
III. METODE PENELITIAN

Dalam bab sebelumnya penulis menguraikan bangunan konsep dan teori-teori

yang relevan sebagai bahan rujukan berkaitan dengan topik penelitian.

Selanjutnya dalam bab tiga ini, penulis menguraikan tentang metode yang

digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menurut Nasir (1998:5) metode penelitian

adalah urutan kerja yang harus dilakukan dalam melaksanakan penelitian,

termasuk alat-alat apa yang digunakan untuk mengukur atau mengumpulkan data

serta bagaimana melakukan penelitian di lapangan. Dalam metode penelitian ini

penulis membahas tentang tipe dan jenis penelitian, fokus penelitian, objek dan

subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data penelitian,

teknik pengolahan data, teknik analisis data, teknik penyajian data, teknik validasi

data, dan teknik penarikan kesimpulan.

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif munurut Moeleong (2007:6)

merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-

kata tertulis atau lisan, sifat-sifat suatu individu, keadaan atau gejala dari

kelompok yang dapat diamati. Data deskriptif yang dimaksud oleh Satoto (dalam

Moeleong 2007:15) dalam penelitian ini adalah data yang berbentuk kata-kata
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frasa, klausa, kalimat atau paragraf dan bukan angka-angka. Dengan demikian

hasil penelitian ini berisi analisis data yang sifatnya menuturkan, memaparkan,

menganalisis dan menafsirkan.

Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan pendekatan analisis framing

(pembingkaian) model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Analisis framing

digunakan untuk menganalisa bagaimana media massa mengemas peristiwa.

Framing pada dasarnya merupakan pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan

rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir tertentu

terhadap peristiwa yang diwacanakan. Dimensi framing dimulai dengan pemilihan

berita dan memberikan penekanan atau penonjolan aspek atau isu tertentu dalam

berita.

Berkaitan dengan judul penulis, maka dalam penelitian ini penulis melakukan

analisis bingkai atau framing tentang perbandingan pemberitan konflik KPK dan

Polri antara Metro TV dan TV One tahun 2015, penulis ingin mengetahui,

mengkaji, dan memahami bagaimana realitas yang sesungguhnya terkait konflik

KPK dan Polri tersebut dibingkai oleh kedua stasiun televisi ini. Penulis ingin

mengetahui tingkat keberpihakan, dan faktor yang memengaruhi kedua stasiun

televisi ini dalam menyajikan berita terkat konflik dua lembaga negara tersebut.

B. Fokus Penelitian

Menurut Spradley (dalam Sugiono, 2010:286) menyatakan bahwa fokus

penelitian merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari

situasi sosial. Dalam penelitian kualitatif gejala itu bersifat holistik (menyeluruh,
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tidak dapat dipisah-pisahkan), tapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti meliputi

aspek tempat, aspek pelaku, dan aspek aktivitas yang berinteraksi secara sinergis.

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat oleh penulis maka fokus penelitian

dalam penelitian ini adalah:

a. Sintaksis yaitu cara stasiun televisi Metro TV dan TV One menyusun fakta

terkait berita konflik KPK dan Polri tahun 2015.

b. Skrip yaitu cara stasiun televisi Metro TV dan TV One mengisahkan fakta

terkait berita konflik KPK dan Polri tahun 2015.

c. Tematik yaitu cara stasiun televisi Metro TV dan TV One menulis fakta

terkait berita konflik KPK dan Polri tahun 2015.

d. Retoris yaitu cara stasiun televisi Metro TV dan TV One menekankan

fakta terkait berita konflik KPK dan Polri tahun 2015.

C. Objek dan Subjek Penelitian

a. Objek penelitian adalah masalah apa yang diteliti atau masalah yang

dijadikan objek kajian yang merupakan suatu problem (masalah) yang harus

dipecahkan. Objek pada penelitian ini adalah berita yang memuat

pemberitaan tentang konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri

(Kepolisisan Negara Republik Indonesia) yang terjadi pada bulan Januari

sampai Februari tahun 2015.

b. Adapun subjek penelitian dalam penelitian ini adalah stasiun televisi Metro

TV dan TV One yang juga menjadi salah satu media elektronik yang turut

memberikan berita terkait konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan

Polri (Kepolisisan Negara Republik Indonesia). Media televisi Metro TV dan



43

TV One dijadikan sebagai subjek penelitian karena kedua media televisi ini

dianggap memiliki perbedaan pandangan dalam menyajikan sebuah berita.

Sebagai contoh saat pemberitaan kampanye Pilpres tahun 2014 tahun lalu.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Miles dan Huberman (1992:14) data adalah sekumpulan informasi

tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Menurut Arikunto (2002:107) sumber data penelitian

adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Data penelitian ini diperoleh dari

hasil pemberitaan kedua stasiun televisi tersebut dari program acaranya. Sehingga

dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan penulis adalah data primer. Data

primer dalam penelitian ini merupakan data utama yang menjadi sumber utama

penulisan. Dalam analisis framing ini, data primer dapat diperoleh dari

pemberitaan audiovisual kedua media televisi yaitu Metro TV dan TV One di

youtube berita yang diambil merupakan contoh berita terkini dan interpretatif.

Kedua berita tersebut, penulis anggap sebagai berita yang dapat menampilkan

framing pemberitaan secara lengkap.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Arikunto (2002:136) merupakan cara yang

digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan. Adapun

teknik pengumpulan data dalam analisis framing ini adalah sistem dokumentasi.

Sistem dokumentasi digunakan karena dalam analisis framing data utama

diperoleh dari berita kedua stasiun televisi tersebut melalui media youtube,
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selanjutnya penulis melakukan pengkajian bahasa dan berita terhadap penayangan

berita yang dilakukan Metro TV dan TV One terkait kasus konflik KPK dan Polri

tahun 2015 dengan perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.

Kosicki.

Menurut Arikunto (2006:158) teknik dokumentasi merupakan cara mencari dan

mengumpulkan data mengenai hal atau peristiwa dalam catatan, transkrip, buku,

majalah, surat kabar, notulen, rapot, agenda, dan sebagainya. Dengan teknik

dokumentasi ini, penulis akan mengumpulkan data melalui video-video

pemberitaan konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian

Negara Republik Indonesia) tahun 2015 oleh Metro TV dan TV One di media

sosial seperti youtube dalam setiap program acara beritanya. Data penulisan

dikumpulkan dari penayangan berita di program berita Metro TV dan TV One

yang berlangsung dari tanggal 10 Januari sampai 16 Februari tahun 2015. Selain

itu juga, penulis melakukan wawancara lewat email atau telepon dengan pihak

redaksi stasiun televisi Metro TV dan TV One terkait berita konflik KPK dan

Polri tahun 2015. Untuk menghindari argumen secara sepihak maka penulis juga

melakukan teknik triangulasi sumber dengan melakukan wawancara kepada pihak

KPID Provinsi Lampung untuk menglarifikasi hasil penelitian yang telah penulis

peroleh.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data maka penulis melakukan teknik pengolahan

data. Dalam tahap ini akan dilakukan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

penyederhanaan data, transformasi data kasar yang diperoleh dari video youtube
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atau surat kabar dan berita online lainnya. Pengolahan data menurut Miles dan

Huberman (1992:15) suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara

sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi. Setelah

mengklasifikasikan data atas dasar tema kemudian penulis melakukan abstraksi

data kasar tersebut menjadi uraian singkat. Dalam penelitian ini, penulis mengolah

data dengan menggolongkan berita konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)

dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tahun 2015 dari masing-masing

berita terkini dan interpretative.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke

dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema.

Yang pertama penulis lakukan dalam menganalisis data terkait berita konflik KPK

dan Polri tahun 2015 ini adalah mengumpulkan dan mengelompokkan terlebih

dahulu data-data yang sudah ada yakni berupa berita terkini dan interpretative dari

video youtube yang menjawab tujuan penulisan. Setelah data diolah maka penulis

melakukan analisis data berupa berita konflik konflik KPK (Komisi

Pemberantasan Korupsi) dan Polri (Kepolisian Negara Republik Indonesia) tahun

2015 dari masing-masing berita terkini dan interpretative stasiun televisi Metro

TV dan TV One dengan model framing Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki

meliputi (dalam Sobur, 2001:176):
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1. Sintaksis yaitu cara wartawan menyusun fakta. Unit analisis sintaksis ini

dapat berupa headline, latar informasi, lead, kutipan, sumber pernyataan,

penutup.

2. Skrip yaitu cara wartawan mengisahkan fakta. Unit analisis skrip dapat

berupa 5W+1H (pertanyaan dengan kalimat tanya apa, siapa, mengapa,

kapan, dimana, dan bagaimana).

3. Tematik yaitu cara wartawan menuliskan berita. Unit analisis tematik ini

dapat berupa detail, maksud, nominalisasi.

4. Retoris yaitu cara wartawan menekankan fakta. Unit analisis retoris ini

dapat berupa leksikon, grafis, pengandaian.

H. Teknik Penyajian Data

Data yang telah diperoleh penulis dari hasil video youtube dan wawancara dengan

pihak redaksi oleh kedua stasiun telvisi yaitu Metro TV dan TV One terkait

pemberitaan konflik KPK dan Polri tahun 2015 kemudian disajikan dalam bentuk

tabel, setelah penulis melakukan teknik pengolahan data dengan

mengelompokkan berita konflik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Polri

(Kepolisian Negara Republik Indonesia) tahun 2015 kedalam berita terkini dan

interpretative kemudian penulis menyajikan berita tersebut ke dalam kerangka

framing yang dapat dilihat dari segi perlakuan atas peristiwa, penempatan berita,

sumber yang dikutip, cara penyajian dan simbol yang digunakan. Iskandar

(2008:223) dalam penyajian data, penulis harus mampu menyusun secara

sistematis atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau
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menjawab masalah yang diteliti. Untuk itu penulis tidak boleh gegabah dalam

mengambil kesimpulan.

I. Teknik Validasi Data

Dalam tahap ini pengambilan kesimpulan menurut Iskandar (2008:223)

merupakan analisis lanjutan dari teknik pengolahan data dan teknik penyajian data

sehingga data dapat disimpulkan dan penulis masih berpeluang untuk menerima

masukan. Pada tahap ini data yang diperoleh dari video youtube dihubungkan satu

dengan yang lain sesuai dengan konfigurasi-konfigurasi lalu ditarik kesimpulan.

Pada tahap ini juga, penulis selalu melakukan uji kebenaran setiap makna yang

muncul dari data di youtube terkait konflik KPK dan Polri tahun 2015 yang

diberitakan oleh Metro TV dan TV One. Setiap data yang menunjang komponen

uraian dilklarifikasi kembali dengan berita yang disajikan.

J. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan menurut Milles dan Michael Hubberman (1992:18)

adalah langkah yang esensial dalam proses penulisan. Penarikan kesimpulan ini

didasarkan atas pengorganisasian informasi yang diperoleh dalam analisis data.

Penarikan kesimpulan dalam penulisan ini menggunakan teknik induktif, yaitu

teknik penarikan simpulan dari data-data yang bersifat khusus menuju simpulan

yang bersifat umum. Data-data bersifat khusus yang penulis peroleh terkait

konflik KPK dan Polri tahun 2015 yang diberitakan oleh Metro TV dan TV One

selanjutnya penulis jadikan menjadi satu bagian dan ditarik kesimpulan yang

sifatnya global dan umum.


