

20 September 2015 3:03 WIB Category: Bincang-Bincang, SmCetak A+ / A- 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-sejarah-jadi-media-rekonsiliasi/diunduh 16 Februari 

2016,14.00 WIB 

5http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tsabit-azinar-ahmad-penjernihan-sejarah-menuju-nirkebencian/ 

diunduh 16 Februari 2016,14.15 WIB 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-berita-utama/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-nasional/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-sejarah-jadi-media-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-sejarah-jadi-media-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-bincang/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tsabit-azinar-ahmad-penjernihan-sejarah-menuju-nirkebencian/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tsabit-azinar-ahmad-penjernihan-sejarah-menuju-nirkebencian/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pendidikan-sejarah-jadi-media-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/tsabit-azinar-ahmad-penjernihan-sejarah-menuju-nirkebencian/
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3. Pemerintah Siapkan Ungkapan Tragedi 1965 

24 September 2015 6:25 WIB Category: Nasional, Semarang Metro6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Setengah Abad G30S   

Oleh FS Swantoro 

30 September 2015 4:04 WIB Category: SmCetak, Wacana7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintahsiapkan-ungkapan-tragedi -1965/ diunduh 3 Januari 

2016,08.03 wib 

7 Http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/setengah-abad-g30s/ diunduh 8 Oktober 2015,10.05 wib 

 

http://berita.suaramerdeka.com/category/nasional/
http://berita.suaramerdeka.com/category/semarang-metro/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-wacana/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintahsiapkan-ungkapan-tragedi%20-1965/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/setengah-abad-g30s/
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5. Pemerintah Pilih Rekonsiliasi 

Keluarga Eks PKI Jadi Aktivis NU 

1 Oktober 2015 4:49 WIB Category: Nasional, SmCetak A+ / A- 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Memperkuat Rekonsiliasi Kultural   

2 Oktober 2015 4:36 WIB Category: SmCetak, Wacana9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/Pemerintah-pilih-rekonsiliasi/ diunduh 16 Februari 

2016,13.14 wib 

9 Http://Berita.suaramerdeka.com/smcetak/memperkuat-rekonsiliasi-kultural/ diunduh 16 

Februari 2016,13.25 wib 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-nasional/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintah-pilih-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/pemerintah-pilih-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-wacana/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/Pemerintah-pilih-rekonsiliasi/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/memperkuat-rekonsiliasi-kultural/
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7.  Polri Incar Penyebar Fitnah 

2 Oktober 2015 5:26 WIB Category: Berita Utama, SmCetak A+ / A-10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Diskusi Rekonsiliasi Tragedi 1965 Bakal Digelar 

10 Oktober 2015 0:42 WIB Category: SmCetak, Suara Muria A+ / A- 11 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polri-incar-penyebar-fitnah/ diunduh 16 Februari 
2016, 09.00 wib 

11http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/diskusi-rekonsiliasi-tragedi-1965-bakal-digelar/ 
diunduh 3 Januari 2016, 15.06 wib 

 

http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-berita-utama/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polri-incar-penyebar-fitnah/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polri-incar-penyebar-fitnah/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-suara-muria/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/diskusi-rekonsiliasi-tragedi-1965-bakal-digelar/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/diskusi-rekonsiliasi-tragedi-1965-bakal-digelar/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/polri-incar-penyebar-fitnah/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/diskusi-rekonsiliasi-tragedi-1965-bakal-digelar/
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9. Negara Minta Maaf ke Soekarno, Gagasan yang Konstruktif 

15 Oktober 2015 15:42 WIB Category: Nasional Dikunjungi: kali A+ / A- 12 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Sejarah Kelam Sudah Saatnya Dikubur 

50 Tahun Prahara 1965 

17 Oktober 2015 0:04 WIB Category: SmCetak, Suara Muria A+ / A- 13 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
12http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/Negara-minta-maaf-ke-soekarno-gagasan-yang-konstruktif/  diunduh 

27 Maret 2016,12.04 wib 

13 http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sejarah-kelam-sudah-saatnya-dikubur/ diunduh 3 
Januari 2016, 17.09 wib 

 

http://berita.suaramerdeka.com/category/nasional/
http://berita.suaramerdeka.com/negara-minta-maaf-ke-soekarno-gagasan-yang-konstruktif/
http://berita.suaramerdeka.com/negara-minta-maaf-ke-soekarno-gagasan-yang-konstruktif/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/category/smcetak/cetak-suara-muria/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sejarah-kelam-sudah-saatnya-dikubur/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sejarah-kelam-sudah-saatnya-dikubur/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/Negara-minta-maaf-ke-soekarno-gagasan-yang-konstruktif/
http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/sejarah-kelam-sudah-saatnya-dikubur/

