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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis isi yang bersifat kuantitatif. Analisis isi dapat digunakan untuk 

menganalisis semua bentuk isi komunikasi. Analisis isi (content analysis) 

adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu 

informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah 

Harold D. Lasswell, yang memelopori teknik symbol coding, yaitu mencatat 

lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi 

menyebutkan bahwa:  

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk 
mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Untuk 
mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest) 
dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi (Eriyanto, 
2011:15). 

Dalam penelitian dengan menggunakan metode analisis isi juga diperlukan 

beberapa prosedur dasar dalam membuat rancangan penelitian. Berikut adalah 

prosedur dasar pembuatan rancangan penelitian dan pelaksanaan studi analisis 

isi yang terdiri atas 5 tahapan langkah, yaitu:  

1. Melakukan sampling terhadap sumber-sumber data yang telah dipilih.

2. Pembuatan kategori yang dipergunakan dalam analisis.

3. Pendataan suatu sample dokumen yang telah dipilih dan melakukan

pengkoderan.

4. Pembuatan skala dan item berdasarkan kriteria tertentu untuk

pengumpulan data.
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5. Interpretasi/penafsiran data yang diperoleh. 

 Metode deskriptif dapat diartikan melukiskan variabel demi variabel, satu 

demi satu (Rakhmat, 2005:22). Analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan 

sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui 

gambaran karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi (Eriyanto. 2011:15). 

3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN  

 Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan infotainment pada media 

online JPNN.com pada edisi 25-30 Desember 2015, pemilihan edisi ini didasari 

pengamatan peneliti dalam kurun waktu yang sama yakni 6 hari baik sebelum 

ataupun sesudah tanggal 25-30 Desember 2015, jumlah pemberitaan terkait 

infotainment tidak sebanyak pada edisi yang kemudian dipilih oleh peneliti. 

Selain itu edisi tersebut juga memberitakan public figure dengan tingkat 

kepopularitasan yang lebih tinggi khususnya berita infotainment dari 

mancangera yang bertepatan dengan rilis film star wars. Pada tanggal ini juga 

bertepatan dengan hari besar atau libur Nasional yakni Natal dan tahun baru, 

momen ini biasanya membuat media meliput aktifitas atau agenda public figure 

saat Natal dan tahun baru. Pada rubrik infotainment dalam edisi 25-30 

Desember 2015 berdasar pada pengamatan peneliti total pemberitaan adalah 45 

berita yang berhubungan dengan tema infotainment. 

 Dari ruang lingkup penelitian dengan total pemberitaan 45 berita pada 

edisi 25-30 Desember 2015 tersebut, kemudian peneliti membuat batasan 

polulasi. Menurut Sugiyono, pengertian populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
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tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono,2011:80). Berikut batasan populasi dari tanggal 25-

30 Desember 2015 pada rubrik JPNN.com : 

1. Adalah pemberitaan artis lokal dan mancanegara (Asing) 

2. Berhubungan dengan pemberitaan hari besar, Natal dan Tahun baru  

3. Pemberitaan terdapat pada edisi 25-30 Desember 2015 

  Dengan menggunakan batasan populasi pemberitaan dari tanggal 25-30 

Desember 2015 di JPNN.com rubrik infotainment diatas terdapat 30 berita 

infotainment.  

  Setelah itu peneliti menentukan sample yang akan dijadikan istrumen 

dalam penelitian. Sampel adalah sebagai bagian dari populasi, sebagai contoh 

yang diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu (Suharsimi, 2006:127). 

Dalam penelitian ini karena populasinya kurang dari 100 maka populasi diambil 

semua, sehingga sampel dari penelitian ini adalah kesuluruhan jumlah  

pemberitaan infotainment edisi 25-30 Desember 2015 pada JPNN.com yakni 30 

berita tersebut.  

  Berikut 30 berita yang akan dijadikan instrument penelitian berdasar pada 

teknik sampling diatas  :  

1. Jumat, 25 Desember 2015, Waahh.. Daniel Mananta Ogah Natalan di 

Jakarta, Katanya Panassss. 

2. Jumat, 25 Desember 2015, Ihik.. Ihik.. Ely Sugigi Bilang, Suaminya 

Nggak Pernah Main..... 

http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346753/Waahh..-Daniel-Mananta-Ogah-Natalan-di-Jakarta,-Katanya-Panassss-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346753/Waahh..-Daniel-Mananta-Ogah-Natalan-di-Jakarta,-Katanya-Panassss-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346786/Ihik..-Ihik..-Ely-Sugigi-Bilang-Suaminya-Nggak-Pernah-Main.....-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346786/Ihik..-Ihik..-Ely-Sugigi-Bilang-Suaminya-Nggak-Pernah-Main.....-
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3. Jumat, 25 Desember 2015, Raup Duit Banyak Banget, The Force Awakens 

Berpeluang Pecahkan Rekor. 

4. Jumat, 25 Desember 2015, MANTAP: Pasangan Artis Ini Lebih Bahagia 

Merayakan Natal, Ini Kado Terindahnya. 

5. Jumat, 25 Desember 2015, Waduh!!! Malam-malam Markas Slank 

Didatangi Polisi, Ada Apa ya?. 

6. Jumat, 25 Desember 2015, Kali Ini Keinginan Sandra Dewi Kesampaian. 

7. Sabtu, 26 Desember 2015, Saat Natal, Begini Ucapan Si Kecil Lovely 

Buat Mami Angel Karamoy. 

8. Sabtu, 26 Desember 2015 Aw! Steven Tak Berharap Dapat Ucapan Natal 

dari Angel Karamoy.  

9. Sabtu, 26 Desember 2015, Shireen Sungkar Tolak Tawaran Job Striping, 

ih Kenapa?. 

10. Sabtu, 26 Desember 2015, 2016, Maia Estianty Bikin Kejutan. 

11. Sabtu, 26 Desember 2015, Judika: Puji Tuhan, Ini Kado Indah Tahun Ini. 

12. Sabtu, 26 Desember 2015, Sindir Istri Siri Sandy Tumiwa, Tessa Kaunang: 

Tunggu Satu Tahun. 

13. Minggu, 27 Desember 2015, Subhanallah...Rumah Kedua Ustadz Solmed. 

14. Minggu, 27 Desember 2015, Nassar Ingin Tampil Menggelegar di 2016. 

15. Minggu, 27 Desember 2015, Tessa Kaunang Ingin Punya Pendamping 

Satu-Dua Tahun lagi. 

16. Minggu, 27 Desember 2015, Ramzi Rela Tinggalkan Anak Istri Demi... 

17. Minggu, 27 Desember 2015, Maia Estianty: Saya Gak Ilang Kok. 

http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346785/Raup-Duit-Banyak-Banget,-The-Force-Awakens-Berpeluang-Pecahkan-Rekor-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346785/Raup-Duit-Banyak-Banget,-The-Force-Awakens-Berpeluang-Pecahkan-Rekor-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346767/MANTAP:-Pasangan-Artis-Ini-Lebih-Bahagia-Merayakan-Natal-Ini-Kado-Terindahnya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346767/MANTAP:-Pasangan-Artis-Ini-Lebih-Bahagia-Merayakan-Natal-Ini-Kado-Terindahnya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346793/Waduh!!!-Malam-malam-Markas-Slank-Didatangi-Polisi,-Ada-Apa-ya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346793/Waduh!!!-Malam-malam-Markas-Slank-Didatangi-Polisi,-Ada-Apa-ya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/25/346722/Kali-Ini-Keinginan-Sandra-Dewi-Kesampaian-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346918/Saat-Natal-Begini-Ucapan-Si-Kecil-Lovely-Buat-Mami-Angel-Karamoy-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346918/Saat-Natal-Begini-Ucapan-Si-Kecil-Lovely-Buat-Mami-Angel-Karamoy-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346870/Aw!-Steven-Tak-Berharap-Dapat-Ucapan-Natal-dari-Angel-Karamoy-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346870/Aw!-Steven-Tak-Berharap-Dapat-Ucapan-Natal-dari-Angel-Karamoy-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346887/Shireen-Sungkar-Tolak-Tawaran-Job-Striping-ih-Kenapa-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346887/Shireen-Sungkar-Tolak-Tawaran-Job-Striping-ih-Kenapa-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346877/2016-Maia-Estianty-Bikin-Kejutan-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346806/Judika:-Puji-Tuhan-Ini-Kado-Indah-Tahun-Ini-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346800/Sindir-Istri-Siri-Sandy-Tumiwa-Tessa-Kaunang:-Tunggu-Satu-Tahun-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/26/346800/Sindir-Istri-Siri-Sandy-Tumiwa-Tessa-Kaunang:-Tunggu-Satu-Tahun-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/347005/Subhanallah...Rumah-Kedua-Ustadz-Solmed-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/346991/Nassar-Ingin-Tampil-Menggelegar-di-2016-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/346954/Tessa-Kaunang-Ingin-Punya-Pendamping-Satu-Dua-Tahun-lagi-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/346954/Tessa-Kaunang-Ingin-Punya-Pendamping-Satu-Dua-Tahun-lagi-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/347006/Ramzi-Rela-Tinggalkan-Anak-Istri-Demi...-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/27/346948/Maia-Estianty:-Saya-Gak-Ilang-Kok..-
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18. Senin, 28 Desember 2015, Mengaku Cinta Lingkungan, Madonna Malah 

Dikecam Aktivis. 

19. Senin, 28 Desember 2015, Ternyata Seperti Ini Pesan Sule untuk Sang 

Anak. 

20. Senin, 28 Desember 2015,TAJIR! Pasangan Artis Pengantin Baru Ini 

Keliling Asia Naik Kapal.  

21. Senin, 28 Desember 2015, Ahmad Dhani Sebut Deddy Corbuzier Potong 

Bagian Penting Wawancara. 

22. Selasa, 29 Desember 2015, TAJIR! Pendapatan Star Wars Sudah Segini 

Bro... 

23. Selasa, 29 Desember 2015, Adik Kandung Michael Jackson ini Minta Doa, 

Untuk Apa ya?. 

24. Selasa, 29 Desember 2015, 2016, Kaka Slank Mau Lakukan yang Terlalu 

Manis. 

25. Selasa, 29 Desember 2015, Miss Universe 4 Menit Itu Ditawari Bermain 

Film Dewasa, Bayarannya Selangit. 

26. Rabu, 30 Desember 2015, Main di Captain America: Civil War, Ray 

Sahetapy Merendah. 

27. Rabu, 30 Desember 2015, Tolak Tawaran Nge-host, Artis Bohai Ini Pilih 

Tahun Baru di Masjid. 

28. Rabu, 30 Desember 2015, Demi Keluarga, Dua Presenter Tolak Tawaran 

Manggung Tahun Baru. 

http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347188/Mengaku-Cinta-Lingkungan,-Madonna-Malah-Dikecam-Aktivis-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347188/Mengaku-Cinta-Lingkungan,-Madonna-Malah-Dikecam-Aktivis-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347209/Ternyata-Seperti-Ini-Pesan-Sule-untuk-Sang-Anak-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347209/Ternyata-Seperti-Ini-Pesan-Sule-untuk-Sang-Anak-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347138/TAJIR!-Pasangan-Artis-Pengantin-Baru-Ini-Keliling-Asia-Naik-Kapal-Pesiar-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347138/TAJIR!-Pasangan-Artis-Pengantin-Baru-Ini-Keliling-Asia-Naik-Kapal-Pesiar-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347130/Ahmad-Dhani-Sebut-Deddy-Corbuzier-Potong-Bagian-Penting-Wawancara-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/28/347130/Ahmad-Dhani-Sebut-Deddy-Corbuzier-Potong-Bagian-Penting-Wawancara-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347333/TAJIR!-Pendapatan-Star-Wars-Sudah-Segini-Bro...-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347333/TAJIR!-Pendapatan-Star-Wars-Sudah-Segini-Bro...-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347389/Adik-Kandung-Michael-Jackson-ini-Minta-Doa,-Untuk-Apa-ya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347389/Adik-Kandung-Michael-Jackson-ini-Minta-Doa,-Untuk-Apa-ya-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347405/2016-Kaka-Slank-Mau-Lakukan-yang-Terlalu-Manis-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347405/2016-Kaka-Slank-Mau-Lakukan-yang-Terlalu-Manis-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347394/Miss-Universe-4-Menit-Itu-Ditawari-Bermain-Film-Dewasa-Bayarannya-Selangit-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/29/347394/Miss-Universe-4-Menit-Itu-Ditawari-Bermain-Film-Dewasa-Bayarannya-Selangit-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347598/Main-di-Captain-America:-Civil-War,-Ray-Sahetapy-Merendah-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347598/Main-di-Captain-America:-Civil-War,-Ray-Sahetapy-Merendah-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347602/Tolak-Tawaran-Nge-host-Artis-Bohai-Ini-Pilih-Tahun-Baru-di-Masjid-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347602/Tolak-Tawaran-Nge-host-Artis-Bohai-Ini-Pilih-Tahun-Baru-di-Masjid-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347652/Demi-Keluarga,-Dua-Presenter-Tolak-Tawaran-Manggung-Tahun-Baru-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347652/Demi-Keluarga,-Dua-Presenter-Tolak-Tawaran-Manggung-Tahun-Baru-
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29. Rabu, 30 Desember 2015, Iwan Fals: Taun Baru Yang Muslim Yasinan, 

Yang Lain Doa Masing-Masing. 

30. Rabu, 30 Desember 2015, Iwan Fals Dicekal di Malam Tahun Baru. 

 

3.2 UNIT ANALISIS DAN SATUAN UKUR 

  Langkah awal yang penting pada analisis isi dalam Eriyanto (2011:58) 

ialah menentukan unit analisis. Krippendorff dalam bukunya metodelogi analisis 

isi mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap 

sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk 

analisis berikutnya (Krippendorff, 2004:97).  

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah item berita edisi 25-30 Desember 

2015. Sedangkan untuk satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan item berita yang sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat, serta 

telah dimuat di media JPNN.com terhitung dari tanggal 25-30 Desember 2015. 

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Dalam (Suharsimi, 2006:231), metode dokumentasi, yaitu mencari data 

mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Pada penelitian 

ini, peneliti menggunakan dua cara dalam pengumpulan data, yaitu : Data primer 

dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari objek penelitian dari 

media online JPNN.com, melalui berita-berita dalam kolom infotainment yang 

dimuat. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan internet 

yang dapat mendukung data primer. 

http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347699/Iwan-Fals:-Taun-Baru-Yang-Muslim-Yasinan,-Yang-Lain-Doa-Masing-Masing-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347699/Iwan-Fals:-Taun-Baru-Yang-Muslim-Yasinan,-Yang-Lain-Doa-Masing-Masing-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347616/Iwan-Fals-Dicekal-di-Malam-Tahun-Baru-
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3.4 STRUKTUR KATEGORISASI DAN INDIKATOR PENELITIAN 

 Penyusunan kategori merupakan tahapan penting dalam analisis isi. 

Kategori berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan. 

Menyusun kategori harus dilakukan dengan baik dan berhati-hati agar tepat dan 

jelas yaitu kemunculan unsur jurnalisitk pada kolom infotainment di media online 

JPNN.com. 

 Struktur kategori digunakan untuk memudahkan penelitian analisis data 

dalam pemberitaan yang mengandung unsur jurnalistik pada media online 

JPNN.com. Kemudian kategori ini akan dimasukkan dalam coding sheet untuk 

dianalisis, dengan unit analisis berupa kalimat pada berita yang ada pada rubrik 

berita infotainment dan mengandung unsur jurnalisitik.  

Dalam hal ini kategorisasi untuk unsur jurnalistik yang terkandung dalam 

berita yang dimuat pada media online JPNN.com peneliti bagi menjadi dua yakni 

Unsur jurnalistik (komplit) dan unsur jurnalistik (tidak komplit).  

1. Kategorisasi unsur jurnalistik (Komplit) 

Yakni sebuah berita yang didalamnya terdapat kelengkapan unsur 

jurnalistik dengan indikator, Akurat, Lengkap adil dan berimbang,, 

Objektif, Ringkas dan Jelas, Hangat, sesuai dengan unsur-unsur jurnalistik 

dalam (Kusumaningrat, Kusumaningrat. 2006:40-48), berikut adalah 

contoh indikator dalam sebuah berita infotainment dari kategorisasi unsur 

jurnalistik (komplit). Seperti dalam berita Iwan Fals: Taun Baru Yang 

Muslim Yasinan, Yang Lain Doa Masing-Masing, berikut :  

JAKARTA - Iwan Fals batal mengisi panggung Gemilang 2016 
MNC TV di Ancol pada malam Tahun Baru, Kamis (31/12). Meski 

http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347699/Iwan-Fals:-Taun-Baru-Yang-Muslim-Yasinan,-Yang-Lain-Doa-Masing-Masing-
http://www.jpnn.com/read/2015/12/30/347699/Iwan-Fals:-Taun-Baru-Yang-Muslim-Yasinan,-Yang-Lain-Doa-Masing-Masing-
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kecewa, pria bernama lengkap Virgiawan Listanto itu meminta 
kepada masyarakat untuk melakukan hal positif saat pergantian 
tahun. 
"Oh iya ya, taun baru Malam Jumat, yg Muslim Yasinan aja kali 
ya, yg lain doa masing2, buat negri & kita semua ��" tulis Iwan 
dalam akun Twitter miliknya @iwanfals, Selasa (29/12). 
"Wuiih keren tuh taun baru semua agama berdoa bareng2," 
sambung dia. 
Imbas pembatalan tampil di Panggung Gemilang 2016 MNC TV, 
pria                                          pun tidak akan 
merayakan pergantian tahun dengan tampil di panggung musik. 
"Taun baruan di Panggung Kita pun gak mungkinlah, perlu waktu 
untuk ijin & produksinya, ya udah ngopi aja klo gitu ☕ " tulis 
Iwan.(gil/jpnn) 

 
Berita diatas menunjukkan unsur akurat berdasar pada ketepatan 

waktu JPNN.com memuat pemberitaan tersebut, berita yang memuat 

tentang aktifitas doa bersama dikarenakan konser tahun barunya batal 

digelar dimalam tahun baru tersebut dimuat satu malam sebelum tahun 

baru, konfirmasi terkait fakta atau proses verifikasi pemberitaan ini juga 

diberikan langsung oleh Iwan Fals selaku narasumber utama isu tersebut, 

yakni pada paragraf kedua dan terkahir. unsur lengkap adil dan berimbang 

ditunjukkan pada pada beberapa kutipan langsung dari Iwan Fals sebagai 

narasumber dalam berita tersebut. kemudian dari unsur objektif wartawan 

menuliskan pesan yang ditulis langsung oleh Iwan Fals melalui akun 

twitternya yang menjawab bahwa memang ada pembatalan konser pada 

malam tahun baru, artinya memang bentuk verifikasi datang langsung dari 

narasumber utama bukan dari orang lain yang bisa menimbulkan sisi 

subjektif. unsur ringkas dan jelas dikemas oleh JPNN.com dengan berita 

yang cukup pendek, hanya terdapat empat paragraf yang didominasi 

dengan kutipan langsung dari narasumber. unsur indikator terakhir adalah 
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hangat, Iwan Fals adalah musisi yang mempunyai ribuan fans di 

Indonesia, artinya menjadi penting bagi JPNN untuk memberikan infomasi 

bahwa rencana konser pada tahun baru batal dilakukan dengan timing 

pemberitaan yang tepat. 

2. Kategorisasi unsur jurnalistik (tidak komplit)  

Yakni sebuah berita yang didalamnya tidak terdapat kelengkapan 

unsur jurnalistik dengan indikator, Akurat, Lengkap adil dan berimbang,, 

Objektif, Ringkas dan Jelas, Hangat, sesuai dengan unsur-unsur jurnalistik 

dalam (Kusumaningrat, Kusumaningrat. 2006:40-48), atau bisa diartikan 

bahwa apabila dalam satu item berita yang menjadi ruang lingkup penelitian 

tidak terdapat satu indikator saja dari keseluruhan lima indikator tersebut, 

maka bisa dimaknai bahwa item berita tersebut tidak mengandung unsur 

jurnalistik secara komplit, begitu pula seterusnya.  berikut adalah contoh 

indikator dari kategorisasi unsur jurnalistik (tidak komplit) seperti dalam 

berita Mengaku Cinta Lingkungan, Madonna Malah Dikecam Aktivis, berikut 

: 

MENGAKU sebagai salah seorang yang peduli lingkungan, tak 
membuat Madonna lolos dari kecaman aktivis lingkungan. Baru-baru 
ini penyanyi berusia 57 tahun itu membuat geram aktivis lingkungan 
akibat ulahnya. 

Perempuan bernama lengkap Madonna Louise Ciccone itu 
ketahuan naik private jet untuk perjalanan singkatnya. Dia dikabarkan 
melakukan perjalanan dengan menyewa private jet untuk perjalanan 
sejauh 120 mil (sekitar 193 km) dari Birmingham ke London, Rabu, 
waktu setempat. 

Padahal, perjalanan tersebut dapat ditempuh 2 jam 11 menit saja 
jika menggunakan jalur darat. Namun, Madonna lebih memilih naik 
private jet yang hanya memakan waktu 1 jam 25 menit. 

Hal itu tentu memantik kemarahan aktivis lingkungan. Sebab, 
beberapa tahun terakhir Madonna aktif menyuarakan soal green living 



45 

 

dan memerangi perubahan iklim. Emisi gas buang yang dihasilkan 
pesawat tentu menjadi salah satu penyebab pemanasan global. 

Gas karbon dioksida, uap air, serta ozon merupakan gas infra 
merah aktif. Gas buang yang dihasilkan pesawat itu mampu 
memantulkan kembali pancaran panas. Itulah yang menyebabkan lalu 
lintas di udara juga memiliki kontribusi dalam perubahan iklim dan 
pemanasan global. 

Usai melakukan tindakan yang dianggap bertentangan dengan 
apa yang disuarakannya soal peduli lingkungan, kini Madonna 
d   gg    u  f    o     u    . ”A      d   s d  g  d        j       
u  u    s        s   g o   ?” uj   s     s  u     z  . (sis/mas) 
 

Dalam berita tersebut hanya terdapat unsur hangat, yakni berita artis 

luar negeri memang menjadi konsumsi beberapa orang di Indonesia, namun 

untuk kasus yang mempunyai efek negatif yang menimpa artis akan tidak 

banyak orang yang mengetahui, berita diatas menurut peneliti menjadi isu 

hangat yang berusaha dipenuhi JPNN.com kepada masyarakat luas, khususnya 

untuk para fans dan pecinta alam. Isu tersebut juga terhitung diupdate dengan 

cepat yakni sesaat setelah madona dikecam oleh aktivis pecinta alam. 

 
3.5 KODER 

 Di sini peneliti menggunakan inter-coder reliability atas pengamatan 

unsur jurnalistik pada rubrik atau kolom infotainment di media online JPNN.com. 

Semakin tinggi derajat kesamaan antar coder (pencatat), maka kriteria yang 

digunakan akan semakin reliable. Dalam hal ini, peneliti memilih dua orang koder 

yang mampu mengoperasionalisasikan konsep dan ikut melakukan pengamatan 

pada waktu dan tempat yang berbeda. 

 Karakteristik dalam pemilihan koder ini adalah paling tidak seorang koder 

memahami ilmu komunikasi dasar serta pernah mempelajari mengenai 
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pemahaman tentang infotainment dan jurnalistik. Dalam hal ini syarat menjadi 

koder adalah : 

1. Pernah membaca rubrik infotainment di media online JPNN.com. 

2. Memahami unsur-unsur jurnalistik. 

3. Memahami kategorisasi dan indikator yang telah dibuat oleh 

peneliti. 

4. Bersedia menjadi koder. 

3.6 TEKNIK PEROLEHAN DATA 

 Penelitian yang menggunakan analisis isi umumnya melalui pembuatan 

lembar coding sheet yang dibuat berdasarkan kategori-kategori yang telah 

ditentukan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun secara berurutan dan 

disebutkan frekuensi masing-masing, atau lebih dikenal dengan istilah distribusi 

frekuensi. Tahapan-tahapan analisis data yakni sebagai berikut : 

1. Mengkategorisasikan unsur jurnalisitik pada kolom atau rubrik 

infotainment terhitung dari tanggal 25-30 Desember 2015 di JPNN.com. 

2. Data yang sudah dikategorisasikan dikelompokkan dalam bentuk lembar 

coding sheet dan ditunjukkan dalam distribusi frekuensi.  

3. Mendeskripsikan dan menganalisa data dari tabel frekuensi sesuai dengan 

kategori yang disusun dan perumusan masalah yang ada untuk 

memperoleh tujuan penelitian.  
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Tabel 1 

Lembar Koding Peneliti dan Koder 

 

Item 

Berita 

Kelengkapan Unsur Berita  

Komplit 

 

Tidak 

Komplit Akurat  Lengkap Objektif Ringkas  Hangat 

        

        

        

        

        

Total         

Tabel di atas diisi dengan tanda: 

 = menyatakan masuk dalam kategori dan indikator  yang ditentukan. 

Selanjutya setelah dilakukan pengkodingan kemudian dilakukan 

pengolahan data melalui tabel distribusi Frekuensi, seperti berikut 

 

Tabel 2 

Tabel Distribusi Frekuensi Kemunculan unsur layak berita  (Produk 

Jurnalistik) 

Kategorisasi Indikator  Data 1 

(Peneliti dan Koder 1) 

Data 2 

(Peneliti dan Koder 2) 

Item Berita Prosentase 

% 

(X1) 

Item 

Berita  

Prosentase % 

(X2) 

Unsur 

Jurnalistik 

(Komplit) 

Akurat, Lengkap 

Adil dan 

Berimbang, 

Objektif, Ringkas 

dan Jelas, Hangat 

    

Unsur 

Jurnalistik 

(Tidak 

Komplit) 

Akurat, Lengkap 

Adil dan 

Berimbang, 

Objektif, Ringkas 

dan Jelas, Hangat 

    

Total      
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Selanjutnya melalui tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan peghitungan persentase dari polulasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai unsur jurnalistik dalam rubrik 

atau kolom infotainment di JPNN.com edisi 25-30 Desember 2015. 

3.7 UJI RELIABILITAS 

  Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (coding 

sheet). Dipastikan lembar coding yang dipakai adalah alat ukur yang terpercaya 

(reliabel). Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Seperti dikatakan oleh 

K      d   Go ds   s   g        u :  “P     g y  reliabilitas terletak pada 

jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, 

instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabel, menurut definisi, 

 d     d    y  g        o s    d     s  u u  v    s     gu u   .”  (E  y   o  

2011:281-282). 

  Dalam perhitungan reliabilitas membutuhkan dua atau lebih orang coder. 

Masing-masing koder akan diberi alat ukur (lembar coding) dan diminta untuk 

menilai sesuai dengan petunjuk dalam lembar coding. Hasil dari pengisian koder 

itulah yang diperbandingkan, dilihat berapa persamaan dan berapa pula 

perbedaannya. Untuk uji reliabilitas peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang 

yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data penelitian. Hal ini 

dilakukan untuk menjaga reliabilitas dalam pengkategorisasian. Untuk 

menghitung persetujuan dari hasil penelitian para koder, peneliti menggunakan 

formula Holsti (Eriyanto, 2011:290) adalah sebagai berikut:  
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CR = 
21

2
NN

M


 

Keterangan: 

CR  =   Coefisien Reliability. 

M     =   Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua pengkode. 

N1, N2 =   Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkode dan peneliti dari 

hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement yang diperoleh dari 

penelitian. 

 Kemudian kesepakatan dari hasil peneliti dan para koder diuji lagi dengan 

menggunakan rumus Pi Indeks Scott sebagai berikut : 

Pi   =  

Keterangan : 

Pi     = Nilai Keterandalan 

Observed Agreement= Persentase yang ditemukan dari pernyataan yang disetujui    

antar pengkode (nilai CR) 

Expected Agreement = Persentase yang diharapkan 

 Seperti yang telah dikemukakan oleh Holtsy (1969) dalam Roger D. 

Wimmer, Joseph R. Dominick, Mass Media Research an Introduction (2000,151), 

untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data 

yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat 

kesepakatan tidak mencapai 0,75 maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih 

spesifik lagi. 

 

Agreement Expected % - 1
Agreement Expected % -Agreement  Observed %


