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BAB III 

Metodologi Penelitian 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

     Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma 

konstruktivis. Paradigma konstruktivis ialah paradigma yang hampir merupakan 

antithesis dari paham yang meletakkan pengamatan dan objektivitas dalam 

menemukan suatu realitas atau ilmu pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu 

sosial sebagai analisis sistematis terhadap socially meaningful action melalui 

pengamatan langsung dan terperinci terhadap pelaku sosial yang bersangkutan 

menciptakan dan memelihara atau mengelola dunia sosial mereka (Hidayat, 2003. 

h.3)  

         Teori konstruktivisme menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi 

dan bertindak menurut berbagai kategori konseptual yang ada dalam pikirannya. 

Menurut teori ini, realitas tidak menunjukkan dirinya dalam bentuknya yang 

kasar, tetapi harus disaring terlebih dahulu melalui bagaimana cara seseorang 

melihat sesuatu (Morissan, 2009. h.107) 

        Paradigma konstruktivisme ialah paradigma dimana kebenaran suatu realitas 

sosial dilihat sebagai hasil konstruksi sosial, dan kebenaran suatu realitas sosial 

bersifat relatif. Paradigma konstruktivisme ini berada dalam perspektif 

interpretivisme (penafsiran) yang terbagi dalam tiga jenis, yaitu interaksi 

simbolik, fenomenologis dan hermeneutik. Paradigma konstruktivisme dalam 

ilmu sosial merupakan kritik terhadap paradigma positivis.  
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      Menurut paradigma konstruktivisme realitas sosial yang diamati oleh 

seseorang tidak dapat digeneralisasikan pada semua orang, seperti yang biasa 

dilakukan oleh kaum positivis. Konsep mengenai konstruksionis diperkenalkan 

oleh sosiolog interpretasi, Peter L.Berger bersama Thomas Luckman. Dalam 

konsep kajian komunikasi, teori konstruksi sosial bisa disebut berada diantara 

teori fakta sosial dan defenisi sosial (Eriyanto, 2002. h.13) 

         Peneliti mengambil model studi kasus Robert E. Stake karena penelitian ini 

menggunakan paradigma konstruktivis. Stake menekankan bahwa studi kasus 

tidak terkait dengan metode atau paradigma yang diambil, tapi lebih kepada 

pilihan masalah yang ingin dipelajari (Denzin & Lincoln, 2005. h.443) 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan 

kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman 

yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan 

masalah manusia. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran 

kompleks, meneliti kata – kata,laporan terinci dari pandangan responden, dan 

melakukan studi pada situasi yang di alami. Metodologi kualitatif merupakan 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata – kata tertulis 

maupun lisan dari orang – orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Taylor 

dalam Moleong, 2007. h,3). 

3.2 Metode Penelitian 

Studi kasus adalah  suatu metode untuk memahami individu yang 

dilakukan secara integratif dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang 

mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan 
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tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang 

baik  (Susilo Rahardjo & Gudnanto,2011. h. 250)  

Stake menjelaskan bahwa peneliti kasus mencari tahu tentang apa yang 

bersifat umum dan apa yang bersifat khusus dari kasus tersebut, tapi hasil akhir 

dari kasus biasanya menampilkan sesuatu yang unik Stake juga merumuskan tiga 

tipe studi kasus yaitu, Intrinsic case study, Instrumental case study dan Collective 

case study (Denzin dan Lincoln, 2005, h.445- 447). Ketiganya dapat dijabarkan 

sebagai berikut : 

1. Studi kasus intrinsik, apabila kasus yang dipelajari secara mendalam 

mengandung hal-hal yang menarik untuk dipelajari berdasarkan kasus itu 

sendiri, atau dapat dikatakan mengandung daya tarik intrinsik (intrinsic 

interest). 

2. Studi kasus instrumental, apabila pilihan kasus bersifat sekunder atau 

berperan sebagai supportive role yang membantu pemahaman yang 

mendalam tentang konsep lain. Kasus yang digunakan bersifar umum dan 

tidak harus unik asalkan merepresentasikan konsep yang ingin di dalami. 

3. Studi kasus kolektif, apabila kasus yang dipelajari secara mendalam 

merupakan beberapa (kelompok) kasus, walaupun masing-masing kasus 

individual dalam kelompok itu dipelajari, dengan maksud untuk 

mendapatkan karakteristik umum, karena setiap kasus mempunyai ciri 

sendiri yang bervariasi. 

Penelitian  yang dilakukan oleh penulis ini akan masuk dalam kategori 

studi kasus instrumental. Karena penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan 

pemahaman terhadap teori yang telah ada sebelumnya, yaitu teori framing. Hal ini 
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sesuai dengan tujuan penelitian yaitu menjadi tambahan informasi mengenai apa 

yang melandasi produsen berita dalam melakukan proses seleksi dan penekanan 

isu dalam framing. 

Stake mengatakan “Case study is not a methodological choice but a choice 

of what is to be studied”. Artinya studi kasus bukan merupakan pilihan 

metodologi, tetapi merupakan pilihan yang sifatnya khusus untuk dipelajari. 

Sehingga, studi kasus tidak terbatas dalam satu metode saja, tapi bisa melalui 

beberapa metode sekaligus. (Denzin & Lincoln, 2005, h. 443) 

Begitu pula halnya dalam penelitian ini, penulis tidak menjadikan framing 

sebagai metode utama. Karena pada umumnya, yang penulis temukan bahwa 

kebanyakan model analisis framing terbatas pada data yang diperoleh melalui 

studi dokumen. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana proses dibalik data itu 

dibentuk, tentunya penulis harus melakukan observasi dan wawancara terhadap 

narasumber menyangkut kerja wartawan secara lengkap. Tentunya dengan tujuan 

guna memahami bagaimana si wartawan menyeleksi fakta dari kejadian nyata di 

lapangan dan bagaimana seluruh kejadian di lapangan itu diseleksi dan 

ditonjolkan pada produksi berita. 

Untuk memahami kasus secara komprehensif, model studi kasus dari 

Stake memaksimalkan penggunaan data dan analisis yang berasal dari observasi, 

wawancara serta studi dokumen lalu membandingkannya dengan analisis framing.  

Pada tahap awal, penulis akan melakukan studi dokumen terhadap hasil 

akhir atau pemberitaan yang dihasilkan. Kemudian setelahnya, hasil observasi dan 

wawancara yang dilakukan akan dibandingkan dengan studi dokumen yang telah 
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dilakukan sebelumnya, guna melihat bagaimana seleksi sebuah fakta dan 

penonjolan fakta dilakukan. 

3.3 Informan 

Informan dalam penelitian ini merupakan beberapa wartawan dari 

berbagai desk pada sebuah koran nasional yang sedang meliput sebuah isu.  

Peneliti kemudian menentukan informan dengan kapasitas tersebut sebagai 

narasumber yang akan menjadi informan da lam penelitian ini. Terdapat 5 orang 

yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Teguh Nirwahjudi, Kepala Divisi Pemberitaan 

Teguh merupakan Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia yang 

bertanggung jawab pada halaman luar atau halaman utama koran Media 

Indonesia. Teguh merupakan Sarjana Ilmu Komunikasi Universitas 

Padjajaran Bandung. Beliau telah bergabung bersama Media Indonesia 

sejak tahun 1997. Seiring dengan berjalannya waktu pada tahun 2007 

beliau diangkat sebagai Kepala Divisi Pemberitaan di Media Indonesia 

2. Hilarius, Asisten Kepala Divisi Kompartemen Politik, Hukum dan HAM 

Hilarius merupakan Asisten Kepala Divisi atau ASKADIV pada 

Kompartemen Polhukam. Sebelum menjadi seorang jurnalis, Hilarius 

bekerja pada sebuah perusahaan penerbitan buku. Lalu setelah itu 

bergabung pada salah satu anak Media Group yaitu lampung Pos, hingga 

akhirnya bergabung dengan Media Indonesia pada tahun 1999. Tugas 

seorang redaktur adalah  mengkoordinir berita – berita apa saja yang harus 

diliput oleh kompartemennya. Berita – berita tersebut yang akan 

digunakan untuk mengisi halaman – halaman di Media Indonesia. 
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3. Aries Wijaksena, Redaktur Mediaindonesia.com 

Aries merupakan Redaktur Mediaindonesia.com yang telah bergabung 

dengan Media Indonesia sejak tahun 2002. Sebelumnya, Aries pernah 

menjadi wartawan kepolisian. Sehingga hingga saat ini ia memiliki banyak 

rekanan polisi. Tugas seorang redaktur adalah  mengkoordinir berita – 

berita apa saja yang harus diliput oleh kompartemennya. Berita – berita 

tersebut yang akan digunakan untuk mengisi halaman – halaman di 

Mediaindonesia.com 

4. Rudy Polycarpus, Wartawan Politik, Hukum dan HAM 

Rudy Polycarpus merupakan wartawan pada kompartemen politik, hukum 

dan HAM. Poly sudah bergabung dengan Media Indonesia selama kurang 

lebih tujuh tahun. Masing – masing wartawan Polkam memiliki pos 

peliputan, sama halnya dengan Poly yang memiliki pos peliputan di Istana 

Negara. Setiap harinya, Poly meliput agenda Presiden. Latar belakang 

pendidikan Poly adalah Sarjana Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. 

5. Erandhi Hutomo Saputra, Wartawan Politik, Hukum dan HAM 

Randhi merupakan wartawan Polhukam yang memiliki pos di pengadilan 

tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Randhi pernah menjadi karyawan 

magang di Media Indonesia. Lalu pada tahun 2014 silam, Randhi yang 

mengambil konsentrasi kuliah di Fakultas Ilmu Budaya ini resmi 

bergabung menjadi wartawan tetap Media Indonesia. 

6. Indri Yani, Wartawan Humaniora 

Indri merupakan wartawan humaniora yang telah bergabung dengan 

Media Indonesia sejak 2014. Desk ini memiliki ruang lingkup yang  luas. 
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Mencakup isu- isu humanis seputar kesehatan, kesejahteraan sosial, 

pendidikan, kebudayaan, perempuan dan anak, iptek dan hiburan termasuk 

selebritas. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

Terdapat lima macam metode pengumpulan data, yaitu metode observasi, 

metode wawancara, metode angket, dokumentasi dan metode yang merupakan 

gabungan dari keempatnya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu, observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk 

mengumpulkan data. (Sugiyono 2012. h, 309)  

1.Wawancara  

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan 

 itu dilakukan oleh dua orang yaitu, pewawancara adalah orang yang 

 mengajukan pertanyaan dan terwawancara adalah orang yang bertindak 

 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan terbuka. 

Penulis menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan untuk mendapatkan data. Penulis juga dapat mengembangkan 

pertanyaan-pertanyaan untuk mengungkapkan data. Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara terbuka. Subjek tahu bahwa mereka sedang 

diwawancarai dan mengetahui maksud dan tujuan wawancara.  

2. Observasi (Pengamatan)  

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara 

 pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan 

 yang sedang berlangsung. Observasi dapat dilakukan secara partisipatif 

Proses Framing..., Mentari Delita, FIKOM UMN, 2017



  
 

27 
 

 dan nonpartisipatif. Observasi partisipatif, peneliti ikut serta dalam 

 kegiatan yang sedang berlangsung, sedangkan observasi nonpartisipatif, 

 peneliti tidak ikut serta dalam kegiatan, peneliti hanya berperan 

 mengamati kegiatan, tidak ikut dalam kegiatan.  

Observasi dalam penelitian ini menggunakan jenis observasi 

nonpartisipatif. Peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, 

tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Observasi dilakukan 

peneliti dengan mengamati subjek, situasi sosial dan di mana kegiatan itu 

terjadi. 

3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 

 mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen baik gambar, 

tertulis,  maupun elektronik. Dokumentasi juga dapat berfungsi sebagai alat 

bantu  dalam kegiatan wawancara, sehingga hasil wawancara lebih lengkap dan  

 sahih.  

 

3.5 Teknik Keabsahan Data 

Menurut Robert E. Stake (Denzin & Lincoln, 2005, h.254) triangulasi 

adalah proses yang menggunakan berbagai perpektif untuk mengklarifikasi makna 

serta verifikasi sebuah pengamatan atau penafsiran. Stake juga menambahkan 

bahwa seorang peneliti kualitatif tertarik pada perbedaan persepsi, bahkan realitas 

yang berbeda dimana manusia hidup. Triangulasi membantu mengidentifikasi 

realitas yang berbeda. 
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Untuk itu, Denzin (1978 dalam Moleong, 2010, h.330) membagi 

triangulasi ke dalam 4 jenis, yaitu : 

1. Triangulasi Sumber Data 

Yaitu teknik pengumpulan data dari beragam sumber yang saling berbeda 

 dengan menggunakan suatu metode yang sama. Misalnya wawancara 

 mendalam tentang cara meningkatkan kesehatan bisa dilakukan pada 

 dokter, ahli gizi, instruktur fitness, dan lain-lain 

2. Triangulasi Peneliti 

Triangulasi peneliti adalah pelibatan sejumlah peneliti yang berbeda 

 disiplin ilmunya dalam suatu penelitian yang sama. Triangulasi ini 

 dimaksudkan antara lain untuk menghindari potensi bias individu pada 

 peneliti tunggal. 

3. Triangulasi Teori 

Triangulasi teori adalah penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam  

 menafsir seperangkat data. 

4. Triangulasi Metode 

Triangulasi metode adalah penggunaan sejumlah metode pengumpulan  

 data dalam suatu penelitian. Traingulasi metode diperlukan karena  setiap

 metode pengumpulan data memiliki kelemahan dan keunggulannya 

 sendiri. Dengan memadukan sedikitnya tiga metode, misalnya observasi, 

 wawancara dan dokumentasi, maka satu dan lain metode akan saling 

 menutup kelemahan  sehingga tangkapan atas realitas sosial menjadi 

 lebih terpercaya. 
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Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data 

dan triangulasi teori. Karena dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan 

sejumlah data dan melakukan wawancara mendalam terhadap sejumlah 

narasumber yang terkait dengan data - data tersebut. Selanjutnya penelitian 

mencoba menafsirkannya dengan menggunakan teori framing dan 

hierarchy of influence.  

3.6 Teknik Analisis Data 

Strauss dan Corbin (dalam Emzir, 2010. h. 131) menjelaskan bahwa 

analisis data kualitatif khususnya dalam penelitian Grounded Theory terdiri atas 

tiga jenis pengodean, Yaitu: pengodean terbuka (open coding); pengodean 

berporos (axial coding); dan pengodean selektif (selective coding). Pengumpulan 

dan analisis data merupakan proses antarjaringan yang erat, dan harus terjadi 

secara bergantian karena analisis mengarahkan pengambilan sampel data.  

Pemikiran penting yang harus dilakukan sebelum melakukan analisis data 

yaitu dengan  melakukan analisis secara fakta untuk membuat interpretasi dan 

argument yang kuat untuk analasisis tersebut lalu Mengatur prosedur-prosedur 

dan teknik-teknik yang fleksibel sesuai dengan keadaan, berurut secara bervariasi, 

dan pilihan-pilihan tersedia di setiap langkah.  

Selanjutnya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu memudahkan 

prosedur-prosedur yang telah dibuat lalu yang terakhir Mempelajari kembali 

bagian pengodean secara detail. 

A.    Pengodean Terbuka (Open Coding) 

Pengodean terbuka adalah bagian analisis yang berhubungan khususnya 

dengan penamaan dan pengategorian fenomena melalui pengujian data secara 
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teliti. Selama proses pengodean terbuka, data dipecah ke dalam bagian-bagian 

yang terpisah, diuji secara cermat, dibandingkan untuk persamaan dan 

perbedaannya, dan pertanyaan-pertanyaan diajukan tentang fenomena 

sebagaimana tercermin dalam data. Prosedur analisis dasar untuk proses 

pengodean terbagi menjadi dua, yaitu pertama, berhubungan dengan membuat 

perbandingan, yang lain mengajukan pertanyaan-pertanyaan; kedua, membantu 

dalam memberikan konsep-konsep dalam grounded theory  kepersisan dan 

kespesifikasiannya. (Emzir, 2010. h. 132) 

Pengodean terbuka dilakukan dengan cara: 

1.  Memberikan pelabelan fenomena; pemisahan dan konseptualisasi 

pengambilan bagian suatu observasi, sebuah kalimat, paragraph, dan 

pemberian setiap insiden, idea, atau peristiwa terpisah sebuah nama, sesuatu 

yang mewakili fenomena. 

2.      Menemukan kategori-kategori; setelah mengidentifikais fenomena tertentu 

dalam data, peneliti mulai mengelompokkan konsep-konsep di sekitarnya, ini 

dilakukan untuk mereduksi sejumlah unit yang dikerjakan. Proses 

pengelompokan konsep-konsep yang dianggap berhubugan dengan fenomena 

yang sama. 

3.  Memberikan nama sebuah kategori; penamaan sebuah kategori diberikan 

oleh peneliti itu sendiri. Nama yang dipilih sebaiknya nama yang paling logis  

berhubungan dengan data yang mewakilinya, dan harus menjadi tulisan yang 

cukup untuk mengingatkan pada referensi. 

4.  Mengembangan kategori-kategori dalam istilah properti dan dimensinya; 

properti dan dimensi penting untuk mengenali dan mengembangkan secara 
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sistematis karena keduanya membentuk dasar-dasar untuk membuat hubungan 

antara kategori dan subkategori. 

5.  Melakukan pengodean terbuka secara bervariasi; peneliti dapat memulai 

analisis wawancara dan observasi dengan: 1) suatu analisis baris demi baris; 2) 

melakukan pengodean dengan kalimat atau paragraf; 3) mengambil seluruh 

dokumen, observasi dan wawancara. 

6.    Menulis catatan kode; kategori-kategori dan konsep-konsep yang berhubungan 

dengan wawancara, catatan lapangan, maupun dokumen lain, diambil dari 

halaman dan tulisan sebagai catatan kode. 

B.     Pengodean Berporos (Axial coding) 

Pengodean berporos adalah pelacakan hubungan diantara elemen-elemen 

data yang terkodekan. Muncul melalui pengujian adanya persamaan dan 

perbedaan dalam tata hubungan, diantara kategori atau subkategori, dan diantara 

kategori dan propertisnya. Pengodean berporos harus menguji elemen seperti 

keadaan kalimat, interaksi diantara subyek, strategi, taktik dan konsekuensi. 

Strauss and Corbin menyamakan proses ini untuk mencocokkan bagian-bagian 

dari pola yang masih teka-teki. Mereka beragumentasi bahwa dengan menjawab 

konsekuensi dari “Who, When, Where, Why, How and With”, peneliti dapat 

menceritakan struktur ke proses. 

Pengodean berporos umumnya lebih terfokus dan diarahkan pada 

menemukan dan menghubungkan kategori-kategori dalam istilah model 

paradigma, yaitu mengembangkan setiap kategori (fenomena) dalam  istilah 

kondisi kasual yang menyebabkan munculnya lokasi dimensional khusus dari 

fenomena ini dalam istilah properties, konteks, strategi tindakan/interaksional 
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yang digunakan untuk menangani, merespon fenomena berdasarkan konteks 

tersebut dan konsekuensi-konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil. 

Selanjutnya dalam pengodean berporos, peneliti terus mencari properti tambahan 

dari setiap kategori, dan mencatat lokasi dimensional dari setiap insiden, kejadian 

atau peristiwa. 

C.     Pengodean Selektif (Selective coding) 

Pengodean selektif adalah proses mengintegrasikan dan menyaring 

kategori sehingga semua kategori terkait dengan kategori inti, sebagai dasar GT. 

Kategori inti yaitu kategori yang dikembangkan dan mencoba variasi terbanyak 

dari pola perilaku. Beberapa langkah yang digunakan dalam pengodean selektif: 

1.   Menguraikan alur cerita 

2. Membuat pilihan antara dua atau lebih fenomena yang menonjol 

1.  Mendefinisikan alur cerita 

2.  Menghubungkan kategori lain dengan kategori inti     

3.   Pengelompokan kategori 

4.   Melandaskan teori (grounding the theory); pemvalidasian teori seseorang 

melawan data melengkapi landasannya.  

 

Dalam melakukan analisis menggunakan coding, peneliti melakukan 

tiga proses di atas. Yaitu dengan menguraikan satu persatu alur cerita, 

kemudian mengelompokannya dalam kategori - kategori yang dibutuhkan oleh 

peneliti. Selanjutnya peneliti mengkaitkannya dengan teori yang digunakan 

yaitu hierarchy of influence. 
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