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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mencapai tujuan yang telah dikemukakan pada bab I, serta kerangka teori

pada bab II, maka diperlukan metodologi penelitian yang tepat untuk merumuskan

mengenai konstruksi citra dan image pria dalam majalah Cosmopolitan. Pada bab ini

akan dijelaskan sifat penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik

analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3.1 Sifat Penelitian

Penelitian atau riset merupakan proses penyelidikan secara hati-hati, sistematis

dalam mencari fakta dan prinsip-prinsip suatu penyelidikan yang cermat guna

menetapkan suatu keputusan yang tepat (Kriyantono, 2006:2). Penelitian bertujuan untuk

menjelaskan suatu fakta, dan memahami hubungan antar fakta dengan menggunakan

data-data empiris. Dalam sebuah penelitian, terdapat beberapa jenis atau tipe riset

(Kriyantono, 2006:67):

 Jenis Deskriptif

Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat

tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Riset ini digunakan

untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi tanpa menjelaskan hubungan

antar variabel.
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 Jenis Eksplanatif

Periset menghubungkan atau mencari sebab akibat antara dua atau lebih konsep

(variabel) yang akan diteliti. Sering juga disebut sebagai jenis riset korelasional

dan komparatif. Jabarkan tentang penelitian deskriptif, eksplanatif, eksploratif,

komparasi.

 Jenis Evaluatif

Riset ini mengkaji efektivitas atau keberhasilan suatu program. Karena riset ini

ingin melihat hubungan dan juga efektivitas, dibutuhkan suatu tujuan program

yang diteliti dan apa yang ingin diteliti dan dianalisis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian

deskriptif menurut Jalaludin Rakhmat dalam buku Metodologi Penelitian Komunikasi

(2009:25) ditujukan untuk: (1) mengumpulkan informasi secara rinci yang melukiskan

gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-

praktek yang berlalu, (3) membuat perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman

mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.

Penelitian deskriptif sendiri memiliki ciri-ciri (Kountur, 2004: 105-106):

1. Berhubungan dengan keadaan yang terjadi pada saat itu

2. Menguraikan satu variabel saja, atau beberapa variabel diuraikan satu persatu

3. Variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau tidak ada perlakuan

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif karena penulis ingin

menggambarkan realitas yang terjadi mengenai konstruksi citra kaum pria pada majalah

Cosmopolitan dengan menggunakan landasan teori yang ada, tanpa menghubungkan atau
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menjelaskan hubungan antara variabel yang satu dengan yang lainnya, dan juga tanpa ada

perlakuan terhadap objek yang diteliti.

3.2 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode riset komunikasi berupa analisis isi kualitatif.

Dalam buku Rachmat Kriyantono (2006:61), analisis isi kualitatif digunakan untuk

menjelaskan hal-hal yang tersirat (latent), seperti misalnya untuk melihat ideologi apa

yang ada di balik suatu berita. Metode analisis isi kualitatif berkembang menjadi

beberapa jenis metode, antara lain: analisis framing, analisis wacana, dan semiotik.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan

metode analisis model framing. Menurut Alex Sobur, seperti dikutip oleh Rachmat

Kriyantono dalam buku Riset Komunikasi (2006:253), framing digunakan untuk

mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan wartawan ketika

menyeleksi isu dan menulis berita. Framing secara sederhana adalah membingkai sebuah

peristiwa. Sedangkan menurut Sudibyo (2001), framing merupakan metode penyajian

realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan

dibelokkan secara halus, dengan memberkan penonjolan terhadap aspek-aspek tertentu,

istilah-istilah yang memiliki konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur, dan

alat ilustrasi lainnya. Dengan kata lain bagaimana realitas dibingkai, dikonstruksi, dan

dimaknai oleh media (Kriyantono, 2006: 253).

Penulis menggunakan metode analisis framing karena ingin menggambarkan

bagaimana sebuah media, dalam hal ini majalah Cosmopolitan membingkai mengenai

citra kaum pria dalam artikel-artikelnya. Dengan menggunakan metode analisis framing,

Konstruksi citra kaum..., Mindy Ramadhina, FIKOM UMN, 2012



44

diharapkan dapat terjabarkan secara jelas citra kaum pria seperti apa yang ingin

ditonjolkan oleh majalah Cosmopolitan.

Sedangkan penelitian kualitatif sendiri, menurut Bogdan dan Taylor (1975) dalam

buku Metodologi Penelitian Kualitatif (Moleong, 2010:4) merupakan penelitian yang

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

perilaku yang dapat diamati. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data biasanya

diperoleh melalui wawancara, pengamatan, atau pemanfaatan dokumen. Menurut Jane

Richie dalam Metodologi Penelitian Kualitatif (Moleong, 2010:6), penelitian kualitatif

adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi

konsep, perilaku, persepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk menjelaskan fenomena dengan

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian ini lebih

menekankan persoalan kedalaman (kualitas), dibandingkan dengan banyaknya data

(kuantitas) (Kriyantono, 2006:56-57).

Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan biasanya berupa data kualitatif.

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi. Namun

seringkali data kualitatif bersifat subjektif, karena ditafsirkan lain oleh orang yang

berbeda (Kriyantono, 2006:37). Berdasarkan sumbernya, data kualitatif dapat

dikelompokkan menjadi data historis, data teks, data kasus, dan data pengalaman

individu.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif berupa data teks. Menurut Rachmat

Kriyantono (2006:38), data teks adalah data yang berasal dari teks-teks tertentu, yang di

dalamnya terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih, di mana pemilihan, penyusunan,
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dan penyampaiannya tidak bebas dari maksud tertentu, karena memiliki makna tertentu

pula.

Yang membedakan penelitian kualitatif dari penelitian kuantitatif adalah dalam

penelitian kualitatif, kenyataan atau realita dibangun secara sosial, variabel yang diteliti

tidak dapat diukur satu sama lain, memiliki pandangan dari dalam yang berarti bahwa

masalah diperspektifkan secara subjektif, peneliti melakukan interpretasi, dan penulisan

laporan dilakukan secara deskriptif. Sedangkan penelitian kuantitatif mengacu pada data-

data bersifat numerikal, objekti, dan memiliki pandangan dari luar yang ditentukan dari

kuesioner yang disebarkan ke masyarakat luas (Moleong, 2010:55).

3.3 Unit Analisis

Dalam penelitian berjudul ”Konstruksi Citra Kaum Pria Dalam Majalah

Cosmopolitan” ini peneliti menggunakan unit analisis data berupa artikel-artikel yang

membahas mengenai kaum pria dalam majalah Cosmopolitan. Unit analisis data sendiri

adalah setiap unit yang akan dianalisis, digambarkan, atau dijelaskan dengan pernyataan-

pernyataan deskriptif. Unit analisis dalam penelitian ini adalah artikel-artikel mengenai

kaum pria pada majalah Cosmopolitan edisi 2011-2012. Penulis memilih artikel-artikel

dari majalah edisi tersebut karena dirasa sesuai dengan tema penelitian penulis. Berikut

unit analisis yang digunakan penulis dalam penelitian:

1. ”Tattoos on Woman: Sexy or Not?” dalam rubrik His Point of View majalah

Cosmopolitan edisi April 2011 halaman 182

2. “You Are My Greatest Prince” dalam rubrik Male Behaviour majalah Cosmopolitan

edisi April 2011 halaman 186
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3. “Dating an Older or Younger Women” dalam rubrik Male Behaviour majalah

Cosmopolitan edisi Juli 2011 halaman 174

4. “Change This, Honey” dalam rubrik Cosmo For Your Guy majalah Cosmopolitan edisi

September 2011 halaman 172

5. “Born This Way, Baby” dalam majalah Cosmopolitan edisi September 2011 halaman

261

6. “Bila Pria Menahan Diri” dalam rubrik His Point of View majalah Cosmopolitan edisi

September 2011 halaman 170

7. “When a Man Gets Dumped” dalam rubrik Male Behaviour majalah Cosmopolitan

edisi Desember 2011 halaman 180

8. “Touches That Lock Down His Love” dalam majalah Cosmopolitan edisi Februari

2012 halaman 157

9. “9 Anggapan Salah Soal Pria” dalam majalah Cosmopolitan edisi Februari 2012

halaman 186
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3.4 Teknik Pengumpulan data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan sebagai bahan pembuatan penelitian,

peneliti melakukan beberapa cara atau metode yang disesuaikan dengan jenis penelitian

kualitatif.

Menurut Lexy J. Moleong terdapat enam teknik pengumpulan data sebelum

kemudian dilakukan proses analisis (2010:157). Data-data tersebut antara lain didapatkan

dari;

(1) Sumber dan jenis data, yaitu kata-kata dan tindakan, sumber tertulis, foto, dan data

statistik; (2) Peranan Manusia Sebagai Instrumen Penelitian; (3) Pengamatan; (4)

Wawancara; (5) Catatan Lapangan; dan (6) Penggunaan Dokumen.

Namun dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan dua jenis

data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber

data pertama atau tangan pertama di lapangan. Dalam analisis isi, data primernya adalah

isi komunikasi yang diteliti. Karena itu sumber datanya berupa dokumentasi (Kriyantono,

2006:41). Dalam penelitian ini, data primernya adalah teks berupa artikel yang memiliki

topik mengenai kaum pria pada majalah Cosmopolitan edisi 2011-awal 2012.

Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku dan

sumber-sumber kepustakaan lainnya yang sesuai dengan tema penelitian ini. Data

sekunder sendiri merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua atau sekunder

(Kriyantono, 2006:42). Data sekunder biasanya merupakan data yang telah ada dan

dikumpulkan oleh pihak lain (bukan oleh peneliti) untuk sebuah tujuan . Peneliti hanya
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mencatat dan mengakses data-data yang telah tersedia tersebut untuk kemudian dijadikan

sebagai bahan rujukan penelitian.

3.5 Teknik Analisis data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi kualitatif

dengan metode framing. Data yang digunakan berupa data-data kualitatif yang dapat

berupa kata-kata, kalimat-kalimat atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara

mendalam maupun observasi (Kriyantono, 2006:194). Setelah data-data, baik primer

maupun sekunder diperoleh, data-data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan

analisis framing model Robert Entman.

Robert Entman adalah seorang ahli yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis

framing untuk studi isi media. Menurut Entman, meskipun analisis framing dipakai

dalam berbagai bidang studi yang beragam, satu faktor yang menghubungkan adalah

bagimana teks komunikasi yang disajikan, bagaimana representasi yang ditampilkan

secara menonjol mempengaruhi khalayak, dan bagaimana wartawan membuat satu

informasi lebih penting dan menonjol dibandingkan informasi lain, serta faktor-faktor apa

yang menyebabkannya (Eriyanto, 2002:185). Konsep framing digunakan untuk

menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari sebuah realitas oleh

media.

Penulis menggunakan analisis framing Robert Entman karena sesuai dengan topik

penelitian ini. Dalam konstruksi citra kaum pria pada majalah Cosmopolitan, terdapat

aspek-aspek utama mengenai citra kaum pria pada majalah tersebut yang ingin

ditonjolkan, dan mengabaikan aspek lainnya. Aspek yang ditonjolkan itu dimaksudkan
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untuk membuat informasi yang disampaikan menjadi lebih terlihat jelas dan mudah

diingat oleh khalayak. Konsep framing Robert Entman juga menyatakan framing

dijalankan oleh media dengan cara menyeleksi isu tertentu, dan mengabaikan isu lainnya.

Penyeleksian isu tersebut dapat menggunakan berbagai strategi wacana, diantaranya

pemakaian label tertentu ketika menggambarkan orang atau peristiwa. Perspektif atau

cara pandang wartawan ketika menulis sebuah informasi atau berita juga menentukan

dalam proses penyeleksian isu. Cara pandang tersebut akhirnya menentukan fakta apa

yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta akan dibawa ke mana

berita tersebut.

Dalam konsepsi Entman, framing pada dasarnya merujuk pada pemberian

definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan

kerangka berpikir tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan (Eriyanto, 2006:188).

Konsepsi berupa proses analisis framing Robert Entman dapat dirumuskan dalam bagan

berikut ini:

Tabel 3.1

Analisis Framing Model Robert Entman

Define Problems
(Pendefinisian Masalah)

Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau

sebagai masalah apa?

Diagnose Causes
(Memperkirakan

masalah atau sumber
masalah)

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang

dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa

(aktor) yang dianggap sebagai penyebab masalah?

Make Moral Judgment
(Membuat keputusan

moral)

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah?

Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau
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mendelegitimasi suatu tindakan?

Treatment
Recommendation

(Menekankan
Penyelesaian)

Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi

masalah/isu? Jalan apa yang ditawarkan dan harus ditempuh

untuk mengatasi masalah?

Sumber: Eriyanto (2002:188-189)

Konsepsi mengenai framing dari Entman tersebut menggambarkan secara luas

bagaimana peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh wartawan. Dalam Eriyanto

(2002:189-191) terdapat penjelasan mengenai konsep-konsep tersebut.

Define problems (pendefinisian masalah) adalah elemen yang pertama kali dapat

kita lihat mengenai framing. Elemen ini merupakan master frame/bingkai yang paling

utama. Ia menekankan bagaimana peristiwa dipahami oleh wartawan. Ketika terdapat

sebuah masalah atau peristiwa, bagaimana peristiwa atau isu tersebut dipahami. Peristiwa

yang sama dapat dipahami secara berbeda. Bingkai yang berbeda ini akan menyebabkan

realitas bentukan yang berbeda.

Diagnose Causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen

framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa.

Penyebab di sini bisa berarti apa (what), dan juga siapa (who). Bagaimana peristiwa

dipahami, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap sebagai sumber masalah.

Karena itu, masalah yang dipahami secara berbeda, penyebab masalah secara tidak

langsung dipastikan dapat berbeda pula.

Make Moral Judgement (membuat pilihan moral), adalah elemen framing yang

dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang

Konstruksi citra kaum..., Mindy Ramadhina, FIKOM UMN, 2012



51

sudah dibuat. Ketika masalah sudah didefinisikan, penyebab masalah sudah ditentukan,

dibutuhkan sebuah argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. Gagasan

yang dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal oleh khalayak.

Elemen framing model Robert Entman yang terakhir adalah Treatment

Recommendation (menekankan penyelesaian). Elemen ini dipakai untuk menilai apa yang

dikehendaki oleh wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah.

Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada bagaimana peristiwa itu dilihat dan

siapa yang dipandang sebagai penyebab masalah.

Konsep framing, dalam pandangan Entman, secara konsisten menawarkan sebuah

cara untuk mengungkap the power of a communication text. Framing analysis dapat

menjelaskan dengan cara yang tepat pengaruh atas kesadaran manusia yang didesak oleh

transfer (atau komunikasi) informasi dari sebuah lokasi, seperti pidato, ucapan/ungkapan,

news report, atau novel (Sobur, 2009:165).
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