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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan penelitian 

kuantitatif. Pendekatan penelitian kuantitatif sebagaimana menurut 

Rachmad (2015: 74) bertujuan untuk menggeneralisasikan data dengan 

sampel luas dan bahan siap pakai untuk membuat rancangan perencanaan 

program. 

Peneliti akan mendeskripsikan current image Berita CSR PT. Inti 

Daya Guna Aneka Warna melalui kampung wisata Decofresh di Radar 

Malang periode September 2016-Oktober 2017. Selain itu, peneliti 

menjadikan penelitian ini sebagai bentuk audit PR yang terukur 

menggunakan prosedur statistik. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menjabarkan 

hasil ialah studi deskriptif. Peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya 

kemudian menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya.  

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu penelitian akan dilakukan terhitung sejak Agustus 2017 dan 

peneliti membatasi penelitian berakhir pada Oktober 2017 di Kota Malang. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Analisis isi yang dilakukan adalah pemberitaan di Radar Malang. 

Dokumen yang tersedia menunjang peneliti untuk menerapkan analisis isi 

ini. Sebagaimana menurut Eriyanto (2011: 10) analisis isi merupakan 

metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu 

fenomena dengan memanfaatkan dokumen (teks). Peneliti menggunakan 

dokumentasi sebagai data primer dengan mengumpulkan pemberitaan 

CSR PT. Indana tentang kampung wisata Decofresh di Koran Radar 

Malang Periode September 2016-Oktober 2017. 

 

3.5 Ruang Lingkup Berita 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu pada bulan peresmian 

KWJ sampai peresmian jembatan kaca. Kategori pemberitaannya adalah: 

1. Pemberitaan mengenai KWJ dan menyebutkan nama perusahaan 

PT. Inti Daya Guna Aneka Warna (Indana). 

2. Pemberitaan terjadi pada bulan peresmian KWJ, yaitu pada 

September 2016 dan sampai peresmian jembatan kaca, yaitu 

Oktober 2017. 

Setelah melakukan pemilihan berdasarkan kategori di atas, 

terdapat 19 judul berita tentang CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna 

melalui kampung wisata Decofresh yang di muat di koran Radar Malang 

periode September 2016 - Oktober 2017. Berikut judul-judul 

pemberitaannya: 
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Tabel 3.1  

Daftar Pemberitaan CSR PT. Indana Melalui Kampung Wisata Decofresh di 

Radar Malang 

Tahun Bulan Tanggal Halaman Judul 

2016 September 

3 

29 
Jodipan: Joss DIPANdang 

Rp 150 Juta untuk Lighting Kampung Warna-warni 

39 
Gagasan dari Masyarakat Cenderung Awet 

Besok Kampung Warna-warni Diresmikan 

5 
23 (Segera) Ada Jembatan Kaca di Kampung Warna-warni 

33 Bappeda Rancang Bikin Homestay di Jodipan 

12 27 
Bem-Vindo Rio De Jodipaneiro 

Hubungkan KWJ dan Tridi Jadi Kampung Decofresh 

2017 

April 26 
25 Jembatan Kaca di Kampung Warna-warni Tertunda, Ada Apa? 

31 Awal Mei, Peletakan Batu Pertama 

Mei 

10 
29 Akhirya, Jembatan Kaca Itu di Bangun 

35 Jembatan Kaca Akan Dipamerkan ke Apeksi 

30 
1 Jembatan Kaca Rp 1,1 M Kejar Target Lebaran 

27 Material Terseret Air, Pengecoran Tertunda 

Oktober 

9 
1 Pagi Ini Anton Resmikan Jembatan Kaca 

11 Wisatawan Bisa Ikut Lomba Selfie Berhadiah 

10 

1 Wali Kota Dag Dig Dug Lewati Jembatan Kaca 

7 Wali Kota Optimistis Akan Tingkatkan Kunjungan Wisata 

8 Jembatan Kaca Pertama di Indonesia Resmi Beroperasi 

 

3.6 Unit Analisis 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan unit analisis 

berupa paragraf. Setiap paragraf akan dikategorikan untuk mengetahui 

seberapa besar porsi current image berita CSR PT. Inti Daya Guna Aneka 

Warna melalui kampung wisata Decofresh di koran Radar Malang periode 

September 2016-Oktober 2017. Paragraf yang dimaksudkan sebagaimana 

di dalam kamus besar bahasa Indonesia, paragraf/ alinea biasanya 

mengandung satu ide pokok dan penulisannya di mulai dengan garis baru. 
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Peneliti hanya fokus pada paragraf di dalam isi berita, tidak pada caption 

foto ataupun advertorial (iklan).  

 

3.7 Satuan Ukur 

Ukuran data yang akan digunakan oleh peneliti adalah rasio, 

menghitung frekuensi kemunculan dalam paragraf yang menggambarkan 

current image berita CSR PT. Inti Daya Guna Aneka Warna melalui 

kampung wisata Decofresh di koran Radar Malang periode September 

2016-Oktober 2017. 

 

3.8 Kategorisasi 

Untuk mengetahui seberapa besar porsi current image berita CSR 

PT. Inti Daya Guna Aneka Warna melalui kampung wisata Decofresh di 

Radar Malang periode September 2016-Oktober 2017, peneliti 

menggunakan struktur kategori konsep CSR, yaitu people, planet, dan 

profit. Ketiganya menjadi subkategori dalam penelitian ini dengan definisi 

masing-masing: 

3.8.1 People (pembangunan sosial) 

Adalah pemberitaan bahwa perusahaan memberikan 

manfaat kepada masyarakat sekitarnya. Selain itu pernyataan 

mengandung unsur kegiatan menyentuh kebutuhan masyarakat 

serta mengubah mindset dari bad habit menjadi good habit. Pun 

pernyataan perusahaan melakukan pemberdayaan masyarakat dan 
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peduli terhadap sumber daya manusia. Subkategorisasi 

pemberitaannya sebagaimana berikut: 

1. Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik 

pemerintah, Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai 

program CSR kampung wisata Decofresh mengubah mindset 

masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Contoh 

pernyataan: 

“Setelah adanya kampung wisata Decofresh membuat warga 

sadar pentingnya menjaga kebersihan, mereka tidak lagi 

membuang sampah ke sungai,” tutur Sony Parin selaku Ketua 

RW 2 Kelurahan Jodipan. 

2. Pernyataan yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat 

meningkat. Contoh pernyataan: 

“Sejak ramai pengunjung, warga berinisiatif berjualan untuk 

menambah penghasilan mereka,” tutur Ibrahim warga RT 7 

Kelurahan Jodipan. 

3. Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat. Contoh 

pernyataan: 

Wali kota Malang menjelaskan pembangunan jembatan 

mengakomodasi kebutuhan wisatawan. 

3.8.2 Planet (pelestarian lingkungan) 

Segala bentuk penyataan yang berkenaan dengan 

lingkungan. Hubungan perusahaan dengan lingkungan adalah 

sebab akibat. Jika perusahaan melakukan kebaikan berkenaan 
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dengan lingkungan, maka adanya pernyataan manfaat ialah 

akibatya. Dalam hal ini, misalnya dari yang kotor berubah menjadi 

bersih. Isi pemberitaan juga mengandung pelestarian sumber daya 

alam oleh perusahaan untuk menjamin kelangsungan hidup 

masyarakat di dalamnya. Sub-sub kategori sebagaimana berikut: 

1. Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik 

pemerintah, Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai 

program CSR kampung wisata Decofresh berhasil mengubah 

lingkungan lebih baik. Contoh pernyataan: 

Kampung Wisata ini ‘bermetamorfosis’ dari kampung kumuh 

menjadi kampung yang bersih, indah dan berwarna. 

2. Pernyataan yang menggambarkan pengelolaan lingkungan 

meningkat. Contoh pernyataan: 

“Ada tambahan 100 bak sampah untuk menjaga kebersihan 

kampung wisata ini,” ungkap ketua RW 2 Kelurahan Jodipan.  

3. Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan pelestarian 

lingkungan. Contoh pernyataan: 

“Terdapat 5 ton lebih cat yang diberikan perusahaan untuk 

mempercantik perkampungan ini,” tutur Vice President PT 

Indana tersebut. 

3.8.3 Profit (pembangunan ekonomi perusahaan) 

Adalah pemberitaan mengenai pendapatan PT Inti Daya 

Guna Aneka Warna melalui kampung wisata Decofresh. Selain itu 

untuk mengejar profit perusahaan dapat dilakukan dengan 
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penggunaan dana seminimal mungkin. Apabila terdapat 

pernyataan mengenai pemangkasan biaya, atau pengurangan 

jumlah tenaga maupun penggunaan material bahan seminimal 

mungkin termasuk dalam kategori profit.  

1. Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik 

pemerintah, Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai 

program CSR kampung wisata Decofresh berhasil 

meningkatkan citra perusahaan. Contoh pernyataan: 

“Setelah KWJ terkenal, banyak costumer memesan cat merek 

Decofresh ini,” tutur Very Fadlli selaku Marketing 

Communication. 

2. Pernyataan yang menggambarkan pemberdayaan staf dan 

karyawan perusahaan meningkat. Contoh pernyataan: 

“Melalui kampung ini, saya harap bagian marketing sebagai 

penanggungjawab kegiatan CSR dapat terus berinovasi 

kedepannya,” ucap Vice President PT. Indana. 

3. Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan operasional dan 

biaya CSR minimum. Contoh pernyataan: 

“Kami hanya menyediakan anggaran 1 milyar, kekurangan 

sisanya kami serahkan kepada pihak lain,” tutur Vice 

President PT. Indana. 
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3.9 Lembar Koding (Coding Sheet) 

Data yang diperoleh kemudian akan dimasukkan ke dalam lembar 

kerja sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan oleh peneliti dan 

selanjutkan akan dilakukan perhitungan keabsahan data. Sehingga, dalam 

hal ini koder yang akan mengisi lembar koding tersebut. Koder yang telah 

peneliti pilih yaitu Aisyah Bella Saputri sebagai koder 1 dan Moch. 

Miftakhul M Miftakhul Hakim Dwi Cahyo sebagai koder 2 karena 

memahami tentang analisis isi dan pemberitaan. Berikut lembar koding 

yang telah dibuat oleh peneliti: 

 

Tabel 3.2 

Lembar Koding 

Tanggal 

Berita 

Judul 

Berita 

Paragraf 

ke- 

Struktur Kategori 

A B C 

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 

            

            

            

Sumber: peneliti 

Keterangan: 

A: Kategori 1, people 

B: Kategori 2, planet 

C: Kategori 3, profit 

A1: Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik pemerintah, 

Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai program CSR kampung wisata 

Decofresh mengubah mindset masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. 

A2: Pernyataan yang menggambarkan pemberdayaan masyarakat meningkat. 



40 
 

A3: Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan masyarakat 

B1: Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik pemerintah, 

Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai program CSR kampung wisata 

Decofresh mengubah lingkungan lebih baik.  

B2: Pernyataan yang menggambarkan pengelolaan lingkungan meningkat. Contoh 

pernyataan: 

B3: Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan pelestarian lingkungan. 

C1: Isi pernyataan menunjukkan dukungan dari stakeholders, baik pemerintah, 

Radar Malang sendiri serta perusahaan mengenai program CSR kampung wisata 

Decofresh berhasil meningkatkan citra perusahaan.  

C2: Pernyataan yang menggambarkan pemberdayaan staf dan karyawan 

perusahaan meningkat. 

C3: Isi pernyataan berkaitan dengan kebutuhan operasional dan biaya CSR 

minimum. 

 

3.11 Keabsahan Data 

Uji keabsahan data current image dilakukan dengan formula 

Holsti. Menurut Eriyanto (2011: 289-290) formula Holsti adalah uji 

reliabilitas antar koder dan melihat seberapa besar presentase persamaan 

antar koder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas 

adalah sebagai berikut: 

    

 

 

Reliabilitas antar koder =  2M 

            N1 + N2 
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Keterangan: 

M: jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing koder) 

N1: jumlah coding yang dibuat oleh koder 1 

N2: jumlah coding yang dibuat oleh koder 2 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada 

satupun yang disetujui oleh para koder dan 1 berarti persetujuan 

sempurna di antara para koder. Angka reliabilitas minimum yang 

ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Jika angka menunjukkan di atas 0,7 

berarti alat ukur benar-benar reliabel (Eriyanto, 2011: 292). 

Selain menggunakan formula Holsti, peneliti juga akan 

memanfaatkan formula Scott (Scott Pi). Scoot Pi memperhitungkan 

faktor peluang (chance) terjadinya persamaan/ agreement di antara 

koder. Semakin besar kategori semakin kecil peluang terjadinya 

persamaan/ agreement. Rumusnya sebagaimana berikut: 

 

Keterangan: 

Pi: reliabilitas antar koder 

Persetujuan yang diamati: membagi unit yang disetujui dengan total 

semua unit 

Persetujuan yang diharapkan: menghitung proporsi dari masing-masing 

kategori dan kemudian di kuadratkan (Ʃpi²) 

Pi = % persetujuan yang diamati - % persetujuan yang diharapkan 

    1 - % pesertujuan yang diharapkan 
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Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 hingga 1, dimana 

semakin besar angka menunjukkan semakin tinggi pula reliabilitas dari 

alat ukur. 

 

3.11 Teknik Analisis Data 

Hasil analisis isi akan dideskripsikan ke dalam tabel frekuensi 

yang menggambarkan fenomena saja, tidak untuk uji hubungan atau uji 

beda.  

Tabel 3.3 

Tabel Frekuensi 

Kategori Frekuensi Persentase 

A 

A1   

A2   

A3   

B 

B1   

B2   

B3   

C 

C1   

C2   

C3   

Sumber: peneliti 

 


