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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif bertujuan 

menggalang atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik 

realita. Peneliti berpijak pada realita atau peristiwa dilapangan. Penelitian seperti 

ini berupaya memandang apa yang sedang terjadi dalam dunia tersebut dan 

meletakan temuan-temuan yang diperoleh didalamnya.
30

 Penelitian ini juga 

mengunakana analisis Framing menurut Zhongdang Pan dan Gerald M.Kocsiki 

dimana framing, didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan menjadi lebih 

menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain sehingga khalayak 

lebih tertuju pada pesan tersebut.
31

 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi pada penelitian ini adalah portal berita Sindonews.com. Waktu 

penelitian ini adalah bulan Januari - Desember 2018. 

C. Sumber Data 

Pada penelitian kualitatif, besarnyha sampel bukan menjadi tolak ukur baik 

tidaknya riset karena yang digali dalam penelitian ini adalahkualitas data bukan 

kuantitas data. Sampel pada riset kualitatif adalah informan atau subyek 

penelitian, yaitu orang atau lembaga yang dipilih untuk diwawancarai atau 

diobservasi sesuai tujuan riset.
32

. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitaian ini teknik pengumpulan data yang dipakai menggunakan 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan 
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kepada subjek penelitian.
33

 Peneliti mengumpulkan atau mengkliping berita pada 

portal berita Sindonews.com edisi April 2017 mengenai Basuki Tjhahaja Purnama 

dalam pencalonan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua periode 2017 – 2022 edisi 

bulan April 2017. 

E. Validitas Data 

Validitas adalah keabsahan/akurasi suatu alat ukur. Suatu pengukuran harus 

memiliki validitas. Validitas mengacu pada seberapa jauh suatu ukuran empiris 

cukup menggambarkan arti sebenarnya dari konsep yang tengah diteliti. Dengan 

kata lain, suatu instrument pengukuran yang valid mengukur apa yang seharusnya 

diukur, atau mengukur apa yang hendak diukur.
34

 

Validitas digunakan dalam penelitian ini adalah Triangulasi metode yaitu 

data yang dikumpulkan nantinya di cross-check dengan menggunakan metode 

lain.
35

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan dengan menggunakan 

dokumentasi. Validitas ini nantinya akan mengumpulkan, mengkliping dan 

menganalisis berita politik terkait pemberitaan Basuki Thahaja Purnama dalam 

pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua periode 2017 – 2022 di portal 

berita Sindonews.com. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang  digunakan peneliti pada penelitian ini adalah analisis 

framing berdasarkan model Pan dan Kosicki dengan keempat elemen analisisnya, 

yaitu Sintaksis, Skrip, Tematik, dan Retoris. Analisis framing merupakan analisis 

media untuk mengetahui realitas yang dikontruksikan atau dibingkai oleh media. 

Dalam kaitan permasalahan penelitian ini, analisis framing digunakan untuk 

mengetahui bagaimana portal berita Sindonews.com membingkai berita Basuki 

Thahaja Purnama dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta putaran kedua periode 

2017 – 2022 edisi bulan April 2017. 
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