
Bab III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Dalam bagian ini, penulis akan menjelaskan mengenai metodologi yang akan mendasari 

penulis dalam melakukan penelitian ini.  

Metodologi (Creswell 2003; leedy & Ormrod 2005 dalam Sarosa 2012:5) pada dasarnya 

merupakan strategi, rencana, proses, atau rancangan yang berada di balik pilihan dan 

penggunaan metode tertentu dan menghubungkan pilihan dan penggunaan metode untuk 

mencapai hasil penilitian yang diinginkan. Ini berarti penulis pada bab ini akan menjelaskan 

mengenai strategi, rencana, proses, atau rancangan dalam menggunakan metode untuk mencapai 

hasil penelitian. 

Rasional berarti kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara – cara masuk akal. Empiris 

berarti cara – cara tersebut yang dilakukan dapat diamati oleh indera manusia. Sistematis berarti, 

proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah – langkah tertentu yang bersifat 

logis (Sugiyono, 2010: 2).  

Sementara itu, metode merupakan teknik atau prosedur yang digunakan untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian (Leedy & 

Ormrod 2005; Patton 2001 dalam Sarosa, 2012: 5). Ada pula yang menyebutkan bahwa metode 

penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam melakukan penelitian dengan cara ilmiah tersebut, 

maka penelitian ini didasarkan pada ciri – ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 

 

 

 

 

 



3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian 

kualitatif menurut Creswell (dalam Santana, 2010:1) mengandung pengertian bahwa adanya 

upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu 

atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan. 

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan  menggunakan jenis 

penelitian deskriptif. Jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk 

menggambarkan, meringkaskan, berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

realitas sosial yang ada di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya 

menarik realitas itu ke permukaan, sebagai suat ciri, karakter, sifat, model tanda, atau gambaran 

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

 

3.2Unit Amatan dan Unit Analisa 

3.2.1 Unit Amatan 

Satuan amatan adalah sesuatu yang dijadikan sumber untuk memperoleh 

data dalam menggambarkan atau menjelaskan tentang satuan analisis (Ihalauw, 

2003: 174). Adapun data yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah 

teks berita Headline yang tertulis dalam rubrik Metropolis surat kabar Magelang 

Ekspres pada tanggal, 29 Januari 2018, 17 Februari 2018, dan 17Maret 2018. 

3.2.2 Unit Analisa 

Unit analisa merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek dalam sebuah penelitian (Arikunto, 2002: 121). Dalam penelitian ini, yang 

menjadi unit analisa adalah headline berita yang terdapat dalam rubrik Metropolis 

surat kabar Magelang Ekspres. Adapun berita – berita tersebut adalah, berita 

mengenai Super Indo baru yang terdapat di Kota Magelang, yaitu berita pada 

tanggal 29 November 2017 hingga Februari 2018. 

 



3.3 Jenis dan Sumber Data 

Dalam penelitian ini, terdapat dua jenis data penelitian, yaitu data primer dan sekunder. 

Jenis data primer adalah data yang langsung diambil dari lokasi penelitian dan masih 

memerlukan analisa lebih mendalam lagi. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh dari sumber – sumber lain yang berkenaan dengan masalah yang diangkat 

1. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh 

pengumpul data primer atau oleh pihek lain (Siagian dan Sugiarto, 2006 :17). Data 

sekunder dalam penelitian ini berupa sumber – sumber pustaka, jurnal, atau hasil 

penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian mengenai media dan pembangunan 

Kota. 

2. Data Primer 

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh periset untuk menjawab 

masalah risetnya secara khusus (Istijanto, 2005: 45). Adapun data primer dalam 

penelitian ini adalah berita rubrik Metropolis surat kabar Magelang Ekspres pada 

tanggal, 29 Januari 2018, 17 Februari 2018, dan 17Maret 2018. Wawancara dengan 

wartawan Magelang Ekspres, serta pengamatan mendalam terhadap proses 

pembuatan berita di Magelang Ekspres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik bagaimana data itu bisa 

ditemukan, digali, dikumpulkan, lalu dikategorikan dan dianalisis (Ardianto, 2011: 161). 

Dalam hal ini, penulis akan melakukan beberapa metode untuk mengumpulkan data dalam 

penelitian ini. Adapun metode yang akan dilakukan penulis adalah: 

1. Studi Dokumen 

Penulis akan melakukan pengumpulan data yang pertama adalah dengan studi 

dokumen. Studi dokumen merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen – dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri 

atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 2012: 143). Sementara itu, dokumen 

merupakan data yang diperoleh / yang bersumber bukan dari manusia. Melainkan seperti 

dari tulisan pribadi, buku harian, dan surat – surat (Ardianto, 2011: 185). Dalam 

mengumpulkan data dengan studi dokumen ini, penulis akan berusaha mencari data – 

data, baik itu data primer ataupun data sekunder. Data primer yang dibutuhkan penulis 

adalah berita headline rubrik Metropolis surat Kabar Magelang Ekspres pada tanggal 29 

Januari 2018, 17 Februari 2018, dan 17 Maret 2018. Sedangkan data sekunder berasal 

dari berbagai literatur atau pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 2. Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan dengan maksud atau tujuan 

tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (pihak yang 

mengajukan pernyataan) dan terwawancara (pihak yang memberikan jawaban atas 

pernyataan itu) (Moelong, 2007: 186). Penulis hendak melakukan sebuah wawancara 

kepada pengusaha media, agar memperoleh hasil yang lebih mendalam lagi mengenai 

produksi berita.  

 

 

 



3.5 Metode Analisis Data 

Data berita yang sudah diperoleh pada tahap pengumpulan data tadi kemudian dianalisa 

dengan menggunakan metode analisis framing model Pan dan Kosicki(Sobur, 2006: 176). 

1. Sintaksis 

Sintaksis adalah susunan kata atau frase dalam kalimat.Sintaksis menunjuk pada 

pengertian susunan dari bagian berita yaitu headline, lead, latar informasi, sumber, 

penutup. Jadi, pada tahap ini perangkat framing nya adalah skema berita dan unit 

yang diamati adalah headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan , dan 

penutup. 

2. Skrip 

Pada tahap skrip, peneliti akan melihat lebih pada unsur kelengkapan berita. Unsur 

kelengkapan berita ini ditujukan untuk melihat  bagaimana cara wartawan 

mengisahkan fakta. Unsur kelengkpan berita tersebut mengenai 5W +1H (who, what, 

when, where, why, + how)dan ini menjadi unit yang diamati. 

3. Tematik 

Dala tematik ini, penelitian berusaha meilhat cara wartawan menulis fakta. Adapun 

perangkat framingnya adalah detail, maksud kalimat, hubungan, nominalisasi 

antarkalimat, koherensi, bentuk kalimat, kata ganti. Sedangkat unit yang akan diamati 

adalah paragraph dan proposisi. 

4. Retoris 

Retoris berusaha melihat bagaimana cara wartawan menekankan fakta. Adapun 

perangkat framing yang digunakan adalah leksikon, grafis, metaphor,dan 

pengandaian.Sedangkan unit yang diamati adalah kata, idiom, gambar/foto, dan 

grafik. 

 


