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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif  yaitu studi yang 

diposisikan sebagai bebas nilai (value free). Dengan kata lain, penelitian kuantitatif 

sangat ketat menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Metode penelitian juga dikatakan 

sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif pada 

fenomena sosial saat ini.  

Penelitian yang digunakan bersifat induktif,objektif, dan ilmiah dimana data yang 

dikumpulkan nantinya akan berbentuk angka (skor dan nilai) atau pertanyaan yang 

diniliai, dianalisis dengan analisis statistika. Sehingga peneliti menggunakan pendekatan 

kuantitatif karena peneliti ingin mengetahui sejauh mana pedoman pemberitaan media 

siber diterapkan dalam berita kriminal online jatimtimes.com edisi 7 Juli – 22 November 

2017 

3.2 Tipe dan Dasar penelitian  

Tipe dan dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian analisis isi 

deskriptif yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu 

teks tertentu. Desain ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu atau 

menguji hubungan diantara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan 

aspek-aspek dan karakteristik dari suatu pesan.21 Menurut nanang Martono “Analisis isi 

dapat digunakan untuk mengungkapkan perbedaan secara internasional mengenai isi 

                                                 
21 Eriyanto, Analisis Isi Pengantar Metodologi Untuk Penelitian Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial 

Lainya, 2011, Jakarta:Kencana, Hal 47 
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sebuah pesan komunikasi, membandingkan media atau tingkat komunikasi”. 22Deskripsi 

atau penggambaran yang diterapkan dalam penelitian adalah deskripsi mengenai 

penerapan pedoman pemberitaan dalam media siber yang dimuat dalam berita kriminal 

di media online jatimtimes.com 

3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan ruang lingkup mengenai berita 

kriminal yang dimuat oleh media online jatimtimes.com edisi 7 Juli – 22. November 2017 

3.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Langkah awal dalam analisis isi ialah menentukan unit analisis menurut  

Krippendorff dalam Eriyanto, mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang di 

oberservasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan batas-batasnya dan 

mengidentifikasi untuk analisis berikutnya23 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah berita yang meliputi foto dan paragraf 

pada isi berita yang dimuat dalam media online Jatimtimes.com, untuk perhitungan 

temuan data didasarkan atas jumlah pelanggaran yang muncul terkait pelanggaran 

tersebut yang menjurus ke kategorisasi yang dibuat oleh peneliti serta frekuensi 

kemunculan pada tiap tiap paragraf dan foto pada berita 

3.5 Struktur Kategori Berita 

Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori. Bagian 

apa dari isi yang ingin kita ketahui dan teliti. Sementara kategori berhubungan dengan 

bagaimana isi (content) kita kategorikan, dalam hal ini dimensi kategorisasi antara lain : 

1. Verifikasi dan keberimbangan 

                                                 
22 Nanang Martono,2014 , Metode penelitian kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder. 

Jakarta:PT Rajagrafindo Persada, Hal 95 
23 Eriyanto, Op.cit., Hal 59 
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Berita dikatakan terverifikasi,akurat dan berimbang adalah berita yang sudah 

dijamin akan kebenaranya dengan adanya fakta/data keterangan atau konfirmasi 

dari dari para pihak (narasumber). Dalam dunia jurnalistik ukuran kebenaran 

adalah fakta, jika wartawan media online terus menerus mengabaikan prinsip 

dasar jurnalistik seperti verifikasi cek dan ricek,konfirmasi,klarifikasi, dan 

berimbang (balance) maka pelan pelan kredibilitas media online yang melanggar 

tersebut akan ditinggalkan oleh pembaca. Pelanggaran ini terjadi karena media 

siber mengutamakan kecepatan tanpa dibarengi dengan verifikasi. Dilema 

kecepatan menimbulkan kesalahan dalam pemberitaan, maka dalam menulis 

berita seharusnya wartawan media online harus bisa membedakan mana berita 

yang akurat dan tidak akurat  

a.  Akurat : Berita dikatakan akurat adalah berita yang tidak mencampurkan 

fakta dan opini yang menghakimi, berimbang (balance,tidak berat sebelah, 

memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing masing pihak 

secara proporsional), tidak menyebutkan identitas korban kejahatan dan jelas 

narasumbernya. 

Namun  Karena mereka memilih kecepatan ketimbang akurasi dan lebih 

mengedepankan menjadi yang pertama daripada yang ter akurat media online 

pun sering menulis berita yang tidak akurat, adapun pengertian berita yang 

tidak akurat adalah. 

b. Tidak akurat : Masalah umum yang sering terjadi yang dilakukan media 

online adalah satu yaitu “tidak akurat” ini pelanggaran paling berat karena 

tidak adanya verifikasi (klarifikasi,konfirmasi,cek-ricek).  Seperti ketika 

menulis berita tidak ada konfirmasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan 
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terkait berita yang akan disampaikan , yang akhirnya membangun opini 

publik yang akhirnya membuat orang lain berspekulasi bahwa kejadian nya 

sama seperti opini yang ditulis oleh wartawan media online tersebut, bersifat 

subyektif dan tidak jelas sumbernya  

2. Isi buatan pengguna (User Generated Content) 

Isi buatan pengguna merupakan segala isi yang dibuat atau di publikasikan oleh 

pengguna media online antara lain artikel,gambar , komentar , suara, video dan 

berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media online seperti 

blog,forum,komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain dalam hal tersebut 

media online mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa isi 

buatan pengguna yang dipublikasikan haruslah  

a. Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait 

suku, agama,ras yaitu  tidak (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan 

dan diskriminatif  

terdapat pula pelanggaran terkait isi buatan pengguna ( user generated 

content) yang harus dihindari seperti  

b. Memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait 

suku,agama dan ras. Serta tidak merendahkan martabat orang lemah 

miskin,sakit,cacat jiwa,atau cacat jasmani 

 

3. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab 

UU No.40 yahun 1999 tentang pers, secara tegas disebutkan ada Hak yang harus 

berjalan seimbang dan wajib dipegang teguh oleh seorang wartawan dan 

perusahaan pers tidak terkecuali oleh masyarakat. Menjawab hal tersebut maka 
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ini bisa terjawab melalui pasal angka 10,11 dan 12 UU pers, ketigak hak itu 

adalah Ralat,Koreksi dan Hak jawab adapun pengertian Hak koreksi dan hak 

jawab adalah  

Hak jawab didalam penulisan berita wartawan harus memperhatikan hak jawab 

seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan 

terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya secara proposional 

dan proposional yang dimaksut dalam hal ini adalah 

a. Proposional : tidak melebih lebihkan fakta, memberikan hak koreksi 

untuk seseorang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan yang 

diberitakan oleh media terkait adanya kutipan atau wawancara langsung  

b. Tidak proposional : melebih lebihkan fakta dan tidak memberikan hak 

koreksi atau tidak diberikan kesempatan yang sama yaitu dengan tidak 

adanya kutipan atau wawancara langsung dari pihak terkait  

4. Pencantuman pedoman 

Pencantuman pedoman yang dimaksut dalam kategori ini adalah , apakah 

media online tersebut mematuhi pedoman pemberitaan yang telah dewan pers 

buat apakah mencantumkan pedoman dan menggunakan pedoman tersebut untuk 

menulis berita karena seharusnya memang wartawan indonesia selalu menguji 

informasi,memberitakan secara berimbang tidak mencampurkan fakta dan opini 

yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah , karena asas 

praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang serta tidak 

membangun opini publik opini yang menghakimi ( judgmental opinion) seperti 

penjelasan berikut ini 
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a. Menerapkan asas praduga tak bersalah : mencantumkan foto ataupun 

menyiarkan identitas pelaku kejahatan atau korban , identitas adalah semua 

data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang 

lain untuk melacak dan mecari tahu 

b. Tidak menerapkan asas praduga tak bersalah : mematuhi pedoman 

pemberitaan yang dewan pers buat yaitu tidak membangun opini yang dapat 

menimbulkan opini yang menghakimi, melindungi identitas pelaku kejahatan atau 

korban untuk melindungi identitas mereka dari orang lain 

Kategori foto 

a. Vulgar :  

Foto berita yang dikatakan memiliki kesan vulgar dalam penelitian ini yaitu foto 

memperlihatkan korban, pelaku, benda tajam, luka darah, dan berbagai gambaran 

atau peristiwa atau kejadian secara detail dan jelas 

b. Tidak Vulgar 

Foto yang tidak mmperlihatkan korban, pelaku, benda tajam, luka/darah dan 

berbagai gambaran atau peristiwa atau kejadian secara detail dan jelas 

 

3.6 Sumber data 

a. Data Primer 

Jenis Data Primer adalah jenis data yang menjadi acuan utama untuk 

menganalisa penelitian ini. Adapun Jenis data primer dalam penelitian ini adalah: 

berita kriminal online dari media online jatimtimes.com edisi 7 Juli – 22 Agustus 

2017 yang diakses secara online melalui jaringan internet. 
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b. Data Sekunder 

  Jenis data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan melalui 

bahan-bahan literatur yaitu Buku, Jurnal, Peraturan-peraturan terkait dan 

penelusuran situs-situs internet yang berhubungan dengan penelitian ini. 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Tekhnik pengumpulan data dala penelitian ini menggunakan tekhnik dokumentasi 

sebagai data primer. Dengan mengumpulkan berita kriminal yang dimuat oleh 

jatimtimes.com edisi 7 juli-22 agustus 2017. Kemudian akan dilakukan pencocokan 

melalui lembar kerja (Coding Sheet). Data yang telah diperoleh kemudian akan dimasukan 

kedalam lembar kerja sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan oleh peneliti dan 

selanjutnya akandihitung bersama untuk mengukur reabilitas data. Dan pengisi lembar 

kerja tersebut disebut Coder . 24 

3.8 Tekhnik Analisis Data 

Dalam mengolah data yang sudah diperoleh oleh peneliti, maka langkah 

pertama yang dilakukan peneliti adalah pengkodingan. Berikut lembar kerja koding  

yang peneliti siapkan. 

Tabel 3.1 

 Contoh lembar coding berita  

Tanggal Judul Paragr

af 

Struktur Kategori 

Verivikasi 

dan 

keberimban

gan berita 

Isi buatan 

pengguna 

Ralat,korek

si,dan hak 

jawab 

Pencantuma

n pedoman 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 

           

           

           

           

           

                                                 
24 Eriyanto, Op.cit., Hal. 221 
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Keterangan : 

A = Kategori 2 (Verifikasi dan Keberimbangan Berita) 

A1 : akurat ( beritanya sesuai dan tidak mencampurkan  fakta dan opini ) 

 A2 : tidak akurat ( mencampurkan fakta dan opini) 

B = Kategori 3 (Isi Buatan Pengguna) 

B1 : “memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian            terkait 

dengan suku, agama dan ras”. 

B2 :   “Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian            

terkait dengan suku, agama dan ras”. 

C = Kategori 4 (Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab) 

C1 :Proporsional (apakah masing-masing pihak dan sisi telah diberikan 

kesempatan yang sama, yaitu dengan adanya kutipan atau wawancara 

langsung dari pihak terkait pemberitaan 

C2 : Tidak Proporsional (apakah masing-masing pihak dan sisi tidak 

diberikan kesempatan yang sama yaitu dengan tidak adanya kutipan atau 

wawancara langsung dari pihak terkait pemberitaan) 

D = Kategori 8 (Pencantuman Pedoman) 

D1 : Menerapkan asas praduga tak bersalah mencantumkan foto  pelaku 

ataupun identitas  

 D2 : tidak menerapkan asas praduga tak bersalah 
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Tabel 3.2 

Contoh tabel distribusi frekuensi 

Kategori Indikator Frekuensi 

kemunculan 

Total Presentase Presentase 

dari 85 

paragraf 

Verifikasi dan 

Keberimbangan 

Berita 

A1     

A2     

Isi Buatan 

Pengguna 

B1     

B2     

Ralat, Koreksi 

dan Hak Jawab 

C1     

C2     

Pencantuman 

Pedoman 

D1     

D2     

 

3.10 Uji Validitas dan Uji reliabilitas 

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai realibilitas yang tinggi. 

Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif. Ini berarti tidak boleh ada beda 

penafsiran antara satu orang coder dan coder yang lain. 

Dengan menggunakan rumus yang diperkenalkan oleh Holsti. Realibilitas ini 

pada dasarnya hampir mirip dengan persentase persetujuan seperti sebelumnya. 

Rumus untuk menghitung realibilitas adalah sebagai berikut : 

 

Realibilitas Antar Coder  

C.R =  
2𝑀

𝑁1+𝑁2
 

Keterangan : 

C.R  = Realibilitas antar coder (coefisien reability) 

2 = Jumlah koder 

M = jumlah pernyataan yang disepakati oleh dua orang koder 

N1 = jumlah koding dari koder 1 
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N2 = jumlah koding dari dua koder 2 

Namun model ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dimasukkannya sejumlah 

persetujuan yang mungkin terjadi antar pengkode. Kelemahan tersebut dapat diatasi 

dengan cara rumus Scott yaitu: 

Pi = %observed agreement - %expected agreement 

1 - %expected agreement 

Keterangan: 

Observed agreement = presentase persetujuan yang ditentukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkode (yaitu nilai C.R) 

Expected agreement = Presentase persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori yang 

sama nilai sistematisnya dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi seluruh 

tema. 25 

25 Eriyanto, Op.cit., Hal 290-292 


