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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Menurut Semiawan (2010, h.7), mendefinisikan penelitian 

kualitatif sebagai suatu pendekatan untuk mengekplorasi dan memahami suatu 

gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti menggunakan data-

data berupa teks yang kemudian dianalisis. Dari data-data tersebut peneliti 

membuat interpretasi untuk menangkap arti medalam dati data-data yang diteliti. 

Menurut Moleong (2004, h. 8) terdapat beberapa karakteristik dalam penelitian 

kualitatif, yaitu: 

1. Latar Alamiah 

Penelitian kualitatif melakukan penelitian pada latar belakang alamiah atau 

pada konteks dari suatu keutuhan (entity). Konteks sangat menentukan 

dalam menetapkan apakah sutau fenomena mempunyai arti bagi konteks 

lainnya, yang berati bahwa suatu fenomena mempunyai arti bagi konteks 

lainnya,yang berati bahwa suatu fenomena harus diteliti dalam keseluruhan 

pengaruh lapangan.  
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2. Manusia sebagai alat (instrumen) 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain 

merupakan alat pengumpul data utama. 

3. Lebih mementingkan proses dari pada hasil. 

Penelitian kualitatif lebih banyak mementingkan segi proses dari pada hasil. 

Hal ini disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan 

jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses.  

 

Menurut Bogdan&Taylor dalam Moleong (2013, h. 4) penelitian dengan 

pendekatan kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskripstif berupa kata-kata tertulis terhadap data yang diamati.  Penelitian 

deskriptif ditunjukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang 

melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan 

praktek-praktek yang berlaku, membuat perbandingan atau evaluasi, dan 

menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam mengahadapi masalah yang 

sama.  

Pada penelitian kualitatif menurut Denzim dan Lincoln, 1987 dalam 

Bungin (2004, h. 5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi 

dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Hasilnya dapat 

digunakan untuk menafsirkan fenomena dan yang dimanfaatkan untuk penelitian 

kulalitatif adalah berbagai macam metode peneltian.  
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Dalam penelitian kualitatif metode yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan, dan pemanfaatan dokumen. Serta Penelitian deskriptif 

tidak menguji teori, melainkan mencari teori. Ciri lain dari penelitian deskripstif 

yaitu titik berat pada observasi, dimana peneliti bertindak sebagai pengamat.  

Terdapat beberapa fungsi dan manfaat penelitian kualitatif, yaitu: 

1. Memahami isu-isu rumit sesuatu proses. 

2. Memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi 

seseorang. 

3. Untuk memahami isu-isu yang sensitif. 

4. Untuk meneliti latar belakang fenomena yang tidak dapat diteliti melalui 

penelitian kuantitatif.  

5. Digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai 

sekarang belum banyak diketahui.  

6. Digunakan oleh peneliti bermaksud meneliti sesuatu secara mendalam.  

 

 

3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis framing 

Robert N. Entman. Menurut Eriyanto (2002, h. 3) metode analisis framing adalah 

analisis untuk mengetahui bagaimana realitas (persitiwa) dibingkai oleh media. 

Dari pembingkaian yang dilakukan akan terlihat bagaimana pesan yang 

dikonstruksi oleh media dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.  
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Menurut Eriyanto (2002, h. 10) metode untuk melihat cara bercerita 

(story telling) media atas peristiwa. Cara bercerita tersebut tergambar pada “cara 

melihat” terhadap realitas yang dijadikan berita. Oleh karena itu peneliti 

menggunakan framing untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai 

oleh media, khususnya media online antarapapua.com dan majalahselangkah.com.  

Peneliti menggunakan metode analisis framing Robert N. Entman untuk 

menjabarkan bagaimana media online antarapapuanews.com dan majalah-

selangkah.com membingkai pemberitaan konflik penembakan di Paniai, Papua. 

Selanjutnya akan dilihat bagaimana sesungguhnya makna dan kalimat yang 

digunakan pada pemberitaan dua media tersebut. Sehingga dapat diketahui 

bagaimana pembingkaian berita mengenai konflik penembakan di Paniai, Papua 

yang diberitakan oleh antarapapua.com  dan majalahselangkah.com.  

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yang 

diambil, yaitu data primer dan sekunder.  Data ini peneliti gunakan untuk 

mendukung dan memperkuat hasil penelitian yang diteliti oleh peneliti.  

Data Primer 

Peneliti menggunakan teknik sampel bertujuan atau purposive sample 

untuk mengumpulkan data primer. Dalam menggunakan teknik sampel bertujuan, 

peneliti memilih objek untuk dijadikan sample berdasarkan pertimbangan yang 
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telah ditentukan oleh peneliti. Dimana setiap elemen yang sudah ada tidak 

mendapatkan kesempatan untuk dipilih kembali.  

Hal ini didukung oleh penjelasan Prof. Dr. Sugiyono yaitu pada metode 

penelitian kualitatif tidak ada ketentuan untuk menentukan jumlah data yang akan  

dianalisis. Jumlah data ditentukan oleh peneliti senfiri jika data dan sumber data 

sudah cukup, maka analisis bisa dilakukan. (Sugiyono, 2008) 

Untuk menentukan hal tersebut maka peneliti menggunakan kata kunci 

“peristiwa penembakan Paniai” guna menemukan dan menentukan berita-berita 

terkait. Selain itu peneliti menggunakan kata kunci lain yaitu media online 

antarapapua.com dan majalahselangkah.com karena penelitian ini akan 

difokuskan pada dua media online tersebut.  

Proses pencarian berita, peneliti lakukan secara online dengan 

mengunjungi website antarapapua.com dan majalahselangkah.com pada periode 

Desember 2014. Selama periode tersebut dua media online memberitakan peristiwa 

penembakan Paniai secara intens.  

Data Sekunder 

Selain data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder untuk 

mendukung dan melengkapi data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian. 

Data sekunder diperoleh peneliti berdasarkan studi kepustakaan yang terdiri dari 

buku-buku dan jurnal. Selain itu peneliti juga melakukan proses wawancara melalui 

email dengan pakar dan praktisi media yang menjadi objek penelitian. Wawancara 

yang dilakukan dimaksudkan untuk memperoleh data-data yang peneliti butuhkan 

Kontruksi Realitas..., Redita Milati, FIKOM UMN, 2015



kepada narasumber mengenai informasi data perusahaan yang peneliti lakukan 

melalui email.  

 

 

3.4 Unit Analisis 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah unit reference, 

yaitu unit yang digunakan untuk menganalisis kalimat dan kata yang dimuat dalam 

teks berita peristiwa penembakan di Paniai, Papua pada media online yaitu 

antaraPapuanews.com dan majalahselangkah.com pada periode Desember 2014. 

Peneliti memilih periode tersebut karena konflik penembakan di Paniai, Papua 

terjadi pada bulan Desember 2014.  

Adapun daftar berita yang peneliti pilih untuk diteliti dari media online 

antarapapua .com terkait pemberitaan peristiwa penembakan Paniai, sebagai 

berikut:  

1. Senin, 08 Desember 2014, Empat Orang Dikabarkan Tewas Dalam 

Kerusuhan. 

2. Rabu, 10 Desember 2014, Polda Papua Bentuk Tim Ungkap Kerusuhan 

Paniai. 

3. Kamis, 11 Desember 2014, Forum Kerja Oikumenis Gereja Papua Kecam 

Kekerasan Paniai.  

4. Jumat, 12 Desember 2014, Komnas HAM: Kasus Paniai Ada Pembelokan 

Informasi.  
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5. Jumat, 19 Desember 2014, Pengdam Cendrawasih Berharap Masyarakat 

Bantu Ungkap Kasus Paniai.  

6. Selasa, 30 Desember 2014, Jokowi Ingin Kasus Paniai Dituntaskan 

Secepatnya.  

 

Selanjutnya, daftar berita terkait peristiwa penembakan Paniai oleh 

media online majalahselangkah.com, peneliti mengambil enam berita, diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Senin, 08 Desember 2014, “Polisi Tembak Mati 5 Warga Papua, H-2 Hari 

HAM, AWPA Minta Menlu Australia Kontak Joko Widodo.”  

2. Selasa, 09 Desember 2014, “Temui Keluarga Korban Penembakan, Bupati 

Paniai Sampaikan 3 Hal ini.”  

3. Jumat, 10 Desember 2014, “Penembakan Paniai: Negara Dituntut Tanggung 

Jawab dan Tidak Tuduh TPNPB/ OPM Tanpa Bukti.”  

4. Sabtu, 13 Desember 2014, “Penembakan di Paniai Persoalan Besar Butuh 

Penyelidikan Independen dan Tekanan Politik Besar.”  

5. Minggu, 14 Desember 2014, “ELSAM dan Yayasan Pusaka Minta Komnas 

HAM Lakukan Penyelidikan Kasus Penembakan di Paniai.”  

6. Kamis, 18 Desember 2014, “Tuntaskan Kasus Paniai, Jokowi Didesak 

Bentuk KPP HAM.” 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis framing 

Robert N. Entman. Menurut (Eriyanto, 2002 : h. 3) metode analisis framing adalah 

untuk mengetahui bagaimana realitas (persitiwa) dibingkai oleh media. Dari 

pembingkaian yang dilakukan akan terlihat bagaimana pesan yang dikonstruksi 

oleh media dan menyajikannya kepada khalayak pembaca.  

Peneliti menggunakan framing Robert N. Entman untuk menjabarkan 

bagaimana media online antarapapua.com dan majalahselangkah.com 

membingkai pemberitaan konflik penembakan di Paniai, Papua, melalui empat 

elemen framing, yaitu: 

 Define Problems (pendefinisian masalah), yaitu elemen yang pertama 

kali dapat kita lihat mengenai framing. Ia menekankan bagaimana peristiwa 

dipahami oleh wartawan. Ketika ada masalah atau peristiwa, bagaimana peritiwa 

atau isu dipahami. Peristiwa yang sama dapat dipahami secara berbeda. Bingkai 

yang berbeda akan menyebabkan pembentukan realitas yang berbeda pula.  

 Diagnose causes (memperkirakan penyebab masalah), merupakan 

elemen framing untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu 

peristiwa. Penyebab disini bisa berarti apa (what), siapa (who). Untuk memahami 

bagaimana peristiwa itu terjadi, tentu saja menentukan apa dan siapa yang dianggap 

sebagai sumber masalah. Oleh sebab itu, masalah yang dipahami secara berbeda, 

maka penyebab masalahnya pun akan dipahami secara berbeda pula. Dengan kata 

lain, pendefinisian sumber masalah ini menjelaskan siapa yang dianggap sebagai 

pelaku dan siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut.  
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 Make Moral Judgement (membuat pilihan moral) elemen framing yang 

dipakai untuk membenarkan atau memberi argumentasi pada pendefinisian masalah 

yang sudah dibuat. Setelah masalah didefinisikan dan penyebab maslaah sudah 

ditentukan, dibutuhkan argumentasi yang kuat untuk mendukung gagasan tersebut. 

Gagasan tersebut dikutip berhubungan dengan sesuatu yang familiar dan dikenal 

oleh khalayak.  

 Treatment recommendation (menekankan penyelesaian), elemen ini 

dipakai unutk membenarkan argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah 

dibuat. Apa yang dikehendaki wartawan, jalan apa yang dipilih untuk 

menyelesaikan masalah. Penyelesaian itu tentu saja sangat tergantung pada 

bagaimana peristiwa itu dilihat dan siapa yang menjadi penyebab masalah.  

 

Tabel 3.1 Framing Robert N. Entman 

 

Define problem  

(pendefinisian masalah) 

Bagaimana suatu persitiwa/ isu 

dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai 

masalah apa? 

 

Diagnose Causes  

(memperkirakan penyebab masalah)  

 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh 

apa? Apa yang dianggap sebagai 

penyebab dari suatu masalah? Siapa 

(aktor) yang dianggap sebagai 

penyebab masalah? 
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Make Moral Judgemet  

(membuat pilihan moral) 

 

Nilai moral apa yang disajikan untuk 

menjelaskan masalah? Nilai moral 

apa yang dipakai untuk melegitimasi 

atau medelegtimasi sutau tindakan? 

 

Treatment Recommendation 

(menekankan peneyelesaian) 

 

Penyelesaian apa yang ditawarkan 

untuk mengatasi masalah atau isu? 

Jalan apa yang ditawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 
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