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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Data yang hendak dikumpulkan oleh peneliti dalam hal ini adalah 

tentang pemberitaan terkait kasus Dahlan Iskan terkait korupsi penjualan 

aset negara melalui PT. Panca Wira Usaha (PWU) di media koran Jawa Pos. 

Maka dari itu, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif untuk 

mengetahui serta memberikan gambaran secara statistik dan menaksir 

hasilnya (Afiffudin dan Saebani; 2012). Dengan kata lain penelitian ini tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu atau menguji hubungan 

tertentu. Penelitian ini hanya mendeskripsikan aspek-aspek tertentu dan 

karakteristik pesan menggunakan bilangan atau frekuensi untuk melukiskan 

berbagai jenis isi yang didefinisikan. 

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dimana 

penelitian yang dilakukan terhadap variable mandiri yaitu tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya. Penelitian 

jenis deskripsi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang nantinya akan 

digambarkan serta didiskusikan oleh peneliti. 

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

metode analisis isi. Tujuaan menggunakan metode analisis isi untuk 

mengolah pesan dalam hal ini terkait pemberitaan di koran Jawa Pos tentang 

kasus korupsi Dahlan Iskan. Analisis isi ini mempelajari tentang isi media 
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seperti surat kabar, radio, film dan televisi. Tujuan dari analisis isi ini yaitu 

untuk mengetahui dan mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan 

perkembangan dari suatu isi (Eriyanto, 2011).  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini yaitu terkait berita, catatan Dahlan 

Iskan dan Release tentang kasus korupsi yang melibatkan Dahlan Iskan 

dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Adapun kriterianya 

antara lain; 

1. Mengumpulkan berita yang dimuat koran Jawa Pos pada 25 Oktober 

– 10 November 2016 

2. Pemberitaan yang menyangkut Dahlan Iskan dengan PT. Panca Wira 

Usaha (PWU) 

3. Pemberitaan mengenai proses sebelum penetapan tersangka Dahlan 

Iskan oleh KPK 

4. Pemberitaan mengenai penetapan tersangka Dahlan Iskan atas 

dugaan korupsi penjualan aset milik negara 

5. Pemberitaan mengenai catatan harian Dahlan Iskan yang ditulis 

dibalik jeruji penjara 

6. Pemberitaan terkain Release berita yang dibuat oleh tim Public 

Relations Jawa Pos tentang kasus Dahlan Iskan 

Setelah melakukan pemilahan dalam kriteria yang telah disebutkan 

oleh peneliti. Maka, terdapat 21 pemberitaan terkait kasus Dahlan Iskan 

yang dimual dalam koran Jawa Pos dalam kurun waktu 25 Oktober – 10 
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November 2016. Namun, setelah memilah menurut kriteria peneliti terkait 

bias politik terdapat 13 pemberitaan yang terindikasi bias politik. Sebesar 

62% pemberitaan memiliki kecenderungan bias politik dengan jumlah 

satuan ukur cm/kolom 4257,25 cm2 dengan jumlah kolom sebanyak 73 

kolom berita yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Berikut judul-judul 

pemberitaan yang akan diteliti : 

Tabel 3.1 

Daftar Berita Terkait Kasus Dahlan Iskan di Koran Jawa Pos 

No Judul Berita Tanggal dimuat 

Halaman 

Berita 

cm / 

kolom 

1. Dahlan: Saya Sedang Diincar Terus, Saya Tidak Kaget 28 Oktober 2016 Hal 1 758,25/9  

2. Dipenjara, Nyawa Pasien Transplantasi dalam Bahaya 28 Oktober 2016 Hal 1 181,3/5 

3. Banjir Simpati, Mulai Ulama hingga Mahfud MD 30 Oktober 2016 Hal 1 706,5/8 

4. Penahanan Dahlan Bikin Takut Pelaksana Proyek 31 Oktober 2016 Hal 1 331,7/6 

5. Release : Dukungan untuk Dahlan Iskan 31 Oktober 2016 Hal 2 135/1 

6. Catatan Dahlan : Korupsikah Saya di PT PWU Jatim? 01 November 2016 Hal 1 186/5 

7. Kesehatan Dahlan Jadi Prioritas 01 November 2016 Hal 1 213/6 

8. Catatan Dahlan : Dulu PWU Gabungan Perusahaan Sakit 02 November 2016 Hal 1 217/5 

9. Kasus Dahlan Jadi Bahasan di Istana 02 November 2016 Hal 1 301/9 

10. Release : Dukungan Moral Terus Mengalir 02 November 2016 Hal 2 330/4 

11. Setelah Reses, Komisi III DPR Panggil Maruli 03 November 2016 Hal 1 440/7 

12. 
Catatan Dahlan : Lepas Aset untuk Beli Aset yang Lebih 

Strategis 
04 November 2016 Hal 1 

112/4 
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13. 
Catatan Dahlan : Mencari Uang, tapi Tidak Mengurusi 

Keuangan 
05 November 2016 Hal 1 346/4 

3.4 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan oleh peneliti dari: 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dari 

pemberitaan terkait kasus Dahlan Iskan yang dimuat dalam Koran 

Jawa Pos. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan peneliti merupakan data pendukung 

yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, penelitian 

terdahulu, e-book, internet, official web perusahaan, foto, video dan 

lain sebagainya yang mmenunjang data primer penelitian ini. 

3.5 Struktur Kategori 

Struktur kategori dalam penelitian ini mengacu pada penelitian 

terdahulu yang berkaitan dengan analisis isi bias politik. Bias Politik 

menurut McQuail (1992, Resee & Shoemaker 1996) mendefinisikan bias 

sebagai suatu kecenderungan yang kuat untuk meninggalkan objektivitas 

kebenaran. Untuk menggambarkan bentuk bias politik tersebut, McQuail 

menjabarkan kedalam empat kategori yaitu : 

a. Partisanship, terjadi karena secara terbuka dan intensif pihak 

editorial mendukung kepada suatu kandidiat politik. Contohnya 

perusahaan Danone kemasan air minum Aqua memiliki program 
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“1liter Aqua untuk 10 Liter air bersih”, secara terbuka pihak editorial 

mendukung langkah pemerintah untuk mensukseskan air bersih pada 

daerah tertinggal di kawasan provinsi NTT. 

1. Adanya pernyataan langsung memberikan dukungan 

2. Adanya pernyataan seperti dukungan/ perhatian/ belaskasih dari 

pihak lain dalam mendukung salah satu pihak 

b. Propaganda, terjadi karena tindakan dari partisan yang internsif 

dalam usahanya mendukung kandidat politik. Namun, disini tidak 

secara eksplsit dikemukakan. Misalnya propaganda yang dilakukan 

oleh pihak media “Pemerintah” berkenaan dengan suatu kebiakan 

pemerintahaan. 

1. Adanya bentuk tindakan yang dilakukan untuk mendukung 

suatu pihak 

2. Adanya bentuk pernyataan kalrifikasi atau penyangkalan salah 

satu pihak 

c. Unwriting bias, terjadi secara terbuka dan tidak sengaja seperti 

pemilihan suatu topik dengan berhati-hati untuk mempertimbangkan 

layak tidaknya suatu berita. Misalnya pemerintahan menuliskan 

berita yang tentang kinerja pemerintahan yang dilakukan kemudia 

dipublikasikan dalam media surat kabar untuk menarik citra 

pemerintahan. 

1. Adanya pernyataan yang menjelaskan fakta-fakta terkait suatu 

berita 

2. Adanya pernyataan yang menggambarkan suatu isu 
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d. Ideology, terjadi secara tidak sengaja namun akan mengkonstruksi 

peristiwa sesuai dengan ideologinya. Contohnya yaitu pada 

pemberitaan yang menyangkut kasus demo tentang penistaan agama 

oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), media seperti metro tv dan tv 

one memberitaan sesuai dengan ideologi stasiun televisi tersebut. 

1. Adanya pernyataan yang berkaitan dengan visi perusahaan 

2. Adanya pernyataan yang berkaitan dengan misi perusahaan 

3.6 Unit Analisis Data 

Peneliti menggunakan unit analisis berupa paragraf. Setiap paragraf 

akan dikategorikan untuk mengetahui bias politik dalam pemberitaan terkait 

kasus Dahlan Iskan di koran Jawa Pos. 

3.7 Satuan Ukur Penelitian  

Satuan ukur yang digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan satuan 

ukur rasio, menghitung frekuensi kemunculan pada setiap kategorisasi  dan 

cm/kolom pada setiap pemberitaan. Dalam hal ini frekuensi kategorisasi 

kemunculan mengacu pada konsep bias politik McQuail yaitu; 

partisianship, propaganda, unwiritting bias dan ideologi dalam pemberitaan 

kasus Dahlan Iskan di koran Jawa Pos. 

3.8 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi sebagai data primer. Dengan mengumpulkan pemberitaan 

terkait kasus Dahlan Iskan pada koran Jawa Pos edisi 25 Oktober – 10 
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November 2016. Kemudian akan dilakukan pencocokan melalui lembar 

kerja (Coding Sheet).  

Data yang tela diperoleh kemudian akan masukan kedalam lembar 

kerja sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan oleh peneliti dan 

selanjutnya akan dihitung bersama untuk mengukur realibilitas data. Pengisi 

lembar kerja tersebut disebut Coder. Coder diperlukan untuk mendapat 

keseakatan penelitian atas kategorisasi yang dibuat peneliti. 

Tabel 3.2 

Contoh Lembar Coding 

Tanggal 

Berita 
Judul Berita Paragraf ke- 

Struktur kategori 

A B C D 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

           

           

           

Sumber : (Nurmalasari, 2016) 

Keterangan : 

A = Kategori 1 (Partisanship) 

A1 : Adanya pernyataan langsung memberikan dukungan 

A2 : Adanya pernyataan seperti dukungan/ perhatian/ belaskasih dari 

pihak lain dalam mendukung salah satu pihak 
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B = Kategori 2 (Propaganda) 

B1 : Adanya bentuk tindakan yang dilakukan untuk mendukung suatu 

pihak 

B2 : Adanya bentuk pernyataan kalrifikasi atau penyangkalan salah satu 

pihak 

C = Kategori 3 (Unwritting bias) 

C1 : Adanya pernyataan yang menjelaskan fakta-fakta terkait suatu 

berita 

C2 : Adanya pernyataan yang menggambarkan suatu isu 

D = Kategori 4 (Ideologi) 

D1 : Adanya pernyataan yang berkaitan dengan visi perusahaan 

D2 : Adanya pernyataan yang berkaitan dengan misi perusahaan 

Tabel 3.3 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator Frekuensi 

kemunculan 

Total Presentase Prosentase 

dari 85 

paragraf 

Partisanship A1     

A2    

Propaganda B1     

B2    

C1     
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Unwritting 

bias 

C2    

Ideologi D1     

D2    

Total     

Sumber : (Eriyanto:2011) 

Lewat tabel distribusi frekuensi akan dilakukan analisis deskriptif 

bertujuan untuk menginterpretasikan data setiap paragraf. Tabel ini memuat 

frekuensi dari masing-masing kategori dan presentasi (Eriyanto: 2011). 

Dalam melakukan penelitan ini, peneliti dibantu oleh dua orang coder yang 

telah ditentukan oleh peneliti untuk melakukan peng-coding-an data. Coder 

yang diambil oleh peneliti yaitu Fany Puspita dan Aisyah Bella. Kedua 

coder tersebut memahami tentang analisis isi dan mengerti tentang 

pemberitan. 

3.9 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan yaitu teknik analisis 

menggunakan ukuran data nominal. Penggunaan ukuran data nominal 

dalam penelitian ini tidak menunjukan tinggi rendahnya, besar kecilnya 

hanya menjadi pembeda setiap kategori yang akan diukur (Eriyanto. 2011). 

Kategori yang dibuat oleh peneliti merujuk pada definisi McQuail tentang 

bias politik (Partisianship, Propaganda, Unwritting bias, Ideologi). Hasil 

dari analisis isi ini kemudian akan dideskripsikan dengan menggunakan 
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tabel frekuensi. Penggunaan tabel frekuensi ini lebih kepada analisis isi yang 

menggambarkan fenomena saja, tidak untuk uji hubungan ataupun uji beda. 

3.10 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas menggunakan validitas isi untuk menggambarkan 

secara akurat isi pesan. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, 

menggunakan alat ukur reliabilitas. Reliabilitas menilai sejauh mana alat 

ukur dan data dihasilkannya menggambarkan variasi yang ada dalam gejala 

yang sebenarnya. Alat ukur yang reliable seharusnya melahirkan hasil yang 

sama dari serangkaian gejala yang sama, tanpa tergantung kepada keadaan 

(Krippendorff, 2006; 212). Untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan rumus Holsty yaitu dengan melakukan pretest 

menggunakan pengkodingan sampel kedalam kategorisasi. Setelah 

pelakukan pretest oleh koder, peneliti ingin mengetahui perbandingan 

dengan menggunakan rumus Holsty yaitu : 

 

 

Keterangan : 

CR = Coeficient Realibility (Reliabilitas antar Coder) 

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

N1,N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 dan coder 2 

 

  2M 

          N1+N2 
CR = 
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Untuk memperkuat hasil dari uji reliabilitas diatas, peneliti 

menggunakan rumus Scott yaitu Indexof Reability : 

 

 

Keterangan : 

PI = Nilai Kehandalan 

Observed Agreement = Jumlah yang disetujui pengkoder yaitu nilai CR 

Expected Agreement = Jumlah presentase yang diharapkan dalam satu 

kategori yang sama nilai matematisnya yang 

dinyatakan dengan jumlah hasil pengukuran dari 

proporsi seluruh tema 

 

 

 

 

 

  % Observed Agreement - % Expected Agreement 

    1 - % Expected Agreement 

PI = 


