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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode merupakan suatu prosedur atau tata cara mengetahui sesuatu yang 

mempunyai langkah-langkah sistematis. Sementara, metodologi adalah suatu 

pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode. Dengan 

demikian, metodologi penelitian adalah suatu pengakajian dalam mempelajari 

peraturan-peraturan dalam penelitian.
24

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka 

dalam penelitian ini peneliti akan menjelasan tentang paradigma penelitian hingga 

teknik analisis data. 

A. Paradigma Penelitian 

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kirk dan 

Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam 

ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan 

pada manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang tersebut 

dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.
25

 Istilah penelitian kualitatif sendiri 

bersumber pada pengamatan kualitatif yang dipertajam dengan pengamatan 

kuantitatif. Bogdan dan Taylor (1975) mendefinisikan metodologi kualitatif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata  

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
26

Oleh karena itu 

peneliti hanya akan memaparkan dan membuat deskripsi pemberitaan sesuai 

                                                           
24

 Usman, Husaini & Akbar, Purnomo Setiady.2008. Metode Penelitian Sosial. Jakarta: PT Bumi 
Aksara,hal.41. 
25

 Moleong, Lexy. 2004. Metode Penelitian  Kualitatif. Bandung: PT.Remaja Rosdakrya, hal.3. 
26

 Ibid., hal. 3. 
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framing yang akan digunakan serta membuat uraian secara sistematis objek 

penelitian. 

Penelitian kualitatif dalam analisis framing lahir dari sebuah paradigma 

konstruktif. Paradigma ini memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas 

yang alami, tetapi hasil dari konstruksi.
27

 Paradigma konstruktivis juga melihat 

wartawan atau media sebagai agen/aktor yang membangun realitas.
28

 Dalam hal 

ini peniliti mencoba mendalami, menganalisa dan memaparkan bagaimana media 

menekankan tawaran penyelesaian. Hal ini merupakan bentuk kontrol sosial 

media terhadap suatu isu di masyarakat sebagai konsekuensi media berperan aktif 

membangun realitas dengan pilihan framingnya. 

B. Unit analisis dan Korpus 

Peneliti  akan menentukan unit analisis sebagai objek yang akan diteliti. 

Menurut Jalalludin Rachmat, dalam suatu penelitian bagian yang akan diamati 

disebut sampel dan objek penelitian juga disebut sebagai satuan analisis (unit of 

analysis). Unit analisis dari penelitian ini adalah media harian Suara Merdeka dan 

Tribun Jateng yang memberitakan sektor pekerjaan umum dan penataan ruang. 

Terdapat juga batasan waktu dalam menentukan unit analisis yaitu pemberitaan 

sejak Februari 2016 sebagai masa awal Hendrar Priadi sebagai Wali Kota 

Semarang periode dua hingga Agustus 2016 sebagai massa evaluasi (6) enam 

bulan pemerintahan walikota baru. 

Pemilihan media dan isu sektor tersebut didasakan atas pengamatan 

pemberitaan. Suara Merdeka dan harian Tribun Jateng memiliki perhatian lebih 

                                                           
27

 Eriyanto., Op.cit., hal. 37. 
28

 Ibid., hal. 28. 
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dan cukup intens dalam melakukan pemberitaan sebagai bentuk kontrol sosial 

mengenai pelaksanaan urusan pelayanan wajib dasar yang dilakuan Pemkot 

Semarang. Intesitas pemberitaan kedua media tersebut didukung dengan jumlah 

halaman yang disediakan masing-masing harian terhadap peliputan Kota 

Semarang. Harian Suara Merdeka sendiri menyediakan 3-4 halaman dan didukung 

biro khusus yakni Biro Semaranguntuk peliputan dan pemberitaan Kota 

Semarang. Sementara Tribun Jateng rata-rata menyediakan 4 halaman setiap 

terbitannya.  

Dalam catatan peneliti, sejak Februari 2016 hingga Agustus 2016, diperoleh 

data pemberitaan kedua harian tersebut didominasi tentang sektor pekerjaan 

umum dan penataan ruang. Setidaknya pemberitaan mengenai sektor tersebut 

mencapai rata-rata 60 (enam puluh) persen seperti terlihat pada Tabel 1.1. 

Harian Suara Merdeka berdiri pada tanggal 11 Februari 1950 di Semarang 

oleh para pejuang pers yang dipimpin oleh H. Hetami dengan misi awal 

memperdengarkan suara rakyat yang baru saja merdeka.  Harian Suara Merdeka 

mempunyai segmen pasar untuk daerah Jawa Tengah dan DIY. Harian ini juga 

memiliki Rubrikasi daerah. Untuk Kota Semarang sendiri rubrikasi diberi nama 

―Semarang Metro‖ yang berjumlah 4 halaman setiap terbitannya. 

Harian Tribun Jateng, terbit pertama tanggal 29 April 2013, dengan 24 

halaman. Sebanyak 12 halaman berwarna dan sisanya hitam putih. Terdapat tiga 

kategori tema yaitu sesi umum, sesi halaman kota dan sesi halaman olahraga. 

Untuk kota Semarang sendiri, Tribun Jateng menyediakan rata-rata 4 lembar 

setiap terbitannya. Sesi halaman Kota Semarang tersebut dimuat kedalam rubirk 
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seperti Simpang Lima Blizt, Semawis life, Hotline public service,dan Semarang 

Round Up. 

Dari data di atas peneliti akan menentukan korpus dalam penelitian. Riset 

kualitatif tidak bertujuan untuk mengeneralisasi hasil riset. Hasil riset pada riset 

kualitatif lebih bersifat kontekstual dan kasuistik. Oleh karena itu pada riset 

kualitatif tidak dienal dengan istilah sampel. Biasanya, pada riset kualitatif disebut 

dengan subjek riset, karena informan dianggap aktif aktif mengkontruksi realitas. 

Seperti halnya dalam analisis framing, dimana wartawan atau media merupakan 

pihak yang dianggap mengkontruksi realita. Terkhusus framing ataupun analisis 

wacana, dikenal dengan istilah korpus. Dalam studi framing, korpus adalah suatu 

himpunan terbatas atau juga berbatas dari unsur yang memiliki sifat bersama atau 

tunduk pada aturan yang sama dan kerena itu dapat dianalisis sebagai 

keseluruhan, meskipun tidak secara langsung menghasilkan generalisasi.
29

 

Adapun alasan  menjadikan Pasar Johar sebagai korpus.Didasarkan dari data 

yang diperoleh peneliti, ditemukan isu utama yang mendominasi dan menjadi 

kecenderungan perhatian dalam pemberitaan kedua media, yakni isu mengenai 

penataan pasar dan pedagang kaki lima seperti ditunjukkan Tabel 3.1 berikut.; 

  

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Kriyanono, Rachmat( “Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, 

Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran”. Jakarta: Kencana. 
2006), hal. 163. 
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Tabel 3.1 

Pemberitaan tentang Isu 

Di Sektor PekerjaanUmumDanPenataanRuang 

 (Februari-Agustus 2016) 

 

NO. ISU Suara Merdeka TribunJateng 

Jumlah % Jumlah % 

1 Pedagangdan Pasar 27 32,14 25 26,60 

2 Sampah 4 4,76 1 1,06 

3 Polder 3 3,57 3 3,19 

4 Ruang Kota 5 5,95 5 5,32 

5 Gas 2 2,38 2 2,13 

6 Waduk 1 1,19 1 1,06 

7 Transport 4 4,76 5 5,32 

8 Underpass 2 2,38 2 2,13 

9 Parkir 3 3,57 2 2,13 

10 Tenaga Nuklir 1 1,19 0 0 

11 Normalisasi 1 1,19 0 0 

12 Pemakaman 2 2,38 0 0 

13 Bandara 1 1,19 0 0 

14 Tower 1 1,19 0 0 

15 Jalan 4 4,76 0 0 

16 Industri 1 1,19 0 0 

17 Kebon Binatang 0 0 1 1,06 

18 Trotoar 0 0 2 2,13 

19 Kampong Bahari 0 0 1 1,06 

Sumber: diolah peneliti dari Suara Merdeka dan Tribun Jateng, Februari-Agustus 

2016 

 

Penarikan korpus dilakukan berdasarkan Tabel 1.2 di atas. Peneliti 

menemukan bahwa isu pedagang dan pasar merupakan pemberitaan terbanyak di 

kedua media. Lebih lanjut, peneliti menemukan bahwa pemberitaan mengenai 

pasar Johar mendominasi pemberitaan isu pedagang dan pasar seperti tabel 3.2. 

Oleh karena itu peneliti menetapkan Pasar Johar sebagai korpus. 
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Tabel 3.2 

Frekuensi Pemberitaan Isu pedagang dan Pasar di Kota Semarang 

(Februari-Agustus 2016) 

 

No. PemberitaanPasar 

Suara 

Merdeka 

Tribun 

Jateng 

Jumlah Jumlah 

1 Johar 7 7 

2 Suryokusumo 1 2 

3 PasarBungaKalisari 7 4 

4 Tlogosari 3 2 

5 Rejomulyo 1 0 

6 CFD 1 0 

7 Meteseh 1 0 

8 Secaraumum 6 0 

9 KarangAyu 0 4 

10 Kobong 0 2 

11 Peterongan 0 1 

12 Kanjengan 0 2 

13 Taman KB 0 1 

Jumlah 27 25 

                  Sumber: diolah dari Suara Merdeka dan Tribun Jateng, Februari-Agustus 2016 

Ditemukan 7 (tujuh) teks berita dari harian Suara Merdeka yang akan 

digunakan dalam penelitian ini adalah seperti tabel 3.3. 

Tabel 3.3 

Daftar Teks Berita Harian Suara Merdeka 

Mengenai isu Pasar Johar  

(Februari-Agustus 2016) 

 

No. Hari/Tanggal Halaman Judul 

1 Rabu, 20 April 2016 17 bersambungke 

2016 

TarifKeamanandikeluhkanPedagang 

2 Kamis,21 April 2016 17 bersambungke 20 PermintaanUangParkirDihentikan 

3 Kamis, 28 April 2016 17 bersambungke 20 PKL di Gerbang agar Ditertibkan 

4 Jumat,17 Juni 2016 18 RevitalisasiJoharTelanRp 700 Milyar 

5 Sabtu,6 Agustus 2016 18  ListrikJoharSementaraPadam 

6 Selasa,23 Agustus 

2016 

17 bersambungke 20 PemkotDidesakBentuk 

SatgasKhusus 

7 Sabtu, 27 Agustus 

2016 

17 bersambungke 20 Negara Harus Hadirdi Relokasi Johar 

Sumber: diolah dari Suara Merdeka, Februari-Agustus 2016 
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Sementara ditemukan 7 (tujuh) teks berita dari harian Tribun Jateng yang 

akan digunakan dalam penelitian ini seperti pada tabel 3.4. 

Tabel 3.4 

Daftar Teks Berita Harian Tribun Jateng 

Mengenai isu Pasar Johar  

(Februari-Agustus 2016) 

 

No. Hari/Tanggal Halaman Judul 

1 Jum‘at, 1 April 2016 13 Ninik Senang Lebih Dekat ke Pedagang Langganan.   

2 Jum‘at, 1 April 2016 13 Pedagang Bongkal Lapa Darurat 

3 Sabtu, 2 April 2016 13 Tini Ingin Jalan Pasar Relokasi Bagus Lagi 

4 Rabu, 13 April 2016 13 Pedagang Johar Keberatan Pungutan Uang 

Keamanan 

5 Senin, 25 April 2016 14 Hendi Tunggu Kondisi Kembali Normal 

6 Sabtu , 23 Mei 2016 13 Laras Harap Pengunjung Bisa Mampir 

7 Sabtu, 22 Agustus 2016 13 Arifin Minta Tambahan Daya untuk Pasar Johar 

Sumber: diolah dari Tribun Jateng, Februari-Agustus 2016 

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Kriyantono membedakan data berdasarkan sumbernya yaitu data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau 

tangan pertama di lapangan. Sementara data sekunder adalah data yang diperoleh 

dari sumber kedua atau sumber sekunder.
30

 

Usman dalam bukunya menjelaskan bahwa data primer cenderung 

dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan angket
31

. Berkaitan dengan 

salah satu teknik memperoleh data primer yaitu wawancara , Lincoln dan Guba 

menegaskan, maksud dari wawancara antara lain adalah untuk mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntuktan, dan 

lain-lain kebulatan, memverifikasi, mengubah dan memperluas konstrusi yang 

                                                           
30

 Ibid., hal.41. 
31

 Usman., Op.cit., hal. 69. 
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dikembangkan peneliti.
32

Moleong juga menjelaskan dalam wawancara pemilihan 

informan dapat dilakukan dengan cara mendapatkan keterangan orang yang 

berwenang seperti baik secara formal maupun informal
33

.Dalam penelitian ini 

peneliti akan menjadikan Kepala biro khusus  Kota Semarang Harian Suara 

Merdeka dan Pemimpin redaksi harian Tribun Jateng sebagai informan. Pemilihan 

informan tersebut dianggap penulis sesuai dengan kategorisasi pemilihan 

informan dikarenakansesuai tugas dan tanggung jawabnya seorang Pimred 

memiliki wewewang untukmenetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh 

kegiatan redaksional. Pimred memiliki tanggung jawab terhadap mekanisme dan 

aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Sedangakan, Kepala biro memiliki 

wewenang dan tugas untuk memberikan arahan mengenai aktivitas keredaksian 

terkhusus pada rubirk Kota Semarang di Harian Suara Merdeka. 

Data Sekunder menurut Usman adalah data-data yang dikumpulkan dengan 

teknik dokumentasi. Pengggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam  

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal, data digunakan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan
34

. Data sekunder pada 

penelitian ini didapati dari kumpulan teks berita harian Suara Merdeka dan Tribun 

Jateng mengenai isu pelayanan dasar wajib Pemkot Semarang sektor pekerjaan 

umum dan penataan ruang kurun waktu Februari hingga Agustus 2016.  

  

                                                           
32

 Moleong, Lexy., Op.cit., hal. 135. 
33

 Ibid., hal. 90. 
34

 Usman., Op.cit., hal. 161. 
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D. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis framing model 

Robert Entman untuk menganalisis bagaimana harian Suara Merdeka dan harian 

Tribun Jateng dalam melakukan kontrol sosial terhadap isu sektor pekerjaan 

umum dan penataan Ruang yang dilakukan oleh Pemkot Semarang. Tujuannya 

adalah untuk menemukan dan memformulasikan tawaran penyelesaian yang 

dilakukan oleh kedua media tersebut terhadap penyelesaian masalah yang ada. 

Peneliti menggunakan analisa model Robert Entman karena konsepsi 

Entman mengenai framing dan kontrol sosial dinilai mampu menggambarkan 

secara luas bagaimana peristiwa dimaknai. Dalam konsep Entman kita dapat 

mengetahui bagaimana peristiwa itu dilihat, apa penyebabnya, argumen apa yang 

ada di dalamnya dan penyelesaian apa yang ditekankan. 

Seperti yang sudah dijelaskan pad BAB II, Entman  melihat framing ke 

dalam dua dimensi besar yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek-

aspek realitas. Perspektif wartawan atau media akan menentukan fakta yang 

dipilihnya, ditonjolkannya dan mana yang akan dibuangnya. Dimana di balik hal 

tersebut, pengambilan keputusan mengenai sisi mana yang ditonjolkan melibatkan 

ideologi wartawan atau media yang terlibat dalam proses produksi berita. 

Selanjutnya Entman membagi framing kedalamempattahap, yaitu: pertama, 

pendefinisian masalah atau define problem; kedua, memperkirakan masalah atau 

sumber masalah atau diagnose cause; ketiga, membuat keputusan moral atau 

make moral judgement; keempat, menekankan penyelesaian atau treatment 

recommendation.  Ringkasan  framing  Entman seperti pada Tabel 2.1. 
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Berdasarkan melakukan analisis data dengan menggunakan kerangka 

Robert Entman, peneliti akan melakukan pengambilan kesimpulan. Kesimpulan 

tersebut didasari dari hasil pengelompokan tahap-tahap framing pada kerangka 

Entman dan menghubungkannya dengan peran media sebagai kontrol sosial. 

Bagaimana kedua media tersebut melakukan kontrol sosial dilihat dari tahap ke-

empat pada framing Robert Entman yaitu mengenai bagaimana media 

menawarkan dan menekankan penyelesaian dalam pemberitaan. Sehingga pada 

akhirnya dapat diketahui bagaiamana framing yang dilakukan oleh Harian Suara 

Merdeka dan Harian Tribun Jateng dalam menawarkan dan menekankan 

penyelesaian terhadap Isu Sektor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 

E. Alur penelitian 

Alur penelitian ini dilatarbelakangi dengan urusan wajib Pemkot 

Semarang sebagai bentuk pelayanan dasar. Pelayanan dasar tersebut telah diatur di 

UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 12 ayat (1) UU 

No.23 Tahun  2014 yang mengatur bahwa Pemerintah Daerah (Pemda) memiliki 

urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang 

dimaksud adalah  urusan yang menyangkut: a) pendidikan; b) kesehatan; c) 

pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman; e) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan 

f) sosial.  

Sementara itu, media cetak harian terbitan Semarang menyoroti segala 

kebijakan terkait urusan wajib dasar tersebut kedalam pemberitaan. Sorotan 

tersebut merupakan bentuk peran media sebagai kontrol sosial. Harian Suara 
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Merdeka dan Tribun Jateng menjadi media yang cukup intens melakukan 

pemberitaan mengenai urusan wajib dasar yang dilaukan Pemkot Semarang. 

Dalam pemberitaan kedua media tersebut diperoleh bahwa pasar Johar menjadi 

isu yang mendapat perhatian lebih dari kedua media tersebut. Bagaimana framing 

pemberitaan yang dilakukan oleh kedua media tersebut menjadi fokus dalam 

penelitian ini. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan perangkat analisa farming 

model Robert Entman untuk menganalisa pembingkaian yang dilakuan kedua 

media. Robert Entman membagi framing kedalam empat tahap yaitu; pertama, 

pendefinisan masalah (define problem); kedua, memperkiraan masalah atau 

sumber masalah (diagnous causes); ketiga, membuat keputusan moral( make 

moral judgement; dan keempat, menekankan penyelesaian (treatment 

recomendettion).  

Berdasaran pengelompokan tahap-tahap framing tersebut akan diambil 

kesimpulan bagaimana framing yang dilakukan oleh kedua media dan   

penyelesaian apa yang ditawarkan atau ditekankan mengenai isu atau masalah 

sektor pekerjaan umum dan penataan ruang oleh Pemkot Semarang sejak Februari 

hingga Agustus 2016. Gambaran alur penelitian seperti bagan  3.1. 
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Bagan 3.1 

Alur Penelitian 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Urusan Wajib Pemerintah Kota 

Semarang 
1. pendidikan; 

2. kesehatan; 

3. pekerjaan umum dan penataan 

ruang;  
4. perumahan rakyat dan kawasan 

pemukiman;   

5. ketentraman, ketertiban umum dan 
perlindungan masyarakat; dan   

6. sosial. 

 

Teks Berita mengenai Pasar Johar pada Harian Suara 

Merdeka & Tribun Jateng 

Analisa Framing Robert Entman 

Define problem 

Pendefinisian masalah  

Bagaimana suatu peristiwa atau isu dilihat? Sebagai apa? 

Atau sebagai masalah apa? 

Diagnous causes 

Memperkirakan masalah 

atau sumber masalah 

Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang 

dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? 

Siapa(actor) yang dianggap sebagai penyebab masalah? 

Make moral judgemnet 

Membnuat keputusan 

moral 

Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan 

masalah?  

Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau 

mendelegitimasi suatu tindakan? 

Treartment recomendetion 

Menekankan Penyelesaian 

Penyelesaianj apa yang ditawarkan untuk mengatasi 

masalah atau isu? Jaln apa yang dtawarkan dan harus 

ditempuh untuk mengatasi masalah? 

 

Tawaran penyelesaian isu atau masalah sektor Pekerjaan Umum dan 

penataan ruang Pemkot Semarang kurun waktu Februari-Agustus 2016 


