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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti 

akan menganalisis pemberitaan tentang gonjang-ganjing revisi UU KPK dan menyimpulkan 

hasil analisis tersebut. Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran 

tentang bagaimana media mengonstruksi pemberitaan gonjang-ganjing revisi UU KPK dalam 

memberitakan kepada khalayak dan ideologi yang tercermin dari pemberitaan tersebut. 

Pendekatan yang digunakan dalm penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Dalam hal ini 

media mengonstruksi beritanya sesuai dengan ideologi dari masing-masing media tersebut 

sehingga paradigma yang digunakan dalam penelitian ini yaitu paradigma konstruksionis. Dalam 

hal ini analisis framing adalah analisis yang paling mendekati dengan paradigma konstruksionis. 

Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis framing model Zhongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. 

1.2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diambil dengan 

cara mengunduh berita mengenai gonjang-ganjing revisi UU KPK mulai tanggal 07 Oktober 

2015 hingga 07 November 2015 dengan perincian masing–masing 5 berita dari kompas.com dan 

5 berita dari detik.com, dan sebagai data sekunder penulis mengambil dari kepustakaan.  

1.3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengunduh berita 

pada Kompas.com dan Detik.com mengenai Gonjang-ganjing revisi UU KPK. Berita yang telah 

di unduh kemudian di analisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki. 
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1.4. Unit Amatan dan satuan Analisis 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah portal berita Kompas.com dan Detik.com, 

sedangkan satuan analisis dalam penelitian ini yaitu berita-berita tentang Gonjang-ganjing revisi 

UU KPK yang dimuat oleh Kompas.com dan Detik.com mulai tanggal 07 oktober 2015 hingga 

07 November 2015. 

1.5. Teknik Analisis 

Model Analisis Framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki, dibagi menjadi 

empat struktur besar, diantaranya: struktur sintaksis, struktur skrip, struktur tematik, dan struktur 

retoris.  

1) Struktur Sintaksis 

Struktur sintaksis ini digunakan untuk mengetahui hubungan dan kerja sama dari 

tanda-tanda untuk menjalankan fungsinya. Struktur ini dapat dilihat dengan 

mengamati headline, lead yang di pakai dan latar kutipan yang dipakai. Skema 

berita adalah perangkat framing dari struktur sintaksis yang mempunyai beberapa 

bagian (Hussein, 2012 : 127). Headline digunakan untuk menunjukkan bagaimana 

wartawan mengonstruksi suatu isu. 

2) Struktur Skrip 

Struktur skrip biasanya mengacu pada urutan yang didirikan dan kestabilan 

komponen dari suatu peristiwa yang telah diinternalisasikan sebagai representasi 

mental yang terstruktur.1 Bentuk umum dari unsur skrip ini adalah pola 5W + 1H 

(who, what, when, where, why + how). Unsur kelengkapan berita ini dapat 

menjadi pertanda framing yang ingin ditampilkan. (Eriyanto, 2011:299). Struktur 

ini sangat penting dalam sebuah berita, karena melalui struktur ini kita dapat 

melihat urutan-urutan berita yang dibuat dan kemana berita tersebut akan 

diarahkan. 
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3) Struktur Tematik 

Struktur ini merupakan proses pengaturan tekstual yang disuguhkan kepada 

khalayak agar mendapat perhatian dari khalayak yang membacanya pada bagian-

bagian terpenting dari suatu teks dalam berita. Beberapa berita terdiri dari apa 

yang disebut cerita masalah yang fokus pada satu masalah atau topik pada satu 

waktu dan melaporkan beberapa peristiwa, tindakan, atau pernyataan yang 

berkaitan dengan masalah ini, Sebuah cerita semacam ini mengandung hipotesis-

pengujian tertentu fitur: Acara dikutip, sumber yang dikutip, dan proposisi yang 

diucapkan; semua berfungsi sebagai dukungan logis untuk hipotesis.2 Struktur 

tematik ini sangat penting karena merupakan proses pengaturan tekstual yang 

disuguhkan kepada pembaca sehingga pembaca dapat memberikan perhatian pada 

bagian-bagian terpenting dari isi teks. 

 

4) Struktur Retoris 

Struktur ini memiliki hubungan dengan bagaimana cara jurnalis memberikan 

penekanan arti tertentu pada berita yang disusunya. Struktur retoris ini yang 

digunakan jurnalis untuk membangun citra pada sisi tertentu pada suatu berita 

(Hussein, 2011:132). 
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Tabel 3.1 

Struktur Framing Zhongdang Pan dan Kosicki 

 

STRUKTUR PERANGKAT 

FRAMING 

UNIT YANG DIAMATI 

Sintaksis Skema Judul, lead, informasi, 

kutipan sumber, pernyataan, 

penutup 

Skrip Kelengkapan Berita 5W+1H 

Tematik Detail 

Koherensi 

Bentuk Kalimat 

Kata Ganti 

Paragraf, 

proposisi,kalimat,hubungan 

antar kalimat 

Retoris Leksikon 

Grafis 

Metafora 

Kata, ungkapan, 

gambar/foto, grafik 

                                                     
Sumber : Eriyanto, 2002:295 

 


