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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

Dalam penelitian ini paradigma yang digunakan yakni pradigma 

kontruksionis. Paradigma menurut Bogdan dan Bikien adalah kumpulan longgar 

dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proporsi yang 

mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Moleong 1995:30). Paradigma 

merupakan hal penting yang harus diperhatikan dalam penelitian, hal ini karena 

dapat membantu seorang peneliti dalam menghubungkan kerangka pikir yang 

dibuatnya dan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam perspektif penelitian 

terhadap media, paradigma konstruksionis memiliki posisi dan pandangan 

tersendiri terhadap media dan teks yang dihasilkannya. Konsep mengenai 

paradigma konstruksionis ini diperkenalkan oleh sosiolog Peter L. Berger dan 

Thomas Luckman (Eriyanto 2002:15). 

Paradigma konstruksionis dianggap sebagai sebuah penentu yang memiliki 

kemampuan dalam mengarahkan khalayak. Dalam pandangan konstruksionis 

berita di ibarakan seperti sebuah drama. Ia bukan menggambarkan realitas, 

melainkan potret dari arena pertarungan antara berbagai pihak yang beraitan 

dengan peristiwa.  (Eriyanto 2002: 28). 

3.2 Pendekatan dan Jenis penelitian 

Melalui penelitian ini, Peneliti mencoba untuk menggunakan pendekatan  

penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode analisis framing. 

Maksud dari penelitian kualitatif deskriptif adalah dengan memberikan gambaran 

mengenai gejala-gejala atau realitas agar dapat  memberikan pemahaman 

mengenai gejala atau realitas, pemberian pemahaman yang dimaksud adalah 

dengan memberikan batasan pada kasus atau konteks gejala realitas. Sehingga hal-

hal seperti konsep apa yang digunakan serta apa makna dari gejala tersebut dapat 
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didefinisikan setelah peneliti melakukan pengamatan, memperoleh data, dan 

menganalisisnya (Pawito 2008:36-37). 

 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat interpretif 

(menggunakan penafsiran), yang melibatkan banyak metode dalam menelaah 

masalah penelitiaannya (Mulyana:2008:5). Dalam menganalisis berita, terdapat 

empat metode penelitian yakni analisis isi (content analysis), Analisis Wacana 

(Discourse Analysis), Analisis Semiotika (Semiotic Analysis), Analisis Bingkai 

(Frame Analysis). Melalui penelitian ini, Peneliti menggunakan Analisis Bingkai 

(Frame Analysis) atau yang lebih dikenal dengan analisis framing, dengan 

menganalisa informasi tentang isu terkait berita Gerakan Fajar Nusantara 

(Gafatar) di situs detik.com dan republika.co.id.   

3.3 Unit Amatan  dan unit analisis 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah media online, yakni portal berita 

nasional detik.com dan republika.co.id. Sedangkan yang menjadi unit analisis 

pada penelitian ini yaitu berita-berita terkait Ormas Gerakan Fajar Nusantara di 

situs detik.news.com dan republika.co.id edisi bulan Februari dan Maret 2016. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini terbagi dalam dua macam jenis yakni 

jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer dalam Penelitian ini 

yakni artikel mengenai pemberitaan fenomena organisasi Gafatar. 

Sedangkan, data sekunder merupakan data yang peneliti ambil dari 

literatur ilmiah, buku ilmiah yang menjadi pendukung dalam melakukan 

penelitian ini. 
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3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yakni dengan 

wawancara, dan dokumentasi. Wawanacra adalah proses percakapan yang 

dilakukan oleh peneliti dengan informan yang dianggap memiliki 

informasi penting terhadap suatu objek. Sedangkan dokumentasi yang 

dimaksud adalah dengan mengunduh berita-berita terkait Ormas Gerakan 

Fajar Merdeka di situs detik.com dan republika.co.id, untuk selanjutnya 

dianalisis dengan metode analisis framing menggunakan model analisis 

yang dikemukakan oleh Robert N. Entman dengan tujuan mengetahui 

makna atau isi pesan yang terkandung didalamnya. Metode dokumentasi 

merupakan metode pengumpulan data yang bertujuan untuk menggali data 

secara sistematis dan obyektif untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung analisis dan interpretasi data (Kriyantoro : 2006:116).  

3.4.3 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dengan menggunakan 

dokumentasi dengan mengunduh artikel di media online dari situs 

detik.com dan republika.co.id yaitu berita terkait Ormas Gerakan fajar 

Nusantara (Gafatar) edisi Januari hingga Maret 2016, dengan masing-

masing mengambil 5 (lima) berita dari masing-masing media. Selain itu, 

dengan mewawancarai narasumber di media yang menjadi objek analisis. 

Berikut adalah daftar berita dari detik.com dan republika.com yang akan 

penulis teliti: 

Tabel 3.1 Sumber Data 

NO SUMBER 

BERITA 

HARI,TANGGAL,JAM 

TERBIT 

JUDUL BERITA 

1 Detik.com Rabu, 13 Januari 2016, 

14:43 WIB 

MUI: Gafatar 

Sesat dan 
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Menyesatkan, 

Pemerintah Harus 

Tindak Tegas! 

2 Detik.com Selasa, 26 Januari 2016, 

21:19 WIB 

MUI: Masyarakat 

Jangan Anarkis, 

Serahkan Masalah 

Gafatar ke 

Pemerintah 

3 Detik.com Selasa, 02 Februari 

2016, 16:45 WIB 

JK: Gafatar 

Melanggar UU 

Bila Ingin 

Mendirikan 

Negara 

4 Detik.com Jumat, 05 Februari 

2016, 15:28 WIB 

Jaksa Agung: 

Fatwa MUI 

Gafatar Sesat Jadi 

Acuan Tim Pakem 

5 Detik.com Kamis, 24 Maret 2016, 

19:10 WIB 

Jaksa Agung 

Umumkan SKB 

Gafatar: Kalau Eks 

Gafatar 

Mengulangi Akan 

Dipidana 

6 Republika.co.id Senin, 11 Januari 2016, 

12:49 WIB 

Gafatar Disebut 

Preteli Agama 

Islam 
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7 Republika.co.id Selasa, 26 Januari 2016, 

09:51 WIB 

MUI Nilai Gafatar 

Berbahaya Bagi 

NKRI 

8 Republika.co.id Selasa, 02 Februari, 

17:02 WIB 

Terindikasi Makar, 

JK Nilai Paham 

Gafatar Perlu 

Diluruskan 

9 Republika.co.id Kamis, 03 Februari 

2016, 13:08 WIB 

MUI: Muslim Ikut 

Gafatar Termasuk 

Murtad 

10 Republika.co.id Sabtu, 24 Maret 2016, 

18:13 WIB 

Ajarkan Aliran 

Sesat, Aktivitas 

Gafatar resmi 

Dilarang 

Pemerintah 

 

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis 

framing dengan menggunakan model analisis framing Robert N. Entman. Teknik 

analisis data yang penulis lakukan dengan cara menerapkan tahapan-tahapan 

analisis model analisis framing Robert N. Entman yakni Define problems 

(pendefinisian masalah), merupakan elemen pertama wartawan membingkai 

sebuah berita. Elemen ini menekankan bagaimana peristiwa ditonjolkan oleh 

wartawan. Diagnoses Causes merupakan elemen dimana pembingkaian terhadap 

aktor, atau sumbermasalah dalam suatu peristiwa. Selanjutnya, Make Moral 

Judgement merupakan elemen yang digunakan wertawan untuk membenarkan 

atau memberikan argumen pada pendefinisian masalah yang dibuat. Yang terakhir 

adalah Treatment Recommendation, elemen ini merupakan cara yang dipakai oleh 
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wartawan untuk menilai, dan bagaimana penyelesaian masalah. Penyelesaian 

tersebut sangat bergantung pada bagaimana peristiwa dimaknai dan siapa yang 

dipandang sebagai penyebab masalah (Eriyanto. 2002:225-227). 

3.6 Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian 

3.6.1 Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dari penelitian ini tidak dilengkapi dengan riset yang 

mendalam terhadap media yang menjadi objek penelitian, seperti 

melakukan penggalian informasi secara langsung terhadap pemilik media 

ataupun pimpinan redaksi mengenai pandangan ideologi terhadap media 

yang bersangkutan. Namun, dalam proses wawancara, proses wawancara 

yang dilakukan bersifat informal, selain itu proses wawancara yang 

Peneliti lakukan terhadap detik.com kurang mendalam karena Peneliti 

tidak berhasil melakukan wawancara terhadap pihak redaksi dikarenakan 

pengiriman permohonan ijin wawancara melalui email dan telepon tidak 

mendapat respon, sehingga proses wawancara hanya dengan wartawan 

lapangan yang juga pernah terlibat dalam peliputan berita seputar 

organisasi Gafatar. 

3.6.2 Keterbatasan Penelitian 

Batasan penelitian ini proses dokumentasi pemberitaan organisasi 

Gafatar yang dilakukan hanya mengambil beberapa artikel berita dalam 

kurun waktu januari hingga maret tahun 2016 saja. Selain itu keterbatasan 

penelitian ini hanya menggunakan teknik analisis framing saja, tanpa 

menggunakan metode analisis berita lainnya seperti analisis isi (content 

analysis), Analisis Wacana (Discourse Analysis), Analisis Semiotika 

(SemioticAnalysis). 


