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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptif. Bogdan 

dan Taylor dalam Wibowo (2011:134), penelitian kualitatif adalah salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Sedangkan penelitian 

deskriptif menurut Kenneth Dbailey dalam Wibowo (2011:27) adalah suatu 

penelitian yang bertujuan utnuk memberikan gambaran tetnang suatu 

fenomena secara detil (untuk menggambarkan apa yang terjadi).  

Penelitian deskriptif bermaksud memberikan gambaran suatu gejala 

sosial tertentu, sudah ada informasi mengenai gejala sosial seperti yang 

dimaksudkan dalam suatu permasalahan penelitian namun belum memadai 

(Wibowo, 2011:27). Menurut Gulo (2002:19), penelitian deskriptif 

merupakan suatu penelitian yang tidak hanya meneliti suatu masalah, tetapi 

juga meneliti variable-variabel yang ada di dalam masalah tersebut agar lebih 

detail. 

Dihubungkan dengan penelitian konstruksi kampanye pemilihan 

presiden tahun 2014 pada surat kabar Media Indonesia dan SINDO, peneliti 
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berharap dapat memberikan gambaran bagaimana kedua media tersebut 

mengkonstruksikan kampanye, serta ideologi yang tercermin dalam 

pemberitaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Zuriah (2006:47) yakni 

penelitian deskriptif untuk meneliti dan memberikan penjelasan gejala, fakta, 

kejadian secra sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi atau daerah 

tertentu. 

Berdasarkan karakteristik yang dikemukakan oleh Lexy X Maleong 

dalam Wibowo (2011:26), data penelitian berupa data-data deskriptif,  dengan 

kata lain penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif di mana 

datanya hanya merupakan kata – kata, gambar, dan bukan angka angka. Isi 

laporan penelitian akan berisi kutipan - kutipan data untuk memberikan 

sesuatu penjelasan deskriptif pada pertanyaan pertanyaan “mengapa”, “alasan 

apa”, dan “bagaimana”. Dengan demikian, penelitian ini hanya memaparkan 

situasi/peristiwa, membuat deskriptif, gambaran/lukisan secara sistematis 

(Wibowo, 2011 : 164). 

R. Bailey dalam Wibowo (2011 : 27), berpendapat bahwa paradigma 

merupakan jendela mental seseorang untuk melihat dunia. Perbedaan antara 

paradigma penelitian bisa dilihat melalui empat dimensi (West dan Lynn H. 

Turner, 2012 : 55), yaitu : 
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1. Epistemologi, yang antara lain menyangkut asumsi mengenai 

hubungan antara peneliti dengan yang diteliti dalam proses untuk 

memperoleh pengetahuan mengenai objek yang diteliti. 

2. Ontologis, yang berkaitan dengan asumsi mengenai objek atau realitas 

sosial yang diteliti. Memberikan kita cara pandang terhadap dunia. 

3. Metodologis, yang berisi asumsi mengenai bagaimana cara 

memperoleh pengetahuan mengenai suatu objek pengetahuan. 

4. Aksiologis, yang berkaitan dengan posisi value judgements, nilai, etika 

dan pilihan moral peneliti dalam suatu penelitian Mempertanyakan 

mengenai apa yang layak untuk diketahui. 

Konstruktivis percaya bahwa untuk dapat memahami suatu arti orang 

harus menerjemahkan pengertian tentang sesuatu. Menurut konstruktuvis juga, 

pengetahuan dan kebenaran adalah diciptakan, bukan sekedar dikemukakan 

oleh pikiran manusia. Konstruktivis lebih bersifat subjektif, karena realitas 

hanya mewujudkan dalam benak individu-individu, maka interaksi subjektif 

hanyalah satu-satunya cara untuk menangkap dan memahami pikiran mereka 

(Wibowo, 2011:163). Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivis, 

karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana media cetak, 

dalam hal ini surat kabar Media Indonesia dan SINDO, mengkonstruksi 

kampanye pemilihan presiden 2014. 
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3.2 Metode Penelitian 

   Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Riset ini 

tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau 

samplingnya sangat terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan 

bisa dijelaskan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling 

lainnya. Di sini yang lebih ditekankan adalah persoalan kedalaman kualitas 

data bukan banyaknya kuantitas data (Kriyantono, 2006:58). 

Jadi, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan 

makna dari data yang dianalisis, sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis 

data kualitatif lebih menjelaskan fakta dalam dan memaparkan hal-hal yang 

tidak diperlihatkan objek penelitian kepada orang luar.  

Untuk mengetahui bagaimana sebuah realitas dibingkai, dikonstruksi, 

dan dimaknai oleh media, Sudibyo yang dikutip oleh Kriyantono (2006:255) 

framing merupakan metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang 

suatu kejadian tidak diingkari secara total melainkan dibelokkan secara halus. 

Analisis framing merupakan analisis untuk mengkaji pembingkaian realitas 

yang dilakukan oleh media. 
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3.3 Teknik Pengumpulan Data 

   Menurut Kriyantono (2006:41) dalam melakukan penelitian, terdapat 

dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data 

yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan. 

Sedangkan, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua. Data 

sekunder digunakan untuk memperkuat data primer. 

 Untuk menentukan berita yang dijadikan sampel penelitian, peneliti 

menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling  yaitu 

penentuan sampel berdasarkan tujuan tertentu dengan syarat- syarat yang 

harus dipenuhi (Arikunto, 2010:183). Oleh karena itu, penelitian kualitatif 

tidak ada sampel acak, tetapi sample bertujuan. Menurut Eriyanto (2011:147) 

dalam purposive sampling, peneliti memilih sampel atau periode tertentu atas 

dasar pertimbangan ilmiah. Dalam penelitian ini, pengumpulan data berupa 

berita yang dimuat di Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) dan Media 

Indonesia (MI). Berita yang diambil berhubungan dengan kampanye 

pemilihan presiden tahun 2014 yang saling berhubungan dengan peristiwa 

kampanye dan periode yang sama. 

 

3.4 Unit Analisis 

Unit Analisis adalah setiap unit yang akan dianalisa, digambarkan atau 

dijelaskan dengan pernyataan deskriptif (Wibowo, 2011:164). Unit analisis 
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yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berita tentang kampanye 

pemilihan presiden tahun 2014 pada Surat Kabar Seputar Indonesia (SINDO) 

dan Media Indonesia 4 Juni-5 Juli 2014.dilihat dari masa kampanye Capres 

dan Cawapres resmi sesuai dengan Peraturan KPU nomor 4 tahun 2014 

tentang tahapan pilpres. 

   Adapun daftar berita yang dimuat oleh Media Indonesia, terkait 

dengan kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, sebagai 

berikut: 

1. Senin, 16 Juni 2014, Halaman 5 : “Aktivis Gate Kikis Elektabilitas 

Prabowo-Hatta”. 

2. Jumat, 20 Juni 2014, Halaman 1 : “Prabowo Inisiator Penculikan”. 

3. Sabtu, 21 Juni 2014,  Halaman 1 : “Negara Harus Mengusut”. 

4. Jumat, 27 Juni 2014, Halaman 1 : “Prabowo Prorezim Otoriter”. 

Sedangkan berita yang dimuat oleh harian SINDO, terkait dengan 

kampanye pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014, sebagai berikut: 

1. Senin, 16 Juni 2014, Halaman 4 : “Elektabilitas Prabowo Naik, Jokowi 

Turun”. 

2. Jumat, 20 Juni 2014, Halaman 1 : “Serang Prabowo, Wiranto Blunder”. 

3. Sabtu, 21 Juni 2014, Halaman 1 : “Pengelolaan APBD DKI Memburuk”. 

4. Jumat 27 Juni 2014, Halaman 1 : “ Prabowo Lampaui Jokowi”. 
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3.5 Keabsahan Data 

   Untuk menetapkan keabsahan data terjadi sewaktu proses peneliti 

mengumulkan data dan analisis-interpretasi data. Menurut Wibowo (2011:165) 

keabsahan data dalam penelitian ini menyangkut validitas (kesahihan) dan 

reabilitas (keterandalan) sebagai tolak umur penelitian kualitatif. Dalam 

penelitian ini, tingkat keabsahan atau kepercayaan data terhadap hasil 

penelitian yang diperoleh peneliti terletak pada pemilihan subjek penelitian 

yaitu harian Media Indonesia dan Koran SINDO, dilihat dari media yang 

memberitakan kampanye pilpres 2014 di halaman depan. Instrumen utama 

penelitian ini adalah peneliti sendiri. Sehingga tingkat keabsahan penelitian ini 

juga dapat dilihat dari proses pengumpulan data. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

   Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan analisis framing 

model Zhongdan Pan Kosicki. Menurut Eriyanto (2002:68), model framing ini 

didefinisikan sebagai strategi konstruksi dan memproses berita. Perangkat 

kognisi yang digunakan dalam mengkode informasi, menafsirkan peristiwa, 

dan dihubungkan dengan rutinitas dan konvensi pembentukan berita. 

   Menurut Zongdan Pan dan Kosicki, ada dua konsep dari framing yang 

saling berkaitan. Pertama, konsep psikologi, framing berkaitan dengan 
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struktur dan proses kognitif, bagaimana seseorang mengolah sejumlah 

informasi dan ditunjukkan dalam skema tertentu. Framing dilihat sebagai 

penempatan informasi dalam suatu konteks yang unik/khusus dan 

menempatkan elemen tertentu dari suatu isu dengan penempatan lebih 

menonjol dalam kognisi seseorang (Eriyanto, 2002:252-253). 

   Kedua, konsepsi sosiologi, frame dipahami sebagai proses bagaimana 

seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan 

pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas di luar dirinya. 

Fungsi frame adalah membuat suatu realitas menjadi terindentifikasi, 

dipahami, dan dapat dimengerti karena sudah dilabeli dengan label tertentu 

(Eriyanto, 2002:253). 

   Dalam media, framing dipahami sebagai perangkat kognisi yang 

digunakan dalam informasi untuk membuat kode, menafsirkan, dan 

menyimpannya untuk dikomunikasikan dengan khalayak, yang semuanya 

dihubungkan dengan konvensi, rutinitas, dam praktik kerja professional 

wartawan (Eriyanto, 2002:253). 

   Eriyanto (2002:254-255) menjelaskan bahwa model Zhongdan Pan 

dan Kosicki memiliki asumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang 

berfungsi sebagai pusat dari organisasi ide. Frame adalah suatu ide yang 

dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita (seperti kutipan 
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sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu) ke dalam teks 

secara keseluruhan. 

   Pendekatan framing milik Zhongdang Pan dan Kosicki memiliki 

perangkat framing yang terbagi ke dalam empat struktur besar, yaitu sintaksis, 

skrip, tematik, dan retoris. Masing-masing struktur memiliki unit yang diamati 

saat melakukan analisis (Eriyanto, 2002:255). Pendekatan framing milik 

Zhongdang Pan dan Kosicki menjadi alat bagi peneliti untuk memahami 

bagaimana Media Indonesia dan Sindo mengemas berita. Model analisis 

tersebut memudahkan peneliti untuk mengungkap cara wartawan atau media 

menyusun berita, mengisahkan berita, menulis fakta, dan menekankan fakta 

melalui penggunaan kata, kalimat, lead, hubungan antarkalimat, foto, grafis, 

dan perangkat lainnya. 
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