
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

 

 

3.1 Paradigma Penelitian 

 

 

Paradigma menurut Harmon dalam Octavia adalah cara mendasar untuk 

mempersepsi, berpikir, menilai dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu 

secara khusus tentang visi realitas. Paradigma merupakan pola atau model tentang 

bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-

bagian berfungsi (perilaku yang didalamnya ada konteks khusus atau dimensi 

waktu). 

 

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yang mempunyai posisi 

dan pandangan tersendiri terhadap media dan teks berita yang dihasilkannya. 

Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang 

natural, tetapi hasil dari kontruksi. Paradigma konstruktivisme dalam penelitian 

ini digunakan untuk melihat bagaimana situs berita Detikcom dan 

Metrotvnews.com memberitakan Presiden Joko Widodo tentang harga BBM.  

 

Pemilihan paradigma kontruktivisme dikarenakan dalam proses sosial manusia 

dipandang sebagai pencipta realitas sosial yang relatif bebas di dalam dunia 

sosialnya. Pendekatan ini mempunyai penilaian sendiri bagaimana media, 

wartawan, dan berita dilihat. Dari pandangan konstruksionis, realitas itu bersifat 
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subyektif. Pada dasarnya fakta atau realitas adalah hasil konstruksi. Artinya, 

media bukanlah sebagai saluran, tetapi juga subjek yang mengkonstruksi realitas. 

Dalam konteks paradigma ini, berita bukan refleksi dari realitas. (Eriyanto, 2009 : 

19 – 29).  

 

Peneliti tidak menggunakan paradigma lain seperti paradigma positivis karena 

positivis menganggap realita itu benar-benar ada secara nyata dan dapat diselidiki 

secara terpisah dan dapat dikontrol. Peneliti dan obyek yang diteliti adalah 

independen. Peneliti mampu meneliti obyek tanpa mempengaruhi obyek atau 

dipengaruhi oleh keadaannya sehingga dapat diperoleh hasil yang obyektif.  

  

3.2 Pendekatan Penelitian 

 

 

Pendeketan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan kualitatif 

dengan menggunakan analisis framing. Peneliti menggunakan analisis framing 

karena framing pada dasarnya merupakan pemberian definisi, penjelasan, evaluasi 

dan rekomendasi dalam suatu wacana untuk menekankan kerangka berfikir 

tertentu terhadap peristiwa yang diwacanakan. Selain itu, dimensi framing dimulai 

dengan pemilihan berita dan memberikan tekanan atau penonjolan aspek tertentu 

dalam berita.  

 

Framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah framing model Robert N. 

Entman. Pemilihan model Robert N. Entman dikarenakan framing model Robert 

N. Entman ini melihat framing dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan 

penekanan atau penonjolan aspek tertentu/isu, aspek ini berhubungan dengan 

penulisan fakta. Selain itu, Framing model Robert N. Entman dilakukan dengan 
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empat tahapan, yang pertama pendefinisian masalah, kedua memperkirakan 

sumber masalah, ketiga evaluasi moral, dan keempat rekomendasi. Dengan 

adanya empat tahapan tersebut, membuat peneliti lebih mudah dalam mengatahui 

atau menganalisi framing dalam suaatu berita yang dikeluarkan media massa. 

 

Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial, dan 

perspektifnya di dalam dunia perilaku, dari segi konsep, perilaku, persepsi, dan 

persoalan tentang manusia yang diteliti. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan 

bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan metode yang alamiah. (Moleong dalam 

Octavia, 2012:31) 

 

Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini digunakan unutk menganalisa teks 

berita di Situs berita Detikcom dan Metrotvnews.com mengenai pemberitaan 

Presiden Joko Widodo tentang harga BBM. Berita-berita yang dianalisis adalah 

berita Presiden Joko Widodo tentang harga BBM pada periode 15 November 

2014 - 18 April 2015. 

 

3.3 Sifat Penelitian 

 

 

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan fenomena sosial dan menyajikan gambaran yang lengkap tentang 

suatu kejadian dan hubungan yang terdapat dalam penelitian. Metode deskriptif 
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betujuan untuk membuat deskripsi gambaran atau lukisan secara sistematis, 

faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar 

fenomenan yang diselidiki (lawrence dalam Octavia, 2012 : 32). 

 

Dalam penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, 

gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, Laporan penelitian akan 

berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. 

Data bisa berasal dari naskah, wawancara, foto. Penelitian ini berusaha 

memaparkan bagaimana Situs berita Detikcom dan Metrotvnews.com menyajikan 

pemberitaan kepada masyarakat tentang Presiden Joko Widodo terkait harga 

BBM. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian ini adalah pada teks berita Presiden Joko Widodo tentang harga 

BBM yang terjadi dari 15 November 2014 sampai 18 April 2015. Alasan 

pemilihan edisi tersebut karena di anggap relevan dengan penelitian. Kenaikan 

harga BBM pertami kali terjadi pada 18 november 2014, diturunkan pada 18 

desember 2014, lalu diturunkan kembali pada 18 Januari 2015 dan naik 18 

februari 2015 dan puncaknya kembali naik pada 18 Maret 2015. 

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

 

Dalam sebuah penelitian, data memiliki peranan yang cukup penting dalam 

keseluruhan proses penelitian. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan dengan berbagai cara. Data adalah informasi yang 
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didapatkan melaui metode pengukuran tertentu, yang kemudia digunakan sebagai 

dasar untuk menyusun sebuah argumentasi yang menggambarkan realitas yang 

ada. 

 

Teks berita tentang Presiden Joko WIdodo terkait harga BBM pada Situs berita 

Detikcom dan Metrotvnews.com merupakan data primer dalam penelitian ini. 

Data tersebut dikumpulkan untuk melihat bagaimana kedua Situs berita tersebut 

membingkai pemberitaan tentang Presiden Joko Widodo terkait harga BBM.  

 

 

3.6 Unit Observasi 

 

 

Berita Presiden Joko Widodo terkait harga BBM menjadi bahan dalam analisis 

dalam penelitian ini, yang bersumber dari Situs berita Detikcom dan 

Metrotvnews.com dipilih karena pertimbangan berikut: 

 

1. Detikcom dipilih karena merupakan Situs berita online yang sering diakses 

urutan pertama berdasarkan portal www.alexa.com yang menstratifikasikan 

berbagai macam Situs seperti google.com, facebook.com, yahoo.com dan lain 

sebagainya. Sedangkan metrotvnews.com berada pada urutan terakhir dari dua 

belas Situs berita online berdasarkan portal www.alexa.com. Dari segi 

popularitas, bisa dilihat bahwa kedua media online tersebut memiliki 

perbedaan popularitas yang signifikan, Detikcom merupakan Situs terpopuler 

sedangkan Metrotvnews.com berada diurutan popularitas paling rendah, 

sehingga kedua Situs berita online tersebut sangat mungkin memiliki 

kesenjangan. 
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2. Kepemilikan media dari kedua Situs berita tersebut, Detik.com yang dimiliki 

oleh Chairul Tanjung tidak tergabung dalam koalisi Presiden Joko Widodo, 

sedangkan Metrotvnews.com yang dimiliki oleh Surya Paloh, merupakan ketua 

partai politik Nasdem. pratai politik Nasdem juga tergabung dalam koalisi 

pendukung Presiden Joko Widodo. Pemberitaan pada kedua media tersebut 

tentu akan dipengaruhi oleh kepentingan pemilik media. 

 

3.7 Unit Analisis Data 

 

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teks berita pada Situs 

Detikcom dan Metrotvnews.com. Teks berita yang dipilih ditentukan mulai dari 

pertama kali kenaikan harga hingga penurunan harga BBM oleh Presiden Joko 

Widodo. 

 

Tabel 4. Unit Analisis 

 

 

Hari dan 

Tanggal Terbit 

Jam 

Terbit 
Judul Berita 

Situs Berita 

Sabtu, 15 

November 2015 

10:37 

WIB 

Presiden Jokowi Tak Peduli Pamor 

Turun karena Naikkan BBM 
Metrotvnews.com 

Selasa, 18 

November 2014 

06:28 

WIB 

 

Umumkan Langsung Kenaikan 

BBM, Jokowi Terbukti Gentleman 

Metrotvnews.com 

Kamis, 20 

November 2014 

07:06 

WIB 

Ini Alasan Jokowi Umumkan 

Sendiri Kenaikan Harga BBM 
Metrotvnews.com 

Rabu, 31 

Desember 2014 

11:32 

WIB 

Harga BBM Naik Diumumkan 

Jokowi, Saat Turun Diumumkan 

Para Menteri 

Detikcom 

Jumat, 16 Januari 

2015 

14:48 

WIB 

Jokowi, Presiden Pertama yang 

Umumkan Harga BBM, Elpiji, dan 

Semen Sekaligus 

Detikcom 

Jumat, 27 Maret 

2015 

23:27 

WIB 

Harga Bensin Premium Naik Lagi, 

Jokowi: Tanya ke Menteri ESDM 
Detikcom 

Sabtu, 28 Maret 

2015 

21:31 

WIB 

Ini Kata Presiden Soal kenaikan 

Harga BBM 
Metrotvnews.com 

Selasa, 31 Maret 14:26 Protes Kenaikan BBM, Elite PDIP Detikcom 
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2015 WIB Ini Sebut Jokowi Presiden Prematur 

Sabtu, 18 April 

2015 

11:42 

WIB 

Jokowi Keukeuh Alihkan Kebijakan 

Subsidi Harga BBM 
Metrotvnews.com 

 

Unit analisis yang digunakan dalam pemberitaan ini bersumber dari Situs 

Metrotvnews.com dan Detikcom. Berita yang terkumpul berjumlah sembilan 

berita, yang isinya mengenai pemberitaan Presiden Joko Widodo tentang harga 

BBM. Peneliti memilih kesembilan berita tersebut dikarenakan memiliki kriteteria 

sebagai berikut: 

1. Sesuai dengan periode penelitian, yakni 15 November 2014 - 18 April 

2015 

2. Memiliki kesesuaian dengan fokus penelitian 

 

3.8 Metode Analisis Data 

 

Dalam peneilitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles dan Huberman dalam Octavia, mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus, sehingga datanya sudah jenuh. Data dalam penelitian ini dianalisis 

dengan menggunakan analisis framing atau pembingkaian yang merujuk pada 

model framing Robert N. Entman. 

 

Model framing Entman digunakan untuk melihat penonjolan aspek tertentu dari 

realitas oleh media. Kata penonjolan itu sendiri dapat didefinisikan membuat 

informasi lebih terlihat jelas, lebih bermakna, atau lebih mudah diingat oleh 
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khalayak. Penonjolan aspek tertentu dari realitas berhubungan deangan penulisan 

fakta tersebutlah yang peniliti analisis menggunakan model Entman.  

 

. 


