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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Seperti yang 

dikemukakan oleh Sugiyono dalam bukunya Metode Penelitian Bisnis, pendekatan 

kuantitatif yaitu: “Penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan data 

penelitian berupa angka-angka dan dianalisis dengan menggunakan statistik”96. Tujuan 

peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif ini adalah untuk mengetahui frekuensi 

penerapan kode etik jurnalistik tentang berita kriminal sebagai pendukung ke dalam 

bentuk persentase. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ini berita-berita dalam 

rubrik kriminal sebagai pendukung yang dipublikaskan media online Siwalimanews.com 

edisi April-September 2015 yang berhubungan dengan pemberitaan kriminal 

dideskripsikan ke dalam variabel-variabel yang sudah ditentukan sehingga peneliti dapat 

memperoleh gambaran dari tiap-tiap variabel yang sudah ditentukan dalam bentuk 

persentase. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif, adapun 

pengertian penelitian desktiptif menurut Sugiyono sebagai berikut: “Penelitian diskriptif 

adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu 

variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan 

dengan variabel yang lain”97. Berdasarkan kutipan tersebut, jenis penelitian deskriptif 

dirasa cocok digunakan untuk penelitian ini, karena pada penelitian ini diperlukan 

                                                            
96 Sugiyono. Metode Penelitian Bisnis. (ALFABETA. 2009) Hal. 11 
97 Sugiyono. Statistik Untuk Penelitian. (ALFABETA. 2003) Hal. 11 
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pelaksanaan pengumpulan data dan selanjutnya data akan disusun, kemudian 

menginterpretasikan data yang diperoleh secara statistik. Penelitian desktiptif umumnya 

mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa menghubungkan variabel yang satu dengan 

yang lainnya.  

Yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah analisis isi. Pengertian analisis isi 

adalah suatu teknik penilitian untuk membuat referensi-referensi yang dapat ditiru 

(replicable) dan sahih data dengan memerhatikan konteksnya. Analisis isi dapat 

digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, 

iklan televisi maupun semua bahan dekomentasi yang lain98. Peneliti menggunakan 

analisis isi sebagai dasar penelitian ini, dikarenakan analisis isi suatu teknik penelitian 

untuk membuat referensi-referensi yang ditiru (replicable). Dengan menggunakan 

analisis isi peneliti membuat kategori berita khususnya rubrik kriminal sebagai 

pendukung yang dipublikaskan media online Siwalimanews.com edisi April – September 

2015. 

3.3 Definisi konsepatual 

a. Media Online: Media online merupakan produk jurnalistik online atau cyber 

journalism yang didefinisikan sebagi pelaporan fakta atau peristiwa yang di produksi 

dan didistribusikan melalui internet.99 Media online ini berupa website berita (news 

online media), karena situs berita merupakan media online yang paling umum 

diaplikasikan dalam praktek jurnalistik modern dewasa ini. Dalam konteks penelitian 

ini media online yang dimaksudkan adalah media online Siwalimanews.com. 

b. Berita Kriminal: adalah berita yang disiarkan media massa mengenai peristiwa yang 

menyangkut kejahatan diantaranya: pembunuhan, pencopetan, perampokan, 

                                                            
98 Eriyanto. Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penilitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainya. 
(Kencana Prenada Media Grup. 2011). Hal. 11 
99 Asep Syamsul M. Romli. Jurnalistik Online. (Nuansa Cendekia. 2012). Hal. 30. 31. 
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pencurian, perkosaan dan lainnya yang melangar hukum dalam rubrik kriminal Media 

Online Siwalimanews.com. 

c. Kode Etik Jurnalistik (KEJ): Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur 

tindak-tanduk seorang wartawan. Kode etik jurnalistik diatur dalam pasal 4 dan pasal 

5100. Penerapan kode etik jurnalistik dapat digunakan dalam keseluruhan kategori isi 

berita pada sebuah media massa. 

3.4 Struktur Kategori 

Penerapan kode etik jurnalistik dapat dilihat dari pola pemberitaan yang dilakukan 

dalam berbagai karakteristik pemberitaan pada media online Siwalimaanews.com. Pola 

pemberitaan penerapan kode etik jurnalistik dan bahasa yang lazim dipakai adalah bahasa 

jurnalistik yang tunduk kepada kaidah dan etika bahasa baku. Ciri utama bahasa jurnalis 

di antaranya sederhana, singkat, padat, lugas, jelas, jernih, menarik, demokratis, 

mengutamakan kalimat aktif, sejauh mungkin menghindari penggunaan kata atau istilah-

istilah teknis, dan tunduk kepada kaidah serta etika bahasa baku khususnya dalam bentuk 

berita kriminal. 

Dengan demikian beberapa kategorisasi dibuat untuk merumuskan penelitian 

penerapan kode etik jurnalistik dalam isi pemberitaan kriminal pada media online 

Siwalimanews.com yang bersumber dari UU Pers No. 40 tahun 1999 Kode Etik 

Jurnalistik, Pasal 4, larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan cabul. UU Pers 

No. 40 tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan 

dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak 

yang menjadi pelaku kejahatan, dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). 

                                                            
100 UU Pers No. 40 tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 4, larangan untuk menampilkan berita yang sadis dan    

cabul. 

 UU Pers No. 40 tahun 1999 Kode Etik Jurnalistik, Pasal 5 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan 

menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku 

kejahatan. 



57 
 

Tabel 3.1 Tabel Kategori dalam penelitian “Penerapan Kode Etik Jurnalistik  

Dalam Media Online Siwalimanews.com” 

No. Kategori Indikator Satuan Ukur 
1. Menghormati asas praduga tak 

bersalah 
- Masih dalam tahap 

penyelidikan. 
- Belum mempunyai bukti 

tindak kejahatan. 
- Belum ada keputusan dari 

hakim. 

Per-Kalimat 

1 kalimat = 1 

2. Menyiarkan informasi yang bersifat 
tidak sadis 

- Pemberitaan yang 
mengenal belas kasihan 
dan tidak kasar. 

- Pemberitaan yang tidak 
mengikutsertakan 
kronologis secara vulgar. 

3. Menyiarkan informasi yang bersifat 
tidak cabul 

- Pemberitaan yang 
mematuhi norma 
kesusilaan. 

4. Wartawan Indonesia tidak 
menyebutkan identitas korban 
kejahatan asusila 

- Memakai inisial atau 
nama samaran. 

- Menyembunyikan 
identitas keluarga korban. 

 

3.5 Ruang Lingkup Penilitian 

Lokasi penilitian di Perum, Taman Landungsari Indah, Blok: L, No. 2A, Malang. 

Penelitian ini dimulai pada tanggal 01 Agustus 2016 - 30 September 2016. 

3.6 Jenis dan Sumber Data Penilitian 

Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek penilitian, adapun data 

pada penilitian ini diperoleh dengan cara mengumpulkan berita-berita kriminal dalam 

media online Siwalimanews.com edisi April-September 2015. 

3.7 Unit Analisis 

Unit analisis dari penelitian ini adalah peritem berita dalam rubrik kriminal pada 

media online Siwalimanews.com edisi April-September 2015.  
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3.8 Satuan Ukur  

Satuan ukur dari penelitian ini yaitu: dihitung per-kalimat dari tiap berita kriminal 

yang disajikan, kemudian data yang dianalisa hanya penerapan kode etik jurnalistiknya 

saja. 

3.9 Analisis Data 

3.9.1 Pengumpulan Data 

Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (coding sheet) yang 

memuat skor item-item indikator variabel yang telah dikoding, dibuat berdasarkan 

kategori yang ditetapkan. Dalam penelitian ini, teknik ini digunakan untuk mencatat 

penerapan kode etik jurnalistik. 

Adapun cara menjaring data ini dilakukan dengan 4 cara: 

1. Para pengkoder terlebih dahulu memahami isi tema dan struktur penulisannya. 

2. Mengelompokan setiap naskah tulisan atau judul tulisan dalam struktur kategori yang 

sudah ditetapkan. 

3. Memasukan data kedalam lembar tabel (coding sheet). 

4. Menganalisa data yang dikatagorikan. 

Tabel 3.2 Contoh Lembar Coding Sheet 

Keterangan: (√) = Ada 

Edisi 
 

MAPTB MIYBTS MIYBTC WITMIKKA 

No Bulan A B C A B A A B 
          
          

          
          

 Jumlah         
 Total     
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Keterangan: 

 Menghormati asas praduga tak bersalah     (MAPTB) 

Indikator A: Masih dalam tahap penyelidikan 

Indikator B: Belum mempunyai bukti tindak kejahatan 

Indikator C: Belum ada keputusan dari hakim 

 Menyiarkan informasi yang bersifat tidak sadis     (MIYBTS) 

Indikator A: Pemberitaan yang mengenal belas kasihan dan tidak kasar. 

Indikator B: Pemberitaan yang tidak mengikutsertakan kronologis secara vulgar. 

 Menyiarkan informasi yang bersifat tidak cabul     (MIYBTC) 

Indikator A: Pemberitaan yang mematuhi norma kesusilaan. 

 Wartawan Indonesia tidak menyebutkan identitas korban kejahatan asusila 

(WITMIKKA) 

Indikator A: Memakai inisial atau nama samara. 

Indikator B: Menyembunyikan identitas keluarga korban. 

3.9.2 Reduksi Data 

Reduksi data yaitu memilah-milah data yang sesuai dengan system kategori yang 

ditetapkan maupun memilah data yang relevan dan tidak relevan dalam media online 

Siwalimanews.com dengan tujuan penelitian. 

3.9.3 Reliabilitas Data 

Penelitian analisis isi haruslah mempunyai alat ukur yang valid serta harus 

mempunyai reliabilitas (keandalan) yang sangat tinggi. Menurut Kaplan dan Goldsen, 

pentingya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang 

diperoleh independen dari peristiwa, instrumen, atau orang yang mengukurnya. Data 



60 
 

yang reliabel, menurut defenisi, adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi 

pengukuran.101 

Oleh karena itu, sebelum penelitian dilakukan, peneliti akan meminta dua orang 

coder (pengamat pembantu atau hakim) untuk mencari nilai kesepakatan. Coder yang 

dipakai dalam penelitian ini harus mengetahui analisis isi, dapat mengerti dengan baik 

kategori yang dipakai dalam penelitian, dan defenisi dari masing-masing kategori.102 

Untuk mengukur nilai kesepakatannya, digunakanlah Rumus R. Holsty (1969) 

yaitu:103  

C.R= 2.𝑀

𝑁1+𝑁2
 

Keterangan: 

C.R = Coeficient Reliability / Reliabilitas Antar-Coder 

M = Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

Penyempurnaan untuk membuat hasil reliabilitas menggunakan formula Scott 

dengan menggunakan suatu indeks reliabilitas (Index of Reliability / pi) yaitu: 

ρi = % 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−% 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑  𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1−% 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Keterangan: 

ρi   = Nilai Keterhandalan / Reliabilitas Antar-coder 

Observed agreement   = Jumlah yang disetujui antara pengkode yaitu nilai 

C.R 

                                                            
101 Eriyanto. Analisis Isi: Pengantar Metodologi Untuk Penilitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainya. 
(Kencana Prenada Media Grup. 2011). Hal. 282 
102 Ibid., Hal. 254 
103 Ibid., Hal. 290 
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Expected agreement = Jumlah persetujuan yang diharapkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




