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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan 

       Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

deskriptif. Pendekatan ini merupakan  penelitian yang menghasilkan kata-

kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.47 

Adapun deskriptif merupakan sifat dari penelitian ini. Metode deskriptif 

dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki 

dengan menggambarkan atau  melukiskan keadaan subyek/obyek 

penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat 

sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampakatau sebagaimana adanya. 

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. 

Hal ini disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu 

semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa 

yang sudah diteliti.48 

       Dalam penelitian ini, peneliti akan mengamati teks-teks berita yang 

disajikan oleh CNN.com periode Januari 2016 dan menganalisisnya 

menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Kosicki. Untuk 

mengetahui bingkai oleh suatu media terdapat struktur besar analisis 

                                                           
     

47
 Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 

2007), hal. 3 

    
48

 Ibid., hal. 7 



32 
 

framing sesuai dengan model framing Zhongdang Pan dan Kosicki, 

diantaranya: 

1. Struktur sintaksis bisa diamati di bagan berita. Sintaksis berhubungan 

dengan bagaimana wartawan menyusun peristiwa bom Thamrin, 

pernyataan, opini, kutipan, pengamatan atas peristiwa bom Thamrin ke 

dalam bentuk-bentuk susunan kisah berita. Dengan demikian, struktur 

sintaksis dapat diamati dari bagan berita (headline yang dipilih, lead yang 

dipakai, latar informasi yang dijadikan sandaran, sumber yang dikutip, dan 

sebagainya). 

2. Struktur skrip melihat bagaimana strategi bercerita atau bertutur yang 

dipakai oleh wartawan dalam mengemas peristiwa bom Thamrin. 

3. Struktur tematik berhubungan dengan cara wartawan mengungkapkan 

pandangannya atas peristiwa bom Thamrin ke dalam proposisi, kalimat, 

atau hubungan antarkalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. 

Struktur ini akan melihat bagaimana pemahaman itu diwujudkan ke dalam 

bentuk yang lebih kecil. 

4. Struktur retoris berhubungan dengan cara wartawan menekankan arti 

tertentu. Dengan kata lain, struktur retoris melihat pemakaian pilihan kata, 

idiom, grafik, gambar, yang juga dipakai guna memberi penekanan pada 

arti tertentu. 

       Dengan keempat struktur tersebut dapat menunjukkan framing dari 

suatu media dengan mengetahui bagaimana wartawan menyusun berita, 
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mengisahkan suatu isu, penggunaan kalimat dalam penulisan berita dan 

juga pemilihan kata atau idiom yang dipilih.
49

 

B. Operasionalisasi Konsep 

       Dalam penelitian ini ada tiga konsep penelitian yang perlu 

dioperasionalkan yaitu: (a). Analisis framing, (b). Jurnalisme Online, (c). 

Isu Terorisme dalam media asing.` 

C. Subjek Penelitian 

       Subjek penelitian adalah sesuatu yang digunakan sebagai informasi 

dalam penelitian yang bersangkutan atau sumber data dari penelitian di 

mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek 

penelitian adalah berita yang dimuat pada media online asing CNN.com 

dan difokuskan pada bulan Januari 2016 karena peristiwa bom Thamrin 

terjadi pada 14 Januari 2016. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

       Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 

data primer dan sekunder. Data primer merupakan sasaran utama dalam 

analisis, sedangkan data sekunder diperlukan guna mempertajam analisis 

data primer sekaligus dapat dijadikan bahan pendukung. 
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1. Data primer, yaitu data tekstual yang diperoleh dari pemberitaan 

pada media asing online CNN.com mengenai kasus Bom Thamrin 

periode Januari 2016. Pengumpulan data berupa teks berita dari 

media online asing yang menjadi fokus peneliti yaitu CNN.com 

pada periode bulan Januari 2016 yaitu sebagai data primer. 

2. Data sekunder, yaitu dengan mencari referensi berupa buku-buku 

dan tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.50 Selanjutnya 

teks berita dianalisa menggunakan metode studi pustaka dimana 

data berupa teks berita yang diperoleh dari CNN.com dianalisa 

menggunakan analisis framing sesuai dengan konsep milik 

Zhongdang Pan dan Kosicki yang mana mengacu pada berbagai 

referensi yaitu dari buku-buku atau tulisan ataupun sumber lain 

yang mendukung. 

E. Teknik Analisis Data 

       Analisis data merupakan kegiatan penelaahan, pengelompokan 

penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, 

akademis dan ilmiah, tidak ada teknik yang baku (seragam) dalam 

melakukan hal ini, terutama penelitian kualitatif.51 
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       Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis framing. 

Analisis framing dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media 

saat mengkonstruksi fakta. Analisa ini mencermati strategi seleksi, 

penonjolan, dan pertautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih 

menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untunk menggiring interpretasi 

khalayak sesuai perspektifnya.52 

       Dalam kaitannnya dengan penelitin ini, analisis framing digunakan 

untuk mengetahui bagaimana CNN.com membingkai pemberitaan bom 

Thamrin. Melalui analisis framing juga ingin diketahui bagaimana 

konstruksi media CNN.com dalam memberitakan peristiwa bom Thamrin. 

Analisis framing yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.  

F. Kredibiltas Data  

       Untuk menguji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 

penelitian dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, 

meningkatkan ketekunan, triangulasi (pengecekan data dari berbagai 

sumber dengan berbagai cara dan waktu), analisis kasus negatif, serta 

menggunakan bahan referensi.53 
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