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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 yang terkait pasangan calon pilkada DKI periode 2 

pada rubrik pilkada DKI di media online Detik.com. Pada penelitian ini 

peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, menurut Sugiono (2011:7) 

pendekatan kuantitatif yaitu data penelitian berupa angka dan analisis 

menggunakan statistik, metode ini  juga disebut sebagai metode ilmiah 

scientific, karena sudah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu 

konkrit,empris,obyektif sistematis dan rasional. Dengan menggunakan tipe 

penelitian deskriptif, menurut Mahmud (2016 :136) penelitian deskriptif 

adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan suatu fenoma-

fenomena yang terjadi saat ini maupun yang sudah lampau. Jenis penelitian 

deksktif tidak dimaksudkan untuk menghubungan variable satu dengan 

lainnya atau untuk menguji hipotesis tertentu. Dimana peneliti nantinya 

medapatkan data dan menggambarkan obyek dengan apa adanya. Sehingga 

pada penelitian ini peneliti menggunakan deskriptif kuantitatif , ciri-ciri 

penelitian deskriptif kuantitatif yaitu dilakukan secara sistematis melalui 

proses ilmiah dan dapat diuji kembali prosedurnya oleh orang lain. 
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3.2  Dasar Penelitian 

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

isi. Tujuan menggunakan  analisis isi adalah  untuk mengukur dan mengkaji 

isi informasi. Infomasi yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai 

pasangan calon pilkada DKI periode 2 yang terdapat di dalam rubrik pilkada 

DKI media online Detik.com. Analisis isi mempelajari tentang isi media 

seperti surat kabar, radio, film dan televisi. Tujuan dari analisis isi ini yaitu 

untuk mengetahui dan mepelajari gambaran isi,karaterististik pesan dan 

perkembangan dari suatu isi dalam Eriyanto (2011:11). 

3.3 Ruang lingkup dan Obyek Penelitian 

Ruang lingkup peneltian ini adalah pemberitaan mengenai pasangan 

calon pilkada DKI periode 2  yang terdapat di dalam rubrik pilkada Dki media 

online Detikcom  pada tanggal 06 April-09 April 2017. Peneliti memilih kurun 

waktu tersebut karena dalam kurun waktu tersebut para cagub dan cawagub 

melaksanakan kampanye di hari pertama  periode 2 pilkada DKI. 

 

Tabel 3.1 

Daftar berita terakit pasangan calon pilkada DKI periode 2 

Tanggal edisi 
dimuat 

Judul berita 

06 april 2017 1. Bertemu anak jalanan,anies-sandi: kami akan 
tingkatkan ruang seni 

2. Anies:kjp plus anak putus sekolah untuk kursus dan 
kejar paket 

3. Anies: penyandang disabilitas harus merasakan 
fasilitas kota ini 



43 
 

4. Ahok-djarot dapat dukungan dari eks pendukung 
agus-sylvi di jaktim 

5. Sandiaga: pemimpin sekarang hanya memihak orang 
kaya 

6. Ahok-dan djarot luncurkan beli hunian di DKI tanpa 
pusing cicilan 

7. Sandiaga pertanyakan ada pasukan merah gerilya 
jelang pencoblosan 

8. Djarot ingin semua kelurahan DKI jakarta punya 
bank sampah 

9. Jelas 12 hari pencoblosan, anies kami akan konsisten 

10. Djarot : jangan percaya kami kan gusur 300 lokasi 

07 april 2017 1. Sandiaga: Lagu kobarkan semangat dimodifikasi dari 
pks 

2. Timses anies sebut ada DPT tak valid di pilgub DKI 

3. Ditagih sembako dan uang oleh warga sandiaga saya 
terenyuh 

4. Pks dan anies-sandi bantah contek lagu penyanyi 
yahudi 

5. Djarot dan sekjen golkar salat jumat di masjid GP 
ansor 

6. Ahok dan djarot silaturahmi dengan pengurus gp 
ansor 

7. Ditantang djarot ,anies:300 titik penggusuran lihat 
saja di LBH 

8. Ahok tulis pesan untuk pengurus GP anosr,ini 
pesannya 

9. Sandiaga curiga ada penggelembungan jumlah 
pemilih putaran 2 

10. Saat ahok –djarot kompak goda ketua GP ansor DKI 

08-april-2017 1. Djarot: jakarta butuh pemimpin yang tak pernah di 
pecat 

2. Anies kewarga duren sawit: mari pertahankan 
perolehan suara! 
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3. Ketua kpu DKI disanksi karena terlantarkan Ahok, 
ini kata timses 

4. Penyanyi yahudi bicara music miri lagu kampanye 
ini,renspon anies 

5. Ada daeng aziz dalam kampanye anies di jagarasa 

6. Isu penggelembungan jumlah DPT Djarot cek saja 

7. Dapat dukungan warga subang,Djarot: nggak boleh 
sombong 

8. Didukung komunitas batak, anies:kita ingin semua 
bersatu 

9. MS kaban dan prijanto hadiri deklarasi dukung anies-
sandi 

10. Ketua KPU disanksi karena terlantarkan ahok ini 
kata djarot 

09 april 2017 1. Di dukung perantau,Djarot :kita diikat oleh tujuan 
yang sama 

2. Ahok beri arahan ke kader psi:jadi pejabat harus 
jujur 

3. Hadiri baksos kesira,anies:ini dikerjakan bukan 
kareda pilkada 

4. Djarot :pkbdan ppp kubu romi merpat, tinggal 
deklarasi formal 

5. Anies: anak muda berkepentingan besar di jakarta 

6. Canda ahok yang trauma lihat palu sidang 

7. Anies ingin pemuda terlibat di program masyarakat 

8. Djarot: yakin menangkan pilgub Dki jika sukses raup 
suara 

9. Didukung relawan AHY, Anies:tujuannya sama yaitu 
ganti gubernur 

10. Ahok bantah tiru anies di program ‘’hunian tanpa 
pusing cicilan” 
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3.4 Unit Analisis Data 

Menurut Krippendorff (2007) dalam Eriyanto (2011:59) Unit 

analisis adalah apa yang diobservasi, dicatat, dan dianggap sebagai data. 

Dengan kata lain dapat digambarkan sebagai bagian dari isi yang akan 

peneliti pakai untuk menyimpulkan isi dari teks yang dapat berupa kata, 

kalimat, foto,  dan dapat berupa paragraf . Dengan demikian  Unit analisis 

dalam penelitian ini adalah kalimat dan foto pada berita mengenai para 

paslon pilkada DKI periode 2 nomer urut 2 dan 3 yang terdapat pada rubrik 

pilkada DKI  di media online Detik.com yang telah dikumpulkan datanya 

pada edisi 6 April sampai dengan  9  April 2017. 

 

3.5 Satuan Ukur Penelitian 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

kategori di dalam berita mengenai para paslon (pasangan calon) pilkada 

DKI periode 2. Dengan mengetahui satuan ukur diharapkan dapat 

mempermudah peneliti untuk mengetahui nilai suatu berita yang akan 

diteliti oleh peneliti. 

3.6 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan peneliti dari : 

a. Data Primer  

Data primer dari penelitian ini adalah data dokumentasi yang dilakukan 

dengan cara mendownload file terkait pemberitaan pasangan calon  

pilkada DKI periode 2 di dalam rubrik pikada DKI  Detik.com. 

b. Data sekunder  

Data sekunder yang digunakan peneliti adalah data pendukung 

penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, 
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internet, skripsi, foto, video, dan lain sebagaimana yang menunjang 

data primer penelitian ini. 

 

3.7 Struktur kategori 

Validitas metode dalam penelitian analisis isi sangat mengacu pada 

kategori-kategorinya, maka perlu ditentukan kategori yang menjadi landasan 

dalam penelitian ini. Seperti yang telah di jelasakan peneliti dalam rumusan 

masalah dimana peneliti ingin mengetahui seberapa besar tingkat kesesuaian 

pemberitaan pasangan calon pilkada DKI putaran 2 di  media online Detik.com 

dengan prinsip jurnalisme peneliti akhirnya menggunakan sembilan elemen-

elemen jurnalisme Bill Kovach Dan Tom Rosentiel untuk dijadikan satu-

satunya alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 3.2 

Struktur Kategori Berdasarkan Elemen Jurnalisme 

Elemen jurnalisme Kriteria Indikator 
1.Tentang 
kejujuran 

1. Sesuai dengan fakta 
 

 
 
 
2.verifikasi  
 

1. Menggunakan wawancara 
2. Menampilkan nama lokasi 

dan waktu kejadian 
3. Menyuguhkan berita dengan 

sebenar-benarnya 
  1. Melakukan cek dan ricek 

      
2. Tentang 

kesetian kepada 
warga  

Tidak berpihak kepada 
para politik maupun 
ekonomi 

1. Pemberitaanya tidak 
membeda-bedakan seseorang 
atau paslon (pasangan calon) 
lain 

2. Tidak melindungi paslon 
tertentu atau seseorang 

3. Tidak ada unsur mengajak 
atau mempropogandakan 
pembaca untuk ikut 
menentang seseorang atau 
paslon tertentu. 
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3.8  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi sebagai data primer. Dokumentasi data dilakukan dengan cara 

mengumpulkan pemberitaan terkait pemberitaan pasangan calon pilkada DKI 

putaran 2 edisi 6-9 April 2017, selanjutnya peneliti menyeleksi dan dipilah-

pilah  berdasarkan tanggal,  dan berita yang mengenai para paslon ( pasangan 

4. Tidak ikut serta dalam politik 
partai atau lembaga-lembaga 
masyarakat 

3. Tentang 
indenpendensi 

Loyal pada tujuan 
wartawan 

1. Memberitakan kejadian 
dengan akurat 

2. Menyajikan berita dengan 
bukti-bukti yang didapat 

3. Memberitakan bukti-bukti 
baru dan detail dari setiap 
berita 

4.  Tentang 
pemantau 
kekuasaan 

Menjadi anjing  
Penjaga dan pemilik  
Modal. 

1. Menyuguhkan berita 
mengenai penyelewengan-
penyelewengan yang terjadi 
di pemerintah ( atau dalam hal 
ini mengenai penyelewenga-
penyelewengan terkait 
pilkada DKI yang dilakukan 
para paslon ) 

2. Tidak terfokus pada satu 
berita yang terkait dengan 
penyelewengannya saja. 
Misal yang dilakukan 
pemerintah satu paslon 

5. Tentang forum     
publik 

Bersifat terbuka 1. Menyediakan sarana untuk 
menerima kritik dan masukan 
dari masyarakat 

6. Tentang 
proposionalitas 
dan daya tarik 

Harus menjaga kadar 
berita 

1. Tidak monoton dalam 
pemberitaan 
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calon) . seleksi ini dilakukan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan 

koding  yang kemudian dicocokan kedalam lembar kerja (coding sheet ). 

Data yang diperoleh selanjutnya dimasukkan kedalam lembar kerja 

sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan oleh peneliti dan kemudian 

dihitung bersama untuk mengukur reabilitas data. Pengisi lembar kerja tersebut 

dinamakan coder. Untuk mempermudah pengkategorisasian, maka dibutlah 

lembar kerja koding dibawah ini : 

Tabel  3.3 

Contoh Lembar Coding 

No 
Judul 

berita  
Tanggal 

Kategori 

A B C D E F 

A1 A2      

          

          

          

Sumber: ( syarifudin,2009) 

Keterangan  

 A                = kategori kejujuran                                       

           A1     : Sesuai fakta                                                 

           A2     :  Melakukan verifikasi                                  

 B              =  Tentang kesetiaan kepada warga 

 C               =  Tentang indenpendsi 

D               = Tentang pemantau kekuasaan 

E               = Tentang forum publik 

F               = Tentang daya tarik dan proposional  
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3.9 Teknik Analisis Data  

Dalam teknik analisis data juga akan memalui proses pengolahan 

data sebelum dimasukkan kedalam tabel frekuensi. Adapun proses 

pengolahan data sebagai berikut : 

1. Data dikumpulkan terlebih dahulu, lalu di klasifikan berdasarkan hari 

dan tanggal pemberitaan. 

2. Data yang telah di klasifikasikan akan diberikan kepada coder untuk 

melakukan penilaian. Kemudian dimasukan kedalam lembar koding 

yang dimiliki oleh coder dan sesuai deng kategori-kategori yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. Kemudian data yang telah di 

terkategorisasikan tersebut dihitung. 

3. Selanjutnya data dianlisis dan diinterprestasikan dengan kemampuan 

bahasa yang dimiliki peneliti. 

3.10 Uji Validitas dan  Reliabilitas 

   Uji validitas dengan menggunakan validitas isi dapat 

menggambarkan secara akurat mengenai isi pesan. Alat ukur yang 

digunakan peneliti 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 riable seeharusnya melahirkan hasil yang sama dariserangkaian gejala 

yang sama, tanpa tergantung kepada keadaan  dalam Krippendorff  (2006) 

yang dikutip oleh Eriyanto (2011:281). 
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  Dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang akurat dan 

dapat dipertanggung jawabkan, data harus bersikap objektif sistematis valid 

dan reable, oleh karena itu peneliti menggunakan uji reliabilitas. Teknisnya 

peneliti dibantu oleh orang lain atau yang disebut koder untuk mengukur 

ketepatan struktur kategori yang telah ditetapkan oleh peneliti. Hal ini untuk 

mengetahui apakah kategori yang telah ditetapkan peneliti  sudah riable apa 

belum. Karena penting dilakukan untuk menunjukan bahwa kategori 

tersebut sudah layak digunakan dalam penelitian ini. 

  Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesepakatan 

anatara peneliti dan koder dalam bentuk presentase angka, selain itu juga 

untuk mendapatkan kesepakatan penilaian atas kategori-kategori yang telah 

ditetapkan peneliti. Kemudian hasil pengkodingan akan dibandingakan 

menggunakan rumus  formula reabilitas yang dibuat oleh Holsty yaitu  

CR=  
2𝑀

𝑁1+𝑁2
 

 

 

 

Keterangan : 

CR = coeficient reliability ( Reliabilitas antar coder ) 

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

N1  = jumlah coding yang dibuat oleh koder 1 

N2  = jumlah coding yang dibuat oleh koder 2 
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 Setelah melakukan uji reliabilitas menggunakan formula Hostly, 

kesepakatan para koder akan diuji lagi menggunakan rumus Scott Pi hal ini 

dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan atas kelemahan perhitungan 

dengan formula Hostly yang hanya menghitung jumlah persentase 

kemunculan kategorisasi dan menguji apakah ada persamaan persetujuan 

antar koder, disini dengan menggunakan rumus Scott akan menghitung 

peluang terjadinya persamaan antar koder. 

Rumus Scott ( Wimmer dan Dominic , 1983 :154 ) yaitu : 

PI = 
(% 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑  𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−%𝐸𝑥𝑝𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

(1−%𝐸𝑥𝑝𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
 

Keterangan : 

PI    = nilai kehandalan 

       Observed Agreement = jumlah yang disetujui oleh 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 

 


