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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode dan Tipe penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi. 

Analisis isi seperti yang dijelaskan oleh Barelson dalam (Kriyantono, 2009:230), 

adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematik, dan 

deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang tampak (manifest). Sementara 

menurut menurutHolsti dikutip dalam buku (Eriyanto, 2011:15) analisis isi adalah 

teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dilakukan secara objektif dan 

identifikasi sistematis dari karakteristik pesan (Eriyanto, 2011:15). Sehingga bagi 

peneliti, pemilihan dengan menggunakan metode analisis isi dirasa cocok karena 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui objektivitas pemberitaan pilkada kota 

Malang 2018melalui surat kabar Malang Post periode 02 Desember 2017-06 

Januari 2018. 

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan perangkat statistik. Statistik deskriptif adalah 

menggambarkan gejala atau fenomena dari satu variable yang ditekiti tanpa 

menjelaskan hubungan-hubungan yang ada (Rachmad Kriyantono, 2006:167)  

Dalam penelitian ini, peneliti akan mendeskripsikan atau menggambarkan 

hasil perhitungan yang dilakukan untuk melihat hasil bagaimana gambaran 

objektivitas pemberitaan seputar pilkadakota Malang 2018. 
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B. Objek penelitian 

 Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek berita seputa pilkada kota 

Malang 2018dari harian pagi Malang Post periode bulan Desember 2017-06 

Januari 2018, penelitian ini dilakukan dengan cara langsung yaitu dengan 

mengumpulkan berita-berita dari media cetak Malang Post, pemilihan suran kabar 

malang Post sendiri karena surat kabar tersebut pada bulan Desember-Januari 

2018 pemberitaannya cenderung memberitakan seputar Pilkada kota Malang 2018 

secara berkala dan menjadi berita yang bersifat hangat dan terkini dalam media 

cetak tersebut dan merupakan surat kabar regional yang berada di kota Malang 

dan penyebaranya mencakup Kabupaten dan Kota Malang dan Batu. 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan seputar pilkada kota 

malang 2018 yang terdapat di harian pagi Malang Post pada periode tanggal 02 

Desember 2017-06 Januari 2018. Peneliti memilih kurun waktu tersebut karena 

dalam kurun waktu tersebut pemberitaan seputar pikada khususnya menjelang 

masa kampanye mulai ramai diberitan dan pada edisi sekian berita yang disajikan 

bersifat hangat dan terkini, 

Table 3.1 

Daftar berita terkait pilkada Kota Malang 2018 

No Tanggal Judul berita 

1 2/12/’17 PKB dan Hanura Berebut Rendra 

2 Dr. canggih siap dampingi anton 
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3 3/12/’17 Masa depan dr.canggih ditangan DPP 

4 4/12/’17 Panas, pertarungan akhir bacawali 

5 5/12/’17 Calon milenial malah absen 

6 6/12/’17 Jalan berliku berburu pendamping 

7 8/12/’17 PKB-PKS belum solid 

8 11/12/’17 Sutiaji melejit,N1 harga mati 

9 12/12/’17 Sutiaji butuh tiga jurus politik  

10 13/12/’17 Koalisi poros baru tinggal selangkah lagi 

11 14/12/’17 Amunisi dari nasdem 

12 16/12/’17 Sudah final nasdem segera deklarasi 

13 17/12/’17 Tanggapi dingin manuver nasdem 

14 18/12/’17 Poros koalisi besar mulai dibentuk 

15 19/12/’17 Nanda jadi rebutan parpol 

16 Sebaiknya lawan abah 

17 29/12/’17 Sah!rekom PDI-P untuk nanda 

18 30/12/’17 Manuver PDI-P guncang pertahanan 

19 02/01/’18 Demokrat ngotot siapkan calon sendiri 

20 03/01/’18 Rekom PDI-P diambil hari ini 

21 04/01/’18 Nasdem menelikung, beri rekom untuk nanda 

22 05/01/’18 Koalisi besar nanda-wanedi 

23 Direkom PKB, di deklarasikan PKS 

24 06/01/’18 Tiga petarung berebut balaikota 

Sumber: Koran Malang Post 
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D. Struktur Kategorisasi 

 Tahap penting pengukuran dalam analisis isi adalah penyusunan kategori. 

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

berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan 

(Eriyanto,2011:202). Dalam hal ini kategorisasi di buat berdasarkan dibuat 

berdasarkan penjelasan definisi oprasional yang mana sebagai alat ukur untuk 

mengukur tingkat objektivitas pemberitaan pilkada kota Malang 2018 periode 

tanggal 02 Desember 2017-06 Januari 2018, sebagai berikut : 

1. Jenis Fakta  

a. fakta sosiologis 

pemberitaan yang bahan bakunya berupa peristiwa/ kejadian nyata/ 

faktual 

b. fakta psikologis  

berita berupa interpretasi subyektif pernyataan, penilaian dan pendapat 

sumber berita. Misal terrdapat kata-kata : tampaknya, seakan-akan, 

terkesan, kesannya, diramalkan, dan sebagainya 

 

2. Akurasi 

a. ada check dan ricek 

terdapat konfirmasi yang jelas dilakukan oleh wartawan dilihat dari 

(pencantuman nama narasumber yang jelas, jumlah, waktu, dan 

tempat) 

b. tidak ada cek dan ricek  
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apabila dalam berita wartawan tidak melakukan konfirmasi dengan 

jelas dilihat dari (pencantuman nama narasumber yang jelas, jumlah, 

waktu, dan tempat) 

3. Kelengkapan Berita 

a. lengkap, apabila dalam berita mengandung unsur 5W+1H 

b. tidak lengkap, apabila dalam berita tidak mengandung salah satu unsur 

5W+1H 

4. Relevansi  

a. relevan, apabila terdapat 3-5 nilai berita yaitu nilai significance, 

magnitude, timeliness, proximity, dan prominence dalam berita. 

b. tidak relevan, apabila dalam berita terdapat 1-2 nilai berita 

5. Tipe Liputan  

a. satu sisi, apabila bila berita hanyak menampilkan satu narasumber 

misalnya, narasumber yang memihak kandidat Nanda 

b. dua sisi, apabila berita menampilkan dua narasumber yang berbeda 

misalnya, narasumber berpihak kepada Nanda dan narasumber 

yanfgberpihakhak kepada Anton  

c. multi sisi, apabila berita menampilkan dari berbagai pandangan dari 

berbagai narasumber, misalnya pandangan dari pengamat politik, dan 

partai politik yang tidak mendukung. 

6. Arah Berita  

a. berita cenderung memihak kepada kepada Nanda, apabila pemberitaan 

tersebut mengandung unsur pernyataan, kalimat yang mengandung 

gambaran positif mendukung Nanda. 
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b. berita cenderung memihak kepada Anton, apabila pemberitaan tersebut 

mengandung unsur pernyataan, kalimat yang mengandung gambaran 

positif mendukung Anton. 

c. berita cenderung memihak kepada Sutiaji, apabila pemberitaan 

tersebut mengandung unsur pernyataan, kalimat yang mengandung 

gambaran positif mendukung Sutiaji. 

d. berita cenderung tidak memihak kepada ketiganya, apabila 

pemberitaan tersebut tidak memihak ketiga pasangan calon jika dilihat 

dari pernyataan, kalimat dalam berita.  

E. Unit Analisis 

Menurut Krippendoff (2007) dalam (Eriyanto, 2011:59) Unit analisis 

adalah apa yang diobservasi, dicatat, dianggap sebagai data. Dengan kata lain 

dapat digambarkan sebagai bagian dari isi yang akan peneliti pakai untuk 

menyimpulkan isi dari teks yanf dapat berupa kata, kalimat, foto, dan dapat 

berupa paragraf. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ioni adalah 

kalimat pada berita mengenai pilkada kota Malang 2018 di media cetak Malang 

post yang telah dikumpulkan pada periode 02 Desember 2017-06 Januari 2018.  

F.Satuan Ukur  

Satuan ukur dalam penelitian ini yaitu frekuensi kemunculan kategori di 

dalam berita mengenai Objektivitas dari setiap isi pemberitaan seputar pilkada 

kota Malang 2018 pada media cetak Malang Pos periode tanggal 02 Desember 

2017-06 Januari 2018.  
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G. Teknik Pengumpulan Data 

 Proses penelitian pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting 

dalam sebuah penilitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan metode proses 

dokumentasi dari harian pagi Malang Post dan dokumen lainnya untuk arsip data-

data objek penilitian yang diperlukan, dokumen tersebut berupa surat kabar 

periede bulan desember 2017-januari 2018. 

 Teknik kedua yaitu pengamatan data atau objek penelitian yang telah 

dikumpulkan kemudian diamati dan membuat kategorisasi sebagai alat ukur 

dalam penelitian mengenai Objektivitas pemberitaan. 

H. Teknik Analisis Data 

Menurut Maleong (2000 dalam Kriyantono 2006:165) mendefinisikan analisis 

data sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola 

kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema yang dapat 

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan teknik analisis data dengan cara sebagai berikut : 

1. data diklasifikasi, dikoding, dan editing dengan bantuan 2 koder yang 

sudah dipilih oleh peneliti sebelumnya. 

2. data diuraikan dan diinterpretasikan dengan permasalahan dan tujuan 

penelitian. 

Data yang diperoleh selanjutnya dimasukkan kedalam lembar kerja koding 

sesuai dengan kategorisasi yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian dihitung 
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bersama untuk mengukur reabilitas data.Pengisi lembar kerja tersebut dinamakan 

koder. Untuk mempermudah pengkategorisasi, maka dibuatlah lembar kerja 

koding sebagai berikut: 

Tabel 3.2 

Lembar Kerja Coding 

No  Judul Berita Kategori 

A B C D E F 

A

1 

A

2 

B

1 

B

2 

C

1 

C

2 

D

1 

D

2 

E

1 

E

2 

E

3 

F

1 

F

2 

F

3 

F

4 

1                 

2                 

3                 

Codding Sheet Keterangan (√)= ada 

Keterangan 

A =  faktualness    C = Completeness 

 A1 : fakta sosiologis   C1 : berita lengkap 

 A2  : fakta psikologis   C2 : beritak tidak lengkap 

 

B = akurasi    D = relevansi 

 

B1 : ada cek dan ricek   D1 : mengandung 3-5 NB 

 

B2 : tidak ada cek dan ricek  D2 : mengandung 1-2 NB 

 

E = tipe liputan    F = arah berita 

 E1 : satu sisi    F1 : memihak Nanda 
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 E2 : dua sisi    F2 : memihak Anton 

 E3 : multi sisi    F3 : memihak Sutiaji 

       F4 : tidak memihak 

Tabel 3.3 

Lembar Koding Data Primer (Peneliti) 

Kategori  Indikator Frekuensi Total  Presentase 

  

   

  

  

     

  

   

  

  

     

  

   

  

  

     

 

Tabel 3.4 

Lembar Hasil Koding antara Peneliti dengan Koder 

SD 
A B C D E F1 Ʃ 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1 E2 E3 F1 F2 F3 F4  

P                                 

Koder 

I                                 

M                                 

EA                                 

EA2                              
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I. Uji Validitas dan Reabilitas  

 Uji validitas dengan menggunakan validitas ini dapat menggambarkan 

secara akurat mengenai isi pesan.Alat ukur yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini menggunakan alat ukur reliabilitas. 

 Kategorisasi dalam analisis isi merupakan instrument pengumpulan data, 

supaya objektif maka kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya.Dalam penelitian 

ini, peneliti mengunakan dua bantuan sebagai pembanding untuk mendapatkan 

ketepatan data guna mengukur ketepatan peneliti terhadap Objektivitas 

pemberitaan dalam media cetak Malang Post.Agar data yang didapatkan valid, 

peneliti menggunakan fosmula Hoslti.Dalam formula ini. Reabilitas ditunjukan 

dalam peresentase persetujuan berapa besar persentase persamaan antar coder 

keitka menilai suatu isi (Kriyantono,2006:236) 

 

𝐶𝑅 =
2M

N1 + N2
 

 

Keterangan:  

CR = Coeficient Reliability (Reabilitas Antar Coder) 

2M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh masing-masing coder dan 

peneliti 

N1,N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh peng-coding dan 

peneliti 
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Lalu untuk memperkuat hasil reabilitas penelitian diatas, maka digunakan 

formula scott sebagai berikut : 

𝛲𝑖 =
% 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − % 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1 − % 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛
 

 

Keterangan: 

Pi    = Nilai keterhandalan (Validitas) 

Observed Agreement = Presentase persetujuan yang disetujui oleh 

peng-coder (yaitu CR) 

Expected Agreement = Presentase persetujuan yang diharapkan, 

yaitu jumlah dari nilai yang     dikuadratkan. 

Kriyantono (2009:238) menjelaskan bahwa ambang penerimaan yang 

sering dipakai untuk uji raliabilitas kategorisasi adalah 0,75. Jika persetujuan 

antara pengkoding (peneliti dan koder) tidak mencapai 0,75, maka kategorisasi 

operasional mungkin perlu dirumuskan lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi 

yang dibuat belum mencapai tingkat keterhandalan atau keterperayaan. 


