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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, 

yaitu penelitian dengan mengumpulkan data yang berupa angka. Penelitian 

kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari 

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya (Machmud, 2016: 46). Menurut peneliti, pendekatan kuantitatif cocok 

digunakan untuk penelitian ini untuk mengukur frekuensi kemunculan kategori 

acara dalam program radio yang disiarkan dan menghasilkan uraian data yang 

valid mengenai tingkat persaingan pada radio MFM dan Kencana FM. 

3.2 Tipe dan Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe deskriptif dengan metode analisis isi. Peneliti 

memilih tipe deskriptif guna mendeskripsikan data yang dianalisis oleh peneliti, 

yaitu isi (content) program acara harian radio MFM dan Kencana FM. Sedangkan 

metode penelitian analisis isi, yang merupakan suatu teknik penelitian untuk 

membentuk inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis 

dari karakteristik pesan (Holsti, 1969: 14). Dalam melakukan analisis isi, peneliti 

mengamati dan mendeskripsikan isi (content) program acara harian yang disiarkan 

masing-masing radio sebagai sumber penunjang kehidupannya. Sumber 

penunjang yang dimiliki kedua radio tersebut cenderung sama, sehingga 

mengakibatkan persaingan diantara mereka.  
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3.3 Ruang Lingkup 

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis isi (content) yang terdapat pada 

program acara harian radio MFM dan Kencana FM. Periode yang dipilih untuk 

melakukan penelitian ini adalah September 2017. Tetapi tidak satu bulan penuh 

peneliti melakukan penelitian, hanya lima hari pada hari biasa yaitu Senin sampai 

Jumat. Alasan peneliti mengambil periode tersebut karena, setiap harinya dalam 

kurun waktu lima hari kedua radio tersebut menyiarkan program acara dengan 

format siaran yang berbeda. Akan tetapi dalam minggu yang berbeda format 

siaran tetap sama kecuali dalam memperingati hari-hari tertentu. 

3.4 Struktur Kategorisasi 

Kategori yang terdapat dalam program acara dalam penelitian ini, adalah:  

Tabel 4. Kategori dan Struktur Kategorisasi Acara 

No Kategori Sub Kategori 

1 Musik 

 

a. Dalam Negeri 

b. Luar Negeri 

c. Chart  

d. Live Music 

e. Chatshow artists/interview 

f. Request  

g. DJ Mix 

2 News & Informasi a. Berita 

b. infotainment 



37 
 

c. Tips  

d. Olahraga 

e. Film  

3 Talkshow  a. Musik 

b. Kesehatan  

c. Event  

d. Pendidikan  

e. Produk  

f. Pariwisata  

g. Keluarga 

h. Keuangan 

i. Kecantikan  

j. Kuliner  

k. Fashion  

l. Psikologi 

m. Polisi 

n. Aktual 

o. Lingkungan 

p. Inspirasi 

4 Keagamaan  a. Ceramah 

b. Siraman Rohani 

c. Doa 

d.  Lagu Religi 

5 Konsultasi  a. Agama  
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b. Keluarga dan perkawinan 

c. Kesehatan  

d. Profesi 

e. Hobi  

f. Mode dan Kecantikan 

6 Variety Show a. Kuis  

b. Wawancara 

c. Gossip 

d. Dialog interaktif 

e. Opini audiens 

7 Special guest/profile/feature a. Profil  

b. Sejarah   

 

3.5 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, yang dijadikan unit analisis yaitu isi (content) dari 

program acara harian yang berupa audio dari kedua radio yaitu, radio MFM dan 

Kencana FM. Adanya kesamaan program serta jam siar kedua radio menimbulkan 

persaingan. Terdapat program yang juga memiliki kesamaan pada kontennya 

tetapi berbeda jam siarnya, walaupun begitu program tersebut tetap dijadikan unit 

analisis. Program acara harian yang memiliki kesamaan diantaranya;  
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Tabel 5. Program Acara Harian pada Radio MFM dan Kencana FM 

Program Acara Harian 

Radio MFM 
Radio Kencana 

FM 

Nama Program Nama Program 

SIKATPAGI SKJ 2017 

1013 EMANSIPASI 

Musikku Office Get Away 

MLG34 Indonesia Poll 

TAKIS #SORE 

It’s My Song 20 Night Request 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan teknik dokumentasi untuk mendapatkan data tentang siaran 

program acara harian pada kedua radio serta waktu siaran di setiap programnya. 

Pada saat penelitian berlangsung, peneliti menggunakan lembar koding (coding 

sheet) yang bertujuan untuk menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi 

media (Eriyanto, 2011: 221). Penggunaan lembar coding guna memberikan kode-

kode tertentu terhadap kemunculan kategori acara pada program acara harian 

radio yang disiarkan. 

Tabel 6. Lembar Koding 
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Keterangan: Tabel di atas diisi dengan simbol; 

()  jika ada kategori yang muncul pada program 

(-)    jika kategori tidak muncul atau tidak ada  

Keterangan Tabel : 

1. Musik 

a. Dalam Negeri 

b. Luar Negeri 

c. Chart 

d. Live Music 

e. Chatshow artists/interview 

f. Request  

g. DJ Mix 

2. News & Informasi 

a. Berita  

b. Infotainment 

c. Tips  

d. Olahraga  

e. Film  

3. Talkshow  

a. Musik 

b. Kesehatan  

c. Event  

d. Pendidikan  
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e. Produk  

f. Pariwisata  

g. Keluarga 

h. Keuangan 

i. Kecantikan  

j. Kuliner  

k. Fashion  

l. Psikologi 

m. Polisi 

n. Aktual 

o. Lingkungan 

p. Inspirasi 

4. Keagamaan  

a. Ceramah 

b. Siraman Rohani 

c. Doa 

d. Lagu Religi 

5. Konsultasi  

a. Agama  

b. Keluarga dan Perkawinan 

c. Kesehatan  

d. Profesi  

e. Hobi 

f. Mode dan kecantikan 
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6. Variety Show 

a. Kuis  

b. Wawancara  

c. Gossip 

d. Dialog Interaktif 

e. Opini Audiens 

7. Special Guest 

a. Profil  

b. Sejarah 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan dua tahap teknik analisis data. Pertama 

mengelompokkan data berdasarkan frekuensi kemunculan kategori acara pada 

masing-masing program radio. Lalu tahap kedua yaitu, aplikasi menggunakan 

Teori Niche yang meliputi niche breadth dan niche overlap guna menghitung data 

dan mengetahui hasil kompetisi pada radio swasta MFM dan Kencana FM. 

Rumus ini juga diterapkan oleh Herawati,. dkk (2007) dalam penelitiannya yang 

meneliti persaingan pada media radio. Pada penelitian ini peneliti akan meneliti 

persaingan radio swasta yang ada di Malang. Untuk mengukur niche breadth dan 

niche overlap, dapat menggunakan rumus Levins; 

Rumus niche breadth: 

Niche Breadth:  nb   
 

∑     
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Keterangan: 

P : Proporsi dari total  penggunaan setiap kategori sumber i yang digunakan oleh 

populasi A. 

A : Populasi (dalam hal ini stasiun radio) 

i   : Kategori sumber (dalam bA=m hal ini jenis program acara harian) 

nb : niche breadth nilai nb berkisar antara (minimum) 1 sampai dengan jumlah 

(maksimum) kategori sumber (I) yang digunakan A (n). 

Hasil nilai niche breadth, akan dikategorikan sesuai dengan kategorisasi yang 

sudah dilakukan peneliti. Nilai maksimal niche breadth sebesar 7 sesuai dengan 

jumlah kategori yang sudah ada dan nilai minimum niche breadth yaitu 1. Karena 

berdasar kategori program acara memiliki rentang 1 sampai dengan 7. 

Tabel 7. Nilai Niche Breadth Sesuai Posisi/Kelas (Herawati dkk, 2007) 

Nilai Niche Breadth Posisi/kelas 

1,00 – 2,33 Spesial 

2,34 – 4,67  Moderat 

4,68 – 7,00  Generalis 

 

Rumus niche overlap:  

  Niche Overlap : d i j = ∑ (       ) 
   

2 

Keterangan: 

Di, j  :  jarak antar populasi/makhluk hidup 
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i dan j h  : kategori sumber penunjang yang dipergunakan oleh kedua 

populasi makhluk hidup. 

Hasil analisis niche overlap antara kedua radio jika mendekati 0, maka dapat 

dikatakan terjadi persaingan yang semakin tinggi. Misalnya, apabila kategori 

acara siaran yang terdapat di radio MFM dan Kencana FM mempunyai niche 

overlap mendekati 0, maka kedua radio swasta seimbang dalam pemuatan isi 

program sesuai kategori acara, karena itu mereka bersaing ketat. 

Tabel 8. Nilai Niche Overlap Sesuai Posisi/Kelas (Herawati dkk, 2007) 

Nilai Niche Overlap Posisi/kelas 

0,00 – 0,20  Sangat tinggi/sangat kuat 

0,21 – 0,40 Tinggi/kuat 

0,41 – 0,60 Sedang  

0,61 – 0,80 Rendah/lemah 

0,81 – 1,00 Sangat rendah/sangat lemah 

3.8 Uji Validitas 

Validitas yang digunakan untuk mengukur apakah alat ukur yang dipakai 

sudah sesuai dengan instrumen penelitian. Dari beragam validitas analisis isi yang 

dikemukakan Krippendorff (Eriyanto, 2011: 261), uji validitas yang sesuai dengan 

penelitian ini yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang 

melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan dari suatu kerangka teori 

tertentu (Neundorf, 2002: 117).  
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3.9 Uji Reliabilitas 

Pengukuruan uji reliabilitas menggunakan uji reliabilitas kategori. 

Kategorisasi dalam analisis isi merupakan instrument pengumpul data 

(Kriyantono, 2006: 238). Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan melakukan 

coding untuk menilai data. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan 

cara melakukan dokumentasi terlebih dahulu pada saat pengumpulan data dan 

kemudian memasukannya ke dalam lembar coding sesuai dengan kategori yang 

telah ditentukan (Machmud, 2016: 156).  

Lembar koding nantinya akan diisi oleh 2 koder. Koder nantinya akan dipilih 

oleh peneliti sesuai dengan kriteria yang telah peneliti tentukan. Hasil 

pengkodingan data dari lembar koding dimaksudkan untuk menguji data apakah 

nilai reliabilitasnya sudah tinggi dan memenuhi kaidah penelitian atau belum. 

Formula Holsti adalah uji reliabilitas antar-koder yang banyak dipakai selain 

presentase persetujuan (Neuendrof, 2002: 149). Salah satu uji reliabilitas yang 

dapat digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. Holsty (Holsti, 1969; dalam 

Eriyanto, 2015) : 

CR = 
  

     
 

Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

coder), N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1, dan N2 adalah jumlah 

coding yang dibuat oleh coder 2. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 

0 berarti tidak ada satu pun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti 

persetujuan sempurna di antara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula 
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angka reliabilitas. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimumyang 

ditoleransi adalah 0.7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan 

angka reliabilitas di atas 0.7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. 

 




