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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka peneliti 

memutuskan untuk menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dasar analisis isi. 

Pendekatan kuantitatif adalah cara yang digunakan untuk meneliti dengan 

menggunakan pengukuran variable dan perhitungan berupa angka atau uji 

statistic. Analisis isi kuantitatif dipakai untuk mengukur aspek – aspek tertentu 

dari isi yang dilakukan secara kuantitatif.   

Prosedurnya yaitu dengan mengukur atau menghitung aspek dari isi 

(content) yang diteliti dan menjadikannya secara kuantitatif. Analisis kuantitatif 

mengutamakan ketepatan dalam mengidentifikasi isi pernyataan, seperti 

perhitungan, penyebutan yang berulang – ulang dari kata – kata tertentu. 

(Eriyanto, 2011 : 1). Peneliti ingin mengetahui advertorial apa saja yang dominan 

dan seberapa besar frekuensinya di edisi khusus Ulang Tahun Kota Malang di 

Radar Malang melalui penghitungan kuantitatif. 

 

B. Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang diangkat adalah deksriptif. Analisis isi deksriptif 

adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu 

pesan atau suatu teks ertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu atau menguji hubungan antar variable. Analisis 

isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu 
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pesan. (Eriyanto, 2011: 47). Dalam penelitian ini advertorial dideskripsikan 

melalui judul-judul advertorial yang dimuat. Peneliti memutuskan untuk 

menggunakan judul sebagai bahan penelitian yang utama karena pada dasarnya, 

judul dalam berita adalah intisari dari keseluruhan artikel yang dimuat. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah judul-judul advertorial yang dimuat di 

dalam Radar Malang edisi khusus Ulang Tahun Kota Malang yang ke 102 tanggal 

1 April 2015. Berdasarkan perhitungan terdapat 176 judul advertorial, yang 

diambil oleh peneliti adalah keseluruhan judul yang ada dalam edisi khusus dan 

halaman mempunyai desain header khusus dengan logo Ulang Tahun Kota 

Malang yang ke – 102 dan atau logo BE KRAF (Badan Ekonomi Kreatif) dan 

atau ICCC (Indonesian City Creative Conference) dan tulisan “NEWSTORIAL” 

pada setiap desainnya.  

Pada prakteknya, dalam satu  halaman terdapat lebih dari satu pengiklan 

dan satu pengiklan dapat mempunyai lebih dari dua artikel yang menjadi teks 

advertorial. Peneliti memutuskan untuk mengambil judul utama saja dari masing-

masing pengiklan karena judul utama dari artikel yang ada adalah titik tekan dari 

pengiklan sedangkan artikel lainnya hanyalah lanjutan dari judul utama yang 

sudah ada. Dalam edisi ini juga terdapat iklan dalam bentuk display, namun 

peneliti tidak memasukkan jenis iklan tersebut karena tidak ada artikel yang 

menyertainya dan bukan termasuk iklan dalam bentuk advertorial. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti mengambil judul artikel 

yang memenuhi poin-poin berikut: 
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a. Artikel berada dalam header yang mempunyai tulisan “newstorial” 

b. Judul yang diambil sebagai objek penelitian hanya satu dari satu 

pengiklan. 

c. Judul yang diambil peneliti hanya judul utama yang mempunyai ukuran 

paling besar dengan desain yang lebih menarik diantara judul lainnya.  

Berdasarkan poin diatas, maka jumlah judul artikel yang digunakan dalam 

penelitian ini berjumlah 73 judul advertorial. 

 

D. Struktur Kategori 

Dalam struktur kategori ini, peneliti menggunakan kategori yang 

tercantum dalam daftar harga iklan pada situs jawaposkoran.blogspot.co.id. 

Meskipun peneliti hanya bertujuan untuk memfokuskan penelitian ini untuk 

mencari tema besar advertorial, namun ada sub-kategori yang dimasukkan dalam 

masing-masing kategori. Dengan menentukan kategori yang akurat maka data 

yang didapat akan lebih tepat dalam metode analisis isi. Kategori yang digunakan 

dalam aspek tema advertorial dalam edisi khusus ulang tahun ini antara lain: 

1. Bisnis 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari perusahaan 

swasta dan beriklan tentang produk atau bisnisnya. Berdasarkan hasil tanya 

jawab dengan bagian iklan Jawapos, tidak ada perbedaan tarif antara bisnis 

yang dilakukan oleh perusahaan swasta atau usaha kecil menengah. Dalam 

penelitian ini peneliti memutuskan untuk membuat dua sub-kategori dari 

kategori ini yakni: 

a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 
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b. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta 

c. UKM (Usaha Kecil Menengah) 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Indihome dari PT 

Telekomunikasi Indonesia, Nikmati High Speed Internet on Internet in Fiber 

Hingga 100 Mbps”, dll. 

2. CSR (Corporate Social Responsibility)  

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari badan atau 

yayasan yang ada di Kota Malang dan beriklan tentang kegiatan sosial yang 

dilakukan. Berdasarkan jenisnya, kategori ini mempunyai sub-kategori 

sebagai berikut: 

a. Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions) 

b. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing) 

c. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal Marketing) 

d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy) 

e. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community 

Volunteering) 

f. Praktik Bisnis Yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially 

Responsible Business Practice) 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Kiprah Yayasan 

Klenteng Eng An Kiong Dalam Menyejahterakan Masyarakat Kota Malang 

- Siap Jadi yang Terdepan dalam Hal Aksi Sosial dan Kemanusian”, dll 

3. Corporate Image Advertorial 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari perusahaan 

swasta yang sedang mempromosikan fasilitas dari tempat usahanya 
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biasanya dilakukan untuk meningkatkan brand awareness dan nilai jual dari 

usahanya. Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Indocell dan 

Blackstone, Manjakan Konsumen Setia: Sediakan Hadiah Liburan ke 

Singapura hingga Satu Unit Mobil”, dll 

4. Politik dan Pemerintahan  

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak 

pemerintah baik itu dari tingkat kota, kecamatan, kelurahan sampai badan 

atau dinas. Berdasarkan jenisnya, kategori ini mempunyai sub-kategori 

sebagai berikut: 

a. Tingkat Kota 

b. Tingkat Kecamatan 

c. Instansi / Badan Pemerintahan 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Kecamatan Sukun – 

Perizinan 5 Menit Jadi, Penataan Arsip Jempolan”,dll. 

5. Hotel 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak hotel. 

Berdasarkan jenisnya, kategori ini mempunyai sub-kategori sebagai berikut: 

a. Hotel Bintang 3 

b. Hotel Bintang 4 

c. Hotel Bintang 5 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Hotel Max One: Sajikan 

Desain Pop Up Minimalis: Fully Happiness, Warmth, and Love”, dll 

6. Property 
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Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari perusahaan 

properti. Berdasarkan jenisnya, kategori ini mempunyai sub-kategori 

sebagai berikut (Asriman, 2013): 

a. Residensial / Hunian 

b. Bangunan Komersil / Tempat Usaha 

c. Bangunan Industri 

d. Properti Khusus 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Cluster Hunian Baru dari 

Bridgetown Northside Siap Huni 2017”, dll. 

7. Beauty Fashion 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak butik dan 

aksesoris, garment (karpet, gordyn, sprei dan wallpaper) dan furniture / 

home interior (Sofa, dining table, kitchen set, flooring, ceremonies home 

design dan home accessories). Berdasarkan jenisnya, kategori ini 

mempunyai sub-kategori sebagai berikut: 

a. Butik dan Aksesoris 

b. Garment (Furniture / Home Interior) 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Asyiknya Belanja 

Furniture di SIRO Pager Abadi: Kenalkan Produk Baru, Guyur Diskon 

35%”, dll. 

8. Kecantikan 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak spa, 

wedding, klinik kecantikan dan salon. Berdasarkan jenisnya, kategori ini 

mempunyai sub-kategori sebagai berikut: 
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a. Art, Spa & Wedding & Klinik  

b. Salon 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Seventh Anniversary 

Ella Derma Skin Care: Shine Bright Like a Diamond: Bertabur Hadiah”,dll 

9. Pendidikan 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak 

penyelenggara pendidikan baik itu pendidikan formal (Tingkat TK, Tingkat 

Sekolah Dasar, Tingkat Sekolah Menengah Pertama, Tingkat Sekolah 

Menengah Atas), Pendidikan Non-Formal (kursus, akademi) dan pendidikan 

tingkat perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi). Berdasarkan jenisnya, 

kategori ini mempunyai sub-kategori sebagai berikut: 

a. Pendidikan Tingkat TK (TK / PAUD) 

b. Pendidikan Tingkat Dasar (SD / MI) 

c. Pendidikan Tingkat Menengah (SMA / SMK / SMP) 

d. Pendidikan Tingkat Tinggi (Universitas / Sekolah Tinggi / Politeknik) 

e. Pendidikan Non-Formal (Learning Center / PAUD) 

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “SMK Muhammadiyah 1 

Kepanjen Siap Hadapi Tantangan MEA: Perusahaan Nasional Berebut 

Lulusan”,dll. 

10. Tour Travel 

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak usaha 

biro perjalanan baik itu yang bekerja sama dengan maskapai penerbangan 

maupun tidak dan juga perusahaan transportasi. Berdasarkan jenisnya, 

kategori ini mempunyai sub-kategori sebagai berikut: 
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a. Airlines

b. Non Airlines

c. Transportasi

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Tiga Cahaya Utama: 

Bersama Kami Insya Allah Perjalanan Haji dan Umroh Anda Aman”, dll. 

11. Food Service

Judul advertorial dalam kategori ini adalah advertorial dari pihak yang

mempunyai usaha restaurant dan cake / catering. Berdasarkan jenisnya,

kategori ini mempunyai sub-kategori sebagai berikut:

a. Restaurant

b. Cake / Catering (Non Wedding)

Contoh judul dari advertorial kategori ini adalah: “Istana Boneka, Dari 

Malang Rambah Kancah Internasional: Pemegang Lisensi Resmi Walt 

Disney”, dll. 

12. Komunikasi Bisnis

Dalam kategori ini, terdapat advertorial yang ditujukan untuk berbagai 

bidang / produk selain kategori diatas seperti profil, event, minuman.

Berdasarkan jenisnya, kategori ini mempunyai sub-kategori sebagai berikut:

a. Profil 

b. Event

Contoh judul dalam kategori ini adalah: “Billy Putranda Soerjanto,

Pembalap Reli Muda dari Kota Malang: Pembalap Muda Berprestasi 

Nasional”, dll 
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Nomor yang digunakan untuk menandai urutan sekaligus dijadikan 

indikator pada lembar koding oleh peneliti namun tidak menunjukkan adanya 

perbedaan nilai hanya sebagai urutan saja. 
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E. Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menggunakan unit analisis tematik dengan fokus utama pada penggunaan kata-kata 

tertentu sebagai acuan koder maupun peneliti untuk menentukan kategori mana judul advertorial dimasukkan. Unit tematik adalah unit 

yang menggunakan item dalam analisisnya. Untuk tidak menimbulkan multi tafsir maka peneliti membuat tabel unit tematik yang berisi 

batasan pada masing-masing sub-kategori agar memudahkan proses koding. Berikut adalah list yang digunakan oleh peneliti: 

 

Tabel 1 

Unit Analisis Tematik 

 

No Kategori Sub Kategori Definisi Elemen Kunci 

Contoh Judul 

Advertorial yang 

sesuai dengan kategori 

Contoh Judul 

Advertorial yang tidak 

sesuai dengan kategori 

1 Bisnis BUMN (Badan 
Usaha Milik 

Negara) 

Judul advertorial 
menampilkan  kegiatan / 

program / inovasi yang 
dilakukan oleh BUMN 

Ada pencantuman nama 
BUMN, penekanan ada 

pada produk atau 
layanan 

PLN Gulirkan Program 
Tambah Daya Gratis 

DPC (Dewan Pimpinan 
Cabang) Organda 

(Organisasi Angkatan 
Darat) Malang Raya jadi 
Wadah Aspirasi Angkot 

Hingga Pengusaha 
Transportasi 
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BUMS (Badan 
Usaha Milik 

Swasta) 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan / 

program / inovasi yang 
dilakukan oleh BUMS 

Ada pencantuman nama 
BUMS, penekanan ada 

pada produk atau 
layanan 

Indihome dari PT 
Telekomunikasi 

Indonesia, Nikmati 
High Speed Internet on 

Internet in Fiber Hingga 
100 Mbps 

Gebrakan Tim Penggerak 
PKK Kota Malang 

Menuju Kota Kreatif - 
Langganan Prestasi 

Nasional, Jadi Jujukan 
Studi Banding 

UKM (Usaha 

Kecil dan 
Menengah) 

Judul advertorial 

menggambarkan  kegiatan 
/ program / inovasi yang 
dilakukan oleh UKM 

Ada pencantuman nama 

UKM, penekanan ada 
pada produk atau 
layanan 

UKM Garuda Jaya, Jadi 

Delegasi Unggulan 
Kota Malang di ICCC 
2016 : Ahlinya Ubah 

Limbah jadi Kerajinan 
Berkelas Internasional 

Kecamatan Lowokwaru 

– Ramah Layanan, 
Ramah Lingkungan 

2 CSR 
(Corporate 

Social 
Responsibility) 

Promosi 
Kegiatan Sosial 

(Cause 
Promotions) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang tujuannya 
pengumpulan dana, 

partisipasi dari 
masyarakat, menciptakan 
kesadaran masyarakat 

terhadap suatu masalah 
sosial. 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
pengumpulan dana, 
partisipasi dari 

partisipasi dari 
masyarakat, 

menciptakan kesadaran 
masyarakat terhadap 
suatu masalah sosial. 

Pengurus DPC 
Perhimpunan Advokat 

Indonesia (PERADI) 
Kota Malang - Usung 

Keadilan Hukum Untuk 
Semua 

Kecamatan Lowokwaru 
– Ramah Layanan, 

Ramah Lingkungan 



55 

 

Pemasaran 
Terkait Kegiatan 

Sosial (Cause 
Related 

Marketing) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang tujuannya 
memberikan beasiswa, 

penyediaan air bersih, 
pemberian layanan 
kesehatan, pengembangan 

usaha kecil dan menengah. 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
pemberian beasiswa, 
penyediaan air bersih, 

pemberian layanan 
kesehatan, 

pengembangan usaha 
kecil dan menengah. 

Perusahaan Semen 
Thailand Bagikan 

Beasiswa 

Kantor Pertanahan Kota 
Malang Enam Program 

Andalan Pro Rakyat 

Pemasaran 
Kemasyarakatan 

Korporat 
(Corporate 

Societal 
Marketing) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang mempunyai tujuan 
dalam bidang kesehatan 
(health issues), isu-isu 

perlindungan terhadap 
kecelakaan/kerugian 

(injury prevention issues), 
isu-isu lingkungan 
(environmental issues) dan 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
kesehatan (health 
issues), isu-isu 

perlindungan terhadap 
kecelakaan/kerugian 
(injury prevention 

issues), isu-isu 
lingkungan 

(environmental issues) 
dan isu-isu keterlibatan 
masyarakat (community 

Kampanyekan Cuci 
Tangan Pakai Sabun 

Potre Koneng Ayam 
Kremes Madura: 

Gunakan Rempah, Rasa 
Tiada Duanya 
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isu-isu keterlibatan 
masyarakat (community 

involvement issues). 

involvement issues). 

Kegiatan 
Filantropi 

Perusahaan 
(Corporate 

Philanthropy) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang sumbangan uang 
tunai, bantuan hibah, 

penyediaan beasiswa, 
pemberian produk,  
pemberian layanan cuma-

cuma,  penyediaan 
keahlian teknis oleh 

karyawan perusahaan 
secara cuma-cuma,  
mengijinkan penggunaan 

fasilitas dan saluran 
distribusi yang dimiliki 
perusahaan untuk 

digunakan bagi kegiatan 
sosial, menawarkan 

penggunaan peralatan 
yang dimiliki oleh 
perusahaan. 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
sumbangan uang tunai, 
bantuan hibah, 

penyediaan beasiswa, 
pemberian produk,  

pemberian layanan 
cuma-cuma, dll 

Kiprah Yayasan 
Klenteng Eng An 

Kiong Dalam 
Menyejahterakan 

Masyarakat Kota 
Malang - Siap Jadi yang 
Terdepan dalam Hal 

Aksi Sosial dan 
Kemanusian 

Materia Medica Batu: 
Materia Medica Jadi 

Wisata Kesehatan 
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Pekerja Sosial 
Kemasyarakatan 

Secara Sukarela 
(Community 

Volunteering) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang sukarela guna 
membantu organisasi-

organisasi masyarakat 
lokal maupun masyarakat 
yang menjadi sasaran 

program. 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
membantu organisasi-
organisasi masyarakat 

lokal maupun 
masyarakat yang 

menjadi sasaran 
program. 

Kampoeng BNI Solok: 
Berdayakan 

Masyarakat, Tingkatkan 
Produktivitas Pertanian 

DPC (Dewan Pimpinan 
Cabang) Organda 

(Organisasi Angkatan 
Darat) Malang Raya jadi 

Wadah Aspirasi Angkot 
Hingga Pengusaha 
Transportasi 

Praktik Bisnis 
Yang Memiliki 

Tanggung 
Jawab Sosial 

(Socially 
Responsible 
Business 

Practice) 

Judul advertorial 
menggambarkan pihak 

yayasan / komunitas / 
perkumpulan / organisasi 

masyarakat yang sedang 
melakukan kegiatan sosial 
atau mempunyai program 

yang melaksanakan 
investasi yang mendukung 
kegiatan sosial dengan 

tujuan meningkatkan 
kesejahteraan komunitas 

dan memelihara 
lingkungan hidup. 

Ada pencantuman nama 
yayasan / komunitas / 

perkumpulan / 
organisasi masyarakat, 

yang mempunyai unsur 
peningkatan 
kesejahteraan 

komunitas dan 
memelihara lingkungan 
hidup.  

Ratusan Sahabat Satu 
Hati Tanam 1.000 

Mangrove 

Happy Kids Learning 
Center :Belajar Bahasa 

Inggris dengan Cara 
Menyenangkan 

3 Corporate - Judul advertorial Ada pencantuman nama Anang Family Karaoke, Tiga Cahaya Utama: 



58 

 

Image 
Advertorial 

menggambarkan usaha 
dari pihak swasta yang 

bergerak dari berbagai 
bidang mulai dari 

ekonomi, kuliner, 
teknologi, namun lebih 
menonjolkan fasilitasnya 

usaha swasta, 
penonjolan nilai lebih 

pada pelayanan 

Five Lounge and 
Terrace: Nikmati 

Pelayanan Karaoke bak 
Pelayanan Hotel 

Bersama Kami Insya 
Allah Perjalanan Haji 

dan Umroh Anda Aman 

4 Politik dan 
Pemerintahan 

Tingkat Kota Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak pemerintah 
tingkat kota 

Ada pencantuman teks 
Kota Malang / pemkot / 
pejabat dalam judul 

yang langsung 
dikaitkan dengan 

inovasi, program atau 
kegiatan yang sedang 
dijalankan. 

Walikota Malang 
Canangkan Gerakan 
Ayo Bertani 

Citra Garden City 
Malang: Humoneus 
Living in The Green City 

Tingkat 

Kecamatan 

Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak pemerintah 
tingkat kecamatan 

Ada pencantuman teks 

Kecamatan dalam judul 
yang langsung 

dikaitkan dengan 
inovasi, program atau 
kegiatan yang sedang 

dijalankan 

Kecamatan Blimbing - 

Head, Hand, Heart: 
Dorong Wujudkan Kota 

Malang Bermartabat 

Tiga Cahaya Utama: 

Bersama Kami Insya 
Allah Perjalanan Haji 

dan Umroh Anda Aman 

Instansi / Badan 
Pemerintahan 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun layanan 
dari pihak instansi / badan 
pemerintahan 

Ada pencantuman 
instansi pemerintah 

berupa badan ataupun 
dinas 

Kantor Pertanahan Kota 
Malang Enam Program 

Andalan Pro Rakyat 

New York Bakery: 
Utamakan Kenyamanan 

Pembeli, Memperhatikan 
Kandungan Gizi 

5 Hotel Hotel Bintang 3 Judul advertorial Ada pencantuman nama Hotel Max One: Asyiknya Belanja 
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menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 

perhotelan yang 
berbintang 3 

hotel bintang 3 yang 
ada di Malang 

Sajikan Desain Pop Up 
Minimalis: Fully 

Happiness, Warmth, 
and Love 

Furniture di SIRO Pager 
Abadi: Kenalkan Produk 

Baru, Guyur Diskon 35% 

Hotel Bintang 4 Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam bidang 
perhotelan yang 

berbintang 4 

Ada pencantuman nama 

hotel bintang 4 yang 
ada di Malang 

Hotel Aria Gajayana: 

Business, Shop, 
Splendor and Sport, It’s 
Your Home 

DOREMI Group: Do Re 

Mi, VIP Do Re Mi, 
Ministry Karaoke, Rasa 
Cinta: Nikmati Sensasi 

Karaoke Mewah dan 
Eksklusif di Kota Malang 

dan Kota Batu : Fasilitas 
Istimewa di DOREMI 
Group : Work with 

Passion Serve with Heart 

Hotel Bintang 5 Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun layanan 
dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 

perhotelan yang 
berbintang 5 

Ada pencantuman nama 
hotel bintang 5 yang 

ada di Malang 

Hotel Tugu gelar 
Indonesian Cultural 

Dining Series 18 

Villa Puncak Tidar: The 
Spectacular Living Space 

in The Heart of Malang 
City 

6 Property Residensial / 

Hunian 
 

Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam bidang 

Ada pencantuman teks 

hunian / cluster / rumah 
/ living dalam judul 
advertorial dan nama 

pemilik usaha properti 

Villa Puncak Tidar: The 

Spectacular Living 
Space in The Heart of 
Malang City 

Laboratorium Klinik 

Utama Bromo: Diskon 
Hingga 50% untuk 
Medical Check Up 
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property dengan area 
tempat tinggal atau hunian. 

Bangunan 
komersil / 
tempat usaha 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 

property dengan area yang 
digunakan sebagai tempat 
usaha / bangunan komersil 

Ada pencantuman teks 
tempat usaha dalam 
judul advertorial dan 

nama pemilik usaha 
properti 

Astra Land dan 
Modernland 
Kembangkan Kawasan 

Jakarta Timur  

Gebrakan Badan 
Pelayanan Perizinan 
Terpadu (BP2T) Kota 

Malang: Pangkas Waktu, 
BP2T Terapkan Layanan 

Terpadu Satu Pintu 

Bangunan 

Industri 

Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 
property dengan area yang 

digunakan sebagai 
kawasan industri 

Ada pencantuman teks 

tempat industri / pabrik 
dalam judul advertorial 

dan nama pemilik usaha 
properti 

MENAKJUBKAN 

Kawasan Industri 
Kendal Bakal Lebih 

Hebat dari Cikarang 

Inovasi Citra Ken Dedes 

Cake and Bakery: 
Hadirkan Kue Tart 

dengan Varian Terbaru 

Properti Khusus Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam bidang 
property dengan area 

tempat umum yang 
digunakan publik 

Ada pencantuman teks 

tempat umum dalam 
judul advertorial dan 
nama pemilik usaha 

properti 

10 Pusat Perbelanjaan 

Bersinergi Jadi TM 

Sepak Terjang taksi Citra 

Sebagai Perintis Taksi di 
Malang: Rambah Batu, 
Sidoarjo, Surabaya, Jadi 

Panutan Taksi Lainnya 
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7 Beauty 
Fashion 

Butik & 
Aksesoris 

Judul advertorial 
menggambarkan usaha 

dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 

butik dan aksesoris 

Ada pencantuman unsur 
usaha dalam bidang 

butik dan pakaian 

Huza Batik, Terkenal 
ke Seluruh Nusantara 

Potre Koneng Ayam 
Kremes Madura: 

Gunakan Rempah, Rasa 
Tiada Duanya 

Garment Judul advertorial 
menggambarkan usaha 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam bidang 
garment (karpet, gordyn, 

sprei dan wallpaper) dan 
furniture / home interior  

Ada pencantuman unsur 
usaha karpet, gordyn, 
sprei dan wallpaper dan 

furniture / home interior 
Sofa, dining table, 

kitchen set, flooring, 
ceremonies home 
design dan home 

accessories. 

Asyiknya Belanja 
Furniture di SIRO 
Pager Abadi: Kenalkan 

Produk Baru, Guyur 
Diskon 35% 

Happy Kids Learning 
Center :Belajar Bahasa 
Inggris dengan Cara 

Menyenangkan 

8 Kecantikan Art, Spa & 
Wedding, Klinik 

Judul advertorial 
menggambarkan usaha 

dari pihak swasta yang 
bergerak dalam bidang 
spa, wedding, klinik  

Ada pencantuman unsur 
spa, wedding, klinik / 

klinik kecantikan 

Malang Eye Center 
(MEC): Ajak Waspadai 

Komputer Vision 
Syndrome 

Permata Royal Garden 
Hunian Ideal di Lingkar 

Malang: Akses Mudah, 
Investasi Cerah 

Salon Judul advertorial 
menggambarkan usaha 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam bidang 
salon  

Ada pencantuman unsur 
salon 

Ingin Relaksasi, Coba 
Beauty Package Ijen 
Suites 

SMA Katolik St. 
Albertus: Tak Hanya 
Unggul Akademis juga 

Karakter 

9 Pendidikan Pendidikan 

Tingkat TK  

Judul advertorial 

menggambarkan inovasi 
maupun program dari 

Ada pencantuman nama 

penyelenggara 
pendidikan tingkat 

PAUD Kamilia: Pahami 

Karakter Anak, Science 
pun jadi Menyenangkan 

Green Leaf Reataurant, 

Hadirkan Bistro Café 
untuk Mahasiswa 
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penyelenggara pendidikan 
Tingkat TK 

dasar TK / PAUD  

Pendidikan 
Tingkat Dasar 
(SD / MI) 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun program 

dari penyelenggara 
pendidikan Tingkat 

Sekolah Dasar 

Ada pencantuman nama 
penyelenggara 
pendidikan tingkat 

dasar SD / MI 

Formi Usul Olah Raga 
Tradisional Masuk 
Kurikulum SD 

Kiprah Yayasan 
Klenteng Eng An Kiong 
Dalam Menyejahterakan 

Masyarakat Kota Malang 
- Siap Jadi yang 

Terdepan dalam Hal Aksi 
Sosial dan Kemanusian 

Pendidikan 
Tingkat 

Menengah 
(SMA / SMK / 

SMP) 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun program 
dari penyelenggara 

pendidikan Sekolah 
Menengah Atas 

Ada pencantuman nama 
penyelenggara 

pendidikan tingkat 
SMA / SMK 

SMA Katolik St. 
Albertus: Tak Hanya 

Unggul Akademis juga 
Karakter 

Kecamatan Klojen - 
Kembangkan Model 

Pertanian Tengah Kota 

Pendidikan 
Tingkat Tinggi 

(Universitas, 
Sekolah Tinggi, 

Politeknik, 
Institut) 

Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun program 
dari penyelenggara 

Pendidikan Tingkat Tinggi 

Ada pencantuman nama 
penyelenggara 

pendidikan tingkat 
tinggi Universitas / 

Sekolah Tinggi / 
Politeknik/Institut 

STMIK – STIE ASIA 
Malang: Penerapan 

Konsep Dunia Kerja 
Nyata dalam 

Perkuliahan dengan 
Business Practice 

Gandeng Semua Agar 
Gemar Membaca: BPAD 

(Badan Perpustakaan 
Arsip dan Dokumentasi) 

Tambah Fasilitas, 
Pengunjung 
Perpustakaan Meningkat 

Pendidikan 

Non-Formal 
(Learning 

Center / PAUD) 

Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun program 

dari penyelenggara 
pendidikan Non-Formal 

Ada pencantuman nama 

penyelenggara 
pendidikan non-formal 

Happy Kids Learning 

Center :Belajar Bahasa 
Inggris dengan Cara 

Menyenangkan 

Dinas Pendapatan 

Daerah Kota Malang: 
Pajak Daerah 1 Hari Rp 1 

Miliar 

10 Tour Travel Airlines Judul advertorial Ada pencantuman unsur Tiga Cahaya Utama: Polinema Bantu 
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menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun program 

dari penyelenggara jasa 
perjalanan baik itu biro 

perjalanan maupun 
transportasi yang 
menggunakan maskapai 

penerbangan 

transportasi, kendaraan, 
armada, layanan dan 

tempat tujuan oleh biro 
perjalanan yang 

menggunakan maskapai 
penerbangan 

Bersama Kami Insya 
Allah Perjalanan Haji 

dan Umroh Anda Aman 

Pemerintah Atasi 
Pengangguran: Awal 

2016, 100% Boyongan 
ke Gedung Baru 

Non-Airlines Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun program 
dari penyelenggara jasa 

perjalanan baik itu biro 
perjalanan maupun 
transportasi yang 

menggunakan tidak 
maskapai penerbangan 

Ada pencantuman unsur 
transportasi, kendaraan, 

armada, layanan dan 
tempat tujuan oleh biro 

perjalanan yang 
menggunakan tidak 
maskapai penerbangan 

Tepat Waktu jadi Servis 
Maksimal Taksi BIMA 

Menua itu Pasti, Namun 
Tampil Cantik Awet 

Muda adalah 
Sepenuhnya Pilihan 

Anda Parasayu Medical 
and Aesthetic Clinic : 
Hadirkan Tiga Treatment 

Terbaru 

Transportasi Judul advertorial 

menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun program 
dari penyelenggara jasa 

perjalanan yang digunakan 
oleh publik dengan 

kendaraan bermotor 

Ada pencantuman unsur 

transportasi, kendaraan, 
armada, layanan dan 
tempat tujuan oleh 

penyelenggara penyedi 
jasa transportasi umum 

DPC (Dewan Pimpinan 

Cabang) Organda 
(Organisasi Angkatan 
Darat) Malang Raya 

jadi Wadah Aspirasi 
Angkot Hingga 

Pengusaha Transportasi 

Malang Eye Center 

(MEC): Ajak Waspadai 
Komputer Vision 
Syndrome 

11 Food Service Restaurant Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 
inovasi maupun layanan 

dari pihak swasta yang 

Ada pencantuman nama 
dan tempat usaha serta 
produk yang 

berhubungan dengan 

Café Bunga Bali, The 
Real Taste of European 
Food 

Bina Nusantara (BINUS) 
Online Learning: Leader 
Sistem Pendidikan 

Berbasis Digital 
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bergerak dalam food 
service (layanan makanan) 

berupa tempat makan 

tempat makan 

Cake / Catering Judul advertorial 
menggambarkan kegiatan, 

inovasi maupun layanan 
dari pihak swasta yang 

bergerak dalam food 
service (layanan makanan) 
berupa usaha kue / 

katering 

Ada pencantuman nama 
dan tempat usaha serta 

produk yang 
berhubungan dengan 

usaha kue / katering 

Inovasi Citra Ken 
Dedes Cake and 

Bakery: Hadirkan Kue 
Tart dengan Varian 

Terbaru 

Lamour Skin Care 
Expert: Lamour Skin 

Care Produk Asli Malang 
Yang Menasional 

Terdaftar BPOM, 
Disukai Kalangan Artis 

12 Komunikasi 
Bisnis 

Profil Judul advertorial 
menggambarkan profil 

seseorang / komunitas 
yang berprestasi  

Ada pencantuman nama 
orang / komunitas 

dengan prestasi yang 
dicapai 

Billy Putranda 
Soerjanto, Pembalap 

Reli Muda dari Kota 
Malang: Pembalap 
Muda Berprestasi 

Nasional 

Villa Puncak Tidar: The 
Spectacular Living Space 

in The Heart of Malang 
City 

Event Judul advertorial 
menggambarkan acara 

yang berlangsung di suatu 
lokasi 

Ada pencantuman 
lokasi dan nama acara 

Banyuwangi Batik 
Festival, Kangkung 

Setingkes Simbol 
Persatuan 

BKBPMP (Badan 
Keluarga Berencana 

Pemberdayaan 
Masyarakat dan 
Perempuan)  Kota 

Malang: Kader KB 
(Keluarga Berencana) 

Ikut Berantas Kawasan 
Kumuh 

Sumber data dari peneliti
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F. Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan tema dari setiap judul advertorial yang kemudian dimasukkan ke 

dalam kategori yang dipilih oleh peneliti. Peneliti menggunakan judul yang ada 

sesuai dengan kriteria dalam ruang lingkup.  

 

 

G. Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari 73 judul artikel 

yang ada dalam Radar Malang edisi khusus ulang tahun Kota Malang yang ke 102 

tanggal 1 April 2016. Judul-judul yang ada dalam edisi khusus ini dirasa sudah 

cukup mewakili tema-tema advertorial apa yang diangkat dalam edisi khusus ini. 

 

 

H. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa cara dalam 

mengumpulkan data yakni: 

Studi Kepustakaan 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mempelajari teori dan metode 

yang dikeluarkan oleh para ahli melalui buku dan situs yang ada dalam 

internet. 
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Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan dokumentasi dengan 

proses memotret artikel-artikel yang dimuat dalam edisi khusus dan 

menjadikan data dokumentasi ini sebagai data utama peneliti. 

 

Peneliti mengambil data dari hasil dokumentasi 73 judul advertorial yang 

ada pada edisi khusus Radar Malang. Setelah itu data akan dimasukkan pada 

lembaran koding yang berisi tentang kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. 

Peneliti memberikan skor satu pada setiap kolom yang diberi centang oleh koder. 

Dengan melihat skor yang tertinggi maka akan diketahui advertorial jenis apa 

dominan apa yang diambil dalam edisi khusus dalam Radar Malang. 

 

I. Koding 

Lembaran koding ini berisi kategorisasi (tema) dan unit analisis (judul 

advertorial) yang ada dan koder akan memberikan angka satu (1) untuk 

mengklasifikasikan judul advertorial dengan tema apa yang paling dominan pada 

kolom yang tersedia. Pada setiap kategori yang dicentang oleh koder, peneliti 

memberikan skor satu. Peneliti memberikan batasan pada koder yakni satu judul 

advertorial hanya boleh diberikan nilai satu pada setiap kategorinya hal ini 

dikarenakan satu advertorial hanya memuat satu jenis dan tidak mungkin lebih 

dari dua jenis adverotial dalam satu kategori. 

Untuk memudahkan koder menentukan judul advertorial apa masuk ke 

kategori yang mana, maka peneliti membuat variasi warna pada lembaran koding. 

Selanjutnya dari hasil koding dari koder maka data akan dimasukkan ke dalam 
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table distribusi frekuensi yang berfungsi untuk mengetahui seberapa banyak tema 

yang ditampilkan. Berikut adalah contoh lembaran koding yang digunakan oleh 

peneliti dan koder untuk mengetahui data: 

 

Tabel 2 

Lembar Koding 

 
 

Keterangan:  

1. Bisnis 

a. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

b. BUMS (Badan Usaha Milik Swasta 

c. UKM (Usaha Kecil Menengah 

2. CSR (Corporate Social Responsibility)  

a. Promosi Kegiatan Sosial (Cause Promotions) 

b. Pemasaran Terkait Kegiatan Sosial (Cause Related Marketing) 

c. Pemasaran Kemasyarakatan Korporat (Corporate Societal Marketing) 

d. Kegiatan Filantropi Perusahaan (Corporate Philanthropy) 

e. Pekerja Sosial Kemasyarakatan Secara Sukarela (Community 

Volunteering) 

f. Praktik Bisnis Yang Memiliki Tanggung Jawab Sosial (Socially 

Responsible Business Practice) 

1a 1b 1c 2a 2b 2c 2d 2e 2f 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 6c 6d 7a 7b 8a 8b 9a 9b 9c 9d 9e 10a 10b 10c 11a 11b 12a 12b

1 Judul Advertorial

2 Judul Advertorial

3 Judul Advertorial

4 Judul Advertorial

TOTAL

TOTAL PER KATEGORI

TOTAL PROSENTASE / Sub

TOTAL PROSENTASE / Kategori

No Judul Berita TOTAL
Kategori
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3. Corporate Image Advertorial 

4. Politik dan Pemerintahan  

a. Tingkat Kota 

b. Tingkat Kecamatan 

c. Instansi / Badan Pemerintahan 

5. Hotel 

a. Hotel Bintang 3 

b. Hotel Bintang 4 

c. Hotel Bintang 5 

6. Property 

a. Residensial / Hunian 

b. Bangunan Komersil / Tempat Usaha 

c. Bangunan Industri 

d. Properti Khusus 

7. Beauty Fashion 

a. Butik dan Aksesoris 

b. Garment (Furniture / Home Interior) 

8. Kecantikan 

a. Art, Spa & Wedding & Klinik  

b. Salon 

9. Pendidikan 

a. Pendidikan Tingkat TK  

b. Pendidikan Tingkat Dasar (SD / MI) 

c. Pendidikan Tingkat Menengah (SMA / SMK / SMP) 
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d. Pendidikan Tingkat Tinggi (Universitas, Sekolah Tinggi, Politeknik, 

Institut) 

e. Pendidikan Non-Formal (Learning Center / PAUD) 

10. Tour Travel 

a. Airlines 

b. Non Airlines 

c. Transportasi 

11. Food Service 

a. Restaurant 

b. Cake / Catering  

12. Komunikasi Bisnis 

a. Profil 

b. Event 

Tabel 3 

Tabel Distribusi Frekuensi 

 

Kategori Sub Kategori 

Frekuensi 

Kemunculan 

Judul 

Total 
Prosentase dari 73 Judul 

Advertorial 

 

  

    

  

 

  

    

  

 
  

  
  

TOTAL   

 

Dengan mengetahui jumlah total dari tema yang muncul dalam berita 

maka akan diketahui dominasi tema advertorial apa yang ada dalam koran saat edisi 

khusus diterbitkan. 



70 

 

J. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang akan digunakan adalah dengan membuat table yang 

sudah berisi dengan kategorisasi untuk melakukan proses koding pada kategori 

yang sudah diketahui. Dalam teknik ini akan digunakan lembaran koding yang 

sudah bernilai satu dalam kolom kategori masing-masing. Proses analisis data 

dilakukan dengan lembaran koding yang akan diisi oleh dua orang koder. Koder 

yang dipilih adalah Muhammad Zulfikar Akbar dan Abdul Jhalil Mursyid. Koder 

dibekali penjelasan singkat tentang kategori apa saja yang ada di lembar koding. 

 

K. Uji Reliabilitas dan Uji Validitas  

Peneliti dibantu oleh dua orang koder yang tugasnya adalah menentukan judul 

berita mana yang termasuk kategori tema apa. Untuk menguji tingkat akurasi dari 

koder, maka setelah ditentukan kategori apa saja yang dipakai maka jumlah 

persetujuan antara koder satu dan dua harus disepakati. Langkah selanjutnya 

peneliti akan menguji reliabilitas dari data yang ada dengan menggunakan rumus 

Holsty. 

21

2
  CR

NN

M


  

Keterangan : 

CR  = Coefisien Reliability 

M   = Jumlah kesepakatan antara peneliti dan Pengkoder 

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

pengkoding. 
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Rumus ini tidak bisa menguji peluang probablitas yang mungkin bisa terjadi 

untuk itu peneliti akan menggunakan rumus Scott untuk menguji 

validitasnya. 

 

Agreement Expected %1

Agreement Expected % Agreement  Observed %




iP  

 

Keterangan : 

Pi        = Nilai keterhandalan (validitas). 

Observed agreement = Jumlah yang disetujui pengkoder yaitu nilai 

CR. 

Expected agreement = Jumlah persetujuan yang diharapkan dalam 

suatu kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah 

hasil pengukuran dari proporsi keseluruhan, 

yaitu proporsi dari jumlah pesan yang 

dikuadratkan. 

 

Angka yang dihasilkan dari proses reliabilitas yakni antara 0-1. Angka “0” 

berarti koder tidak menyetujui pernyataan dan angka “1” berarti koder menyetujui 

pernyataan. Semakin tinggi angka yang dihasilkan maka semakin tinggi pula 

angka reliabilitas. Toleransi dari angka reliabilitas dalam rumus Holsti adalah 

70% atau 0,7. Jika hasil perhitungan menunjukkan angka dibawah 0,7 maka 

lembar koding bukanlah alat yang reliabel dan sebaliknya, jika hasil perhitungan 

menunjukkan angka diatas 0,7 maka alat ukur reliabel.  


