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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1. 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. Analisis framing meneliti 

pengalaman intersubyektif wartawan-dewan redaksi berita dalam kerangka 

mengkrontruksi 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). 

Konsep mengenai konstruksionisme diperkenalkan oleh Peter L. Berger. 

Menurutnya, realitas itu tidak dibentuk secara alamiah tetapi realitas dibentuk dan 

dikonstruksi. 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.  

1.2. Pendekatan dan Metode Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah kualitatif deskriptif dengan metode analisis framing. Dimana metode 
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penelitian ini bertujuan mepertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan 

menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas 

kuantitatif (Mulyana, 2006:150). 

Terdapat beberapa metode yang digunakan untuk menganalisa berita, yaitu 

analisis isi (content analysis), analisis bingkai (frame analysis), analisis wacana 

(discourse analysis), dan analisis semiotik (semiotic analysis). Analisis framing 

merupakan versi terbaru dari pendekatan analisis wacana khususnya untuk 

menganalisa teks media. Analisis framing mewakili tradisi yang mengedapnkan 

pendekatan atau perspektif multidisipliner untuk menganalisa fenomena atau 

aktivitas komunikasi.  

Peneliti akan menganalisis pemberitaan penembakan di LP Cebongan 

pada Kompas.com dan Detik.com, dan menyimpulakan hasil temuan dari analisis 

tersebut. Hasil penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu memberikan gambaran 

tentang bagaimana media mengkonstruksi kasus penembakan di LP Cebongan 

dalam pemberitaanya dan ideologi yang tercermin dari berita tersebut.  

Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip-prinsip umum yang 

mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala sosial didalam 

masyarakat. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif adalah makna dari gejala 

sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang 

bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu 

(Bungin, 2006:300).  

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dimaksdukan memahami 

fenomena-fenomena tentang apa yang terjadi dalam subjek penelitian. Misalnya 

berupa perilaku, tindakan, persepsi, motivasi, pemilihan kata dan bahasa dan lain 

sebagainya. Penelitian kuantitaif ini, menurut penulis merupakan metode yang 

sesuai untuk digunakan dalam menganalisa penulisan naskah berita berdasarkan 

analisis framing. Sehingga dapat diketahui bagaimana cara media menggiring 

pembaca dalam penulisan naskah berita. 

Penelitian kualitatif ini, menurut penulis merupakan metode yang sesuai 

dengan menganalisa penulisan naskah berita berdasarkan analisis framing. 



26 

 

Sehingga dapat diketahui bagaimana cara media menggiring pembaca dalam 

penulisan naskah berita yang dimuat di surat kabar.  

1.3. Sumber Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data primer yaitu 

unduhan berita mengenai kasus penembakan di LP Cebongan pada Kompas.com 

dan Detik.com sejak tanggal 23 Maret 2013 hingga 23 Juni 2013. Masing-masing 

5 berita dari setiao media. Sementara itu sebagai data sekunder penulis akan 

menggunakan data tambahan dari kepustakaan. 

1.4. Metode Pengumpulan Data 

Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi. 

Peneliti akan mengunduh berita-berita pada Kompas.com dan Detik.com 

mengenai kasus penembakan di LP Cebongan. Kumpulan berita tersebut 

kemudian dianalisis berdasarkan analisis framing model Pan dan Kosciki. Yang 

dilakukan penulis adalah 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). Kemudian penetapan data penelitian penulis lakukan 

secara purposive sampling (sampel bertujuan). Purposive sampling adalah metode 

pengambilan sampel yang dipilih dengan cermat yang didasarkan atas tujuan dan 

pertimbangan tertentu dari peneliti sehingga relevan dengan penelitian.  

1.5. Unit Pengamatan dan Unit Analisa 

Yang menjadi unit pengamatan dalam penelitian ini adalah portal berita 

Kompas.com dan Detik.com. Sedangkan satuan analisis dalam penelitian ini yaitu 

berita-berita mengenai penembakan di LP Cebongan yang dimuat oleh kedua 

media tersebut.  

1.6. Teknik Analisis Data 

Seperti yang telah dikemukan penulis pada bab terdahulu, teknik analisis 

framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat framing Pan dan 

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

model Pan dan Kosicki. Dimulai dari mengumpulkan data melalui cara 

dokumentasi kemudian melewati tahap purposive sampling. Kemudian dilakukan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pertimbangan&action=edit&redlink=1
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penyusunan data hasil penelusuran/pemilahan berita-berita mengenai kasus 

penembakan di LP Cebongan yang ada di Kompas.com dan Detik.com. Kemudian 

pengkodingan berita dilakukan berdasarkan model analisis framing oleh 

Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki.   

1.7. Kelemahan dan Keterbatasan Penelitian 

1.7.1. Kelemahan Penelitian 

Kelemahan dari penelitian ini tidak didukung dengan riset dan 

penggalian lebih dalam untuk mendapatkan informasi tentang ideologi 

media langsung dari media yang bersangkutan. Selain itu, penelitian 

hanya melihat pembingkaian dua media online saja tidak lebih dan 

tanpa membandingkan dengan media lainnya, misalnya dengan media 

konvensional. 

1.7.2. Keterbatasan Penelitian 

Penelitian hanya terbatas pada analisis framing saja. pengamatan 

hanya dilakukan terhadap teks yang ditampilkan oleh media dan 

wartawan. Penelitian ini tidak menilik proses produksi teks dan 

konsumsi teks khalayak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




