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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dalam 

penelitian ini peneliti memilih metode analisis framing model Zongdang Pan dan 

Kosicki dimana framing didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan 

menjadi lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain 

sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Peneliti memilih pendekatan 

kualitatif dengan metode analisis framing berdasarkan pertimbangan bahwa data-

data yang dikumpulkan oleh peneliti dalam penelitian ini berupa tulisan –tulisan 

yang terangkum dalam pemberitaan di Kompas.com yang tidak menekankan pada 

angka, karena penelitian akan lebih ditekankan pada segi makna.  

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan dengan sedalam-dalamnya. 

Periset adalah bagian integral dari data, artinya periset ikut aktif dalam 

menentukan jenis data yang diinginkan. Dengan demikian, periset menjadi 

instrumen riset yang harus terjun langsung ke lapangan. Karena itu riset bersifat 

subjektif dan hasilnya bukan untuk digeneralisasikan.
63

 

Jenis pendekatan penelitian kualitatif ini digunakan adalah studi kritis. 

Adapun alasannya dikarenakan penelitian yang akan dilakukan ini untuk 

mengungkap hal-hal yang tersembunyi terkait pemberitaan penindasan Muslim 

Rohingya di Myanmar yang dimuat oleh media online Kompas.com. 

Menurut Kerlinger bahwa tujuan dari studi kritis untuk melakukan eksplanasi, 

prediksi terhadap fenomena sosial. Metode studi kritis adalah metode yang 

digunakan dalam penelitian yang berkembang dari teori kritis, feminis, ras dan 

pascamodern yang bertolah dari asumsi baha pengetahuan bersifat subjektif. 

Peneliti kritis memandang bahan masyarakat terbentuk oleh orientasi kelas, status, 

ras, suku bangsa, jenis kelamin dan lain-lain.
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Hasil dari penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu untuk menggambarkan dan 

meringkaskan berbagai kondisi atau berbagai variabel yang timbul pada media 

massa yang menjadi objek penelitian pemberitaan penindasan Muslim Rohingya di 

Myanmar di media online Kompas.com. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berdasarkan terbitan pemberitaan media online dengan situs 

Kompas.com. Adapun penelitian akan dilakukan pada bulan Agustus 2017. 

Berdasarkan terbitan, Kompas.com hanya menerbitkan sebanyak 6 berita pada 

bulan Agustus, namun pada penelitian ini peneliti hanya menganalisis sebanyak 4 

berita, yang berjudul : 

1. Gerilyawan Rohingya Serang Pos Polisi Myanmar, 32 Orang Tewas 

(25/08/2017). 

2. Usai Ungkap Simpati untuk Muslim Rohingya, Paus Segera Datangi 

Myanmar (28/08/2017). 

3. Kekerasan Mematikan di Rakhine Memburuk, Hampir 100 Orang Tewas 

(28/08/2017). 

4. Kekerasan terhadap Rohingya, Menlu Telepon Penasihat Keamanan Myanmar 

(30/08/2017). 

C. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer 

dan sekunder. Sumber data primer berasal dari hasil dokumentasi berita Analisis 

Framing Pada Pemberitaan Penindasan Muslim Rohingya di Myanmar Dalam 

Media Online Kompas.com Edisi Agustus 2017, sedangkan data sekunder telah 

tertera dalam daftar pustaka yaitu berasal dari buku, jurnal, internet, dan semua 

yang berkaitan dengan penelitian ini.  

D. Subjek dan Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah istilah-istilah untuk menjawab apa yang sebenarnya 

akan diteliti dalam sebuah penelitian atau data yang akan dicari dalam penelitian. 

Subjek penelitian ini adalah di media online kompas.com. Adapun  objek dalam 
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penelitian ini adalah analisis framing pada pemberitaan penindasan Muslim 

Rohingya di Myanmar dalam media online kompas.com. Penulis melihat bentuk 

penyajian berita oleh media tersebut berdasarkan konsep framing dari Zongdang 

Pan dan Gerald M. Kosicki. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan peneliti pada penelitian ini 

adalah: 

1. Analisis Isi Framing 

Analisis Framing merupakan sebuah pendekatan untuk mengetahui 

bagaimana perspektif wartawan atau cara pandang wartawan ketika 

meneyeleksi isu dan menulis berita.
65

 Karena itulah analisis framing ini 

berusaha untuk menganalisis suatu teks pemberitaan melalui bahasa yang 

digunakan secara komprehensif pada media online Kompas.com pada 

pemberitan Muslim Rohingya di Myanmar. Penelitian ini menggunakan 

langkah-langkah analisis framing dengan model Zongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki. Dimana dalam penelitian ini menggoperasionalkan empat strutktur 

teks berita sebagai perangkat framing, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris.  

2. Studi Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan cara pengamatan melalui teks 

yang ada pada media online Kompas.com. Dengan cara mengumpulkan data-

data berdasarkan pengamatan melalui teks di internet pada pemberitaan Muslim 

Rohingya di Myanmar. Terdapat sekitar lebih kurang enam hasil pemberitaan 

mengenai Muslim Rohingya pada bulan Agustus 2017 pada media online 

Kompas.com. Peneliti perlu untuk mengerucutkan pemberitaan menjadi empat 

berita untuk dianalisis pada bulan Agustus 2017, mengingat waktu, biaya, dan 

tenaga yang dikeluarkan selama proses penelitian ini berlangsung. 
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F. Validasi Data 

Validasi data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai 

dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan yang 

sebenarnya ada dan terjadi. Validasi data disebut juga keabsahan data sehingga 

instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Pada 

penelitian ini peneliti penggunakan  langkah-langkah analisis framing dengan 

model Zongdang Pan dan Gerald M. Kosicki untuk menganalisis isi berita pada 

media online Kompas.com edisi Agustus 2017. 

G. Teknik Analisis Data 

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode 

Analisis Deskriptif Kualitatif. Pendekatan deskriptif ini digunakan karena dalam 

menganalisis data yang dikumpulkan, data tersebut berupa informasi dan uraian 

dalam bentuk prosa yang diterbitkan oleh media online Kompas.com kemudian 

dianalisis dengan menggunakan teknik framing model Zongdang Pan dan Gerald 

M. Kosicki untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran, data berupa 

penjelasan-penjelasan bukan dengan angka. 

Abrar menyebutkan, pada umumnya terdapat empat teknik mem-framing 

berita yang dipakai wartawan, yaitu: (1) Cognitive dissonance (ketidaksesuaian 

sikap dan perilaku); (2) Empati (membentuk “pribadi khayal”); (3) Packing (daya 

tarik yang melahirkan ketidakberdayaan); (4) Asosiasi (menggabungkan kondisi, 

kebijakan, dan objek yang sedang aktual dengan fokus berita).
66

 Sekurangnya, ada 

tiga bagian berita yang bisa menjadi objek framing seorang wartawan, yakni: judul 

berita, fokus berita, dan penutup berita.
67

 

a. Judul berita di-framing dengan menggunakan teknik empati. 
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b. Kemudian, fokus berita di-framing dengan menggunakan teknik asosiasi, 

dengan cara menggabungkan peristiwa penyerangan oleh Muslim Rohingya 

dengan fokus berita. 

c. Selanjutnya, penutup berita di-packing, yaitu menjadikan khalayak tidak 

berdaya untuk menolak ajakan yang dikandung  berita. 

Data yang telah diperoleh kemudian dikumpulkan dan dianalisis berdasarkan 

teori analisis framing yang dikemukakan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. 

Kosicki.Teori ini terbagi menjadi empat struktur utama yaitu sintaksis, skrip, 

tematik, dan retoris. Pada tahap sintaksis berita dianalisis berdasarkan Headline, 

lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup.Kemudian pada tahap 

skrip atau naskah berita dianalisis berdasarkan kelengkapan berita yang mengacu 

pada 5W+1H.Kemudian pada tahap tematik berita tersebut dianalisis dengan 

melihat paragraph dan bagaimana hubungan antar kalimat dalam menyusun suatu 

teks berita. Dan tahap retoris dianalisis dengan melihat pemakaian pilihan 

kata,idiom, grafik, gambar, yang dipakai guna memberi penekanan.
68

 Riset 

kualitatif adalah riset yang menggunakan cara berpikir induktif, yaitu cara berpikr 

yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum 

(tataran konsep).
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