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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Pada penelitian ini 

mencakup prosedur khusus untuk memproses data ilmiah. Penelitian ini suatu alat 

ukur yang handal terutama ketika peneliti lain dalam waktu dan keadaan yang 

berbeda menggunakan teknik yang sama terhadap data yang sama, maka hasil dari 

penelitian tersebut harus sama yang dikemukakan oleh Kippendorff (1980) 

didefinisasikan analisis isi sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang ditunjukan 

untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik kesimpulan (inferensi) 

dari isi. Analisis isi ditunjukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak (manifest), dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel 

dan dapat direplikasi (Eriyanto, 2011:15).  

3.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini mengarah ke penelitian deskriptif, dengan tujuan untuk 

menggambarkan karakter suatu variabel, kelompok atas gejala sosial yang 

terjadi di masyarakat Nanang Martono (2010:16): 

1. Menyediakan dan mengakurasi profil suatu kelompok masyarakat yang 

menjadi objek penelitian. 

2. Mendeskripsikan proses, mekanisme atau hubungan antar kelompok. 

3. Memberikan gambaran secara verbal (dengan kata atau kalimat, numerik 

seperti menggunakan persentase). 

4. Membuat informasi untuk merangsang pemunculan penjelasan baru. 
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5. Menunjukkan dasar informasi untuk merangsang munculnya penjelasan 

baru. 

6. Membuat seperangkat kategori atau klarifikasi jenis-jenis (gejala sosial). 

7. Menjelaskan urutan, rangkaian tahap atau langkah. 

8. Mendokumentasikan informasi yang saling bertentangan dengan 

keyakinan sebelumnya mengenai objek tertentu. 

Dengan pendekatan kuantitatif peneliti akan menggambarkan secara 

detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Semata-mata untuk 

mendeskripsikan apa yang menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik 

suatu pesan. Jika membuat desain penelitian deskriptif, hanya 

menggambarkan aspek-aspek pemberitaan yang sesuai dengan kode etik, 

banyaknya berita yang membahas isu lingkungan, banyak berita industri 

media. Pendekatan penelitian kuantitatif memiliki tujuan utama untuk 

memperjelas suatu masalah namun menghasilkan kebenaran dalam realitas, 

metode yang lebih menekankan aspek pengukuran secara objektif terhadap 

fenomena sosial dan menerapkan prinsip-prinsip objektivitas. Yang utama 

dari analisis datanya berupa angka-angka atau data kualitatif yang 

dikuantifikasi. 

 

3.2 Ruang Lingkup dan Objek Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah pemberitaan pada portal  

Detik.com dan Malang-post.com yang memberitakan tentang pembangunan 

wisata Jatim Park 3. Dengan meneliti makna pesan yang terkandung dalam 

pemberitaan di portal tersebut. Dan dengan mengumpulkan pemberitaan di 
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kedua media tersebut untuk diuji apakah tetap berada dalam kaidah penerapan 

jurnalisme lingkungan. Diuji dari berita pembangunan Jatim Park 3 pada 

periode April 2017-Agustus 2018 saat proses pembangunan wisata Jatim Park 

3.  

 

3.3 Struktur Kategorisasi 

Kategorisasi dalam analisis merupakan bagian terpenting yang 

digunakan untuk mengklarifikasi isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi akan memperjelas tentang topik penelitian (Domminick 2000, 

hal:149). Menyusun kategorisasi haruslah secara baik dan hati-hati. Terdapat 

tiga prinsip penting dalam menyusun kategorisasi (Nuendorf, 2002, dalam 

Eriyanto. 2011:203) yaitu: 

1. Terpisah satu dengan yang lain secara jelas dapat dibedakan dengan 

kategori lain. 

2. Lengkap yakni menampung semua kemungkinan yang ada dan 

menyertakan kategori yang ada. 

3. Dapat dipercaya yakni kategori yang dibuat harus jelas dan tidak boleh 

ada pemaknaan yang berbeda. 

Dalam menyusun kategori, Eriyanto menyebutkan tiga prinsip 

penting yang harus diperhatikan dalam menyusun kategori. Prinsip pertama 

adalah terpisah satu sama lain (mutual exclusive), yaitu antar kategori dapat 

dibedakan secara jelas. Prinsip kedua adalah lengkap (exhaustive), 

maksudnya adalah kategori yang disediakan dapat menampung 

kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Lalu, prinsip ketiga adalah 
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reliabel. Kategori yang disiapkan oleh peneliti harus memiliki penafsiran 

yang sama oleh semua orang. Salah satu cara agar lembar coding menjadi 

reliabel adalah dengan menyertakan petunjuk dan penjelasan kategori dalam 

pengisian lembar koding agar dapat dipahami terutama oleh coder. 

Tabel 3.1 

Tabel Kategorisasi Aspek Jurnalisme Lingkungan 

 

Kategori 
Satuan 

Ukur 
Indikator 

A Memenuhi semua 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Item berita A1 Memenuhi aspek-aspek berikut: 

- Akurat 

- Unsur 5W+1H lengkap 

- Humanity 

- Edukatif 

- Sustain 

- Foto Jurnalisme 

Lingkungan 

B Memenuhi sebagian 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Item berita B1 Hanya memenuhi beberapa (satu 

atau lebih) dari aspek berikut: 

- Akurat 

- Unsur 5W+1H lengkap 

- Humanity 

- Edukatif 

- Sustain 

- Foto Jurnalisme 

Lingkungan 

C Tidak memenuhi 

semua aspek 

jurnalisme lingkungan 

Item berita C1 Tidak memenuhi semua aspek 

berikut: 

- Akurat 

- Unsur 5W+1H lengkap 

- Humanity 

- Edukatif 

- Sustain 

- Foto Jurnalisme Lingkungan 

 

Untuk mengetahui aspek jurnalisme lingkungan pada pemberitaan 

terkait pembangunan JTP 3 pada situs Detik.com dan Malang-post.com, 

peneliti menentukan kategorisasi sebagai berikut:  

A. Memenuhi Semua Aspek Jurnalisme Lingkungan 
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A1: Memenuhi Semua Aspek Akurat, Unsur 5W+1H Lengkap, 

Humanity, Edukatif, Sustain dan Foto Jurnalisme Lingkungan 

- Akurat 

Pemberitaan dapat dikatakan akurat apabila 

mencantumkan sumber berita dan narasumber yang digunakan 

sesuai dengan pemberitaan. Selain itu berita yang akurat juga 

harus bersifat objektif, informasi yang disampaikan sesuai 

dengan fakta yang terjadi (faktual). Selain itu, judul pada berita 

yang akurat harus sesuai sengan isi berita dan tidak boleh 

terdapat opini jurnalis didalamnya.  

- Unsur 5W+1H lengkap 

Unsur 5W+1H (What, Who, When, Where, Why, How) 

menyangkut kelengkapan sebuah berita yang ditulis oleh 

jurnalis. Pemberitaan dapat dikatakan lengkap jika memenuhi 

semua unsur 5W+1H yang meliputi informasi tentang apa yang 

terjadi?; Siapa saja yang terlibat?; Dimana tempat kejadian?; 

Mengapa hal itu terjadi?; dan bagaimana proses terjadinya?. 

- Humanity 

Dalam dunia jurnalis juga memerlukan asas 

kemanusiaan agar berita yang disajikan tidak saja objektif dan 

bermakna, melainkan juga menumbuhkan optimisme dan 

perilaku positif pada publik pembaca. Selain itu, aspek 

kemanusiaan dalam pemberitaan juga bisa ditunjukkan melalui 

pemberitaan yang tidak menyudutkan atau mengeksploitasi, 
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justru harus menunjukkan kepedulian kepada siapa saja yang 

terlibat dalam kejadian yang diberitakan dan para pembaca. 

Misalnya dalam pemberitaan lingkungan, media memberitakan 

mengenai kasus-kasus masalah lingkungan yang berdampak 

untuk orang banyak, seperti “Pabrik textile di Jakarta Barat 

menghasilkan gas beracun, dampak dari gas ini bisa berbahaya 

jika kita hirup terus menerus”. 

- Edukatif 

Pemberitaan dapat dikatakan edukatif apabila dalam 

pemberitaan tersebut terdapat pesan-pesan positif yang bisa 

dimaknai oleh para pembaca, dalam hal ini khususnya pesan 

moral terkait masalah lingkungan. Pesan edukatif bisa berupa 

himbauan untuk tidak melakukan sesuatu yang berdampak 

buruk bagi lingkungan dan bisa juga berupa akibat-akibat yang 

terjadi apabila kita melakukan hal tertentu. Misalnya 

pemberitaan mengenai “Pentingnya ruang terbuka hijau demi 

kelestarian alam” atau “Maraknya Pembangunan yang dapat 

menambah pemanasan global”. 

- Sustain 

Sustain adalah pemberitaan yang memberi kontribusi 

dalam mewujudkan lingkungan hidup yang mampu mendukung 

kehidupan berkelanjutan, kondisi  lingkungan hidup yang dapat 

dinikmati oleh generasi sekarang tanpa mengurangi kesempatan 

generasi mendatang. Sustain juga berarti berkontribusi dalam 
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mewujudkan kesetaraan spesies, mengakui bahwa setiap spesies 

memiliki hak terhadap ruang hidup sehingga perubahan ruang 

hidup harus memperhatikan dan mempertimbangkan keunikan 

setiap spesies dan sistem-sistem di dalamnya. Misalnya 

pemberitaan tentang pembangunan yang tidak disetujui oleh 

masyarakat sekitar. Melalui pemberitaan seperti itu, media 

secara tidak langsung menyampaikan bahwa ada alasan-alasan 

tertentu yang menimbulkan ketidaksetujuan misalnya kondisi 

lingkungan hidup yang mulai menipis kelestariannya akibat 

pembangunan besar-besaran. 

- Foto Jurnalisme Lingkungan 

1. Foto yang bersifat humanity, memperlihatkan perilaku yang 

positif terhadap lingkungan, sehingga membuat para 

pembaca berita merasa tersentuh dan meningkatkan rasa 

kepeduliannya terhadap lingkungan. 

2. Foto yang edukatif, memberikan pengetahuan dan 

pemahaman kepada para pemabaca terhadap suatu berita 

terutama terhadap lingkungan, sehingga meningkatkan 

pemahaman pentingnya menjaga lingkungan. 

3. Foto yang mencantumkan sumber foto karena dari sumber 

ini kita bisa lebih menghargai dan menghormati karya orang 

lain. 
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4. Foto yang mencantumkan caption, berupa beberapa kalimat 

yang memberikan sedikit gambarang mengenai apa yang 

terjadi, yang dibahas dalam pemberitaan. 

B. Memenuhi Sebagian Aspek Jurnalisme Lingkungan 

B1: Hanya memenuhi beberapa (satu atau lebih) dari aspek Akurat, 

Unsur 5W+1H lengkap, Humanity, Edukatif, Sustain dan Foto 

Jurnalisme Lingkungan. 

C. Tidak Memenuhi Semua Aspek Jurnalisme Lingkungan 

C1: Tidak memenuhi semua aspek Akurat, Unsur 5W+1H lengkap, 

Humanity, Edukatif, Sustain dan Foto Jurnalisme Lingkungan. 

 

3.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

1. Unit analisis pada penelitian ini menggunakan item berita  dengan 

melihat keseluruhan, meliputi: judul, foto, dan teks berita pada 

pemberitaaan pembangunan jatim park 3 pada portal Detik.com dan 

MalangPost.com. 

2. Satuan ukur yang digunakan yaitu frekuensi pada masing-masing 

kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti.  

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dengan cara 

mendownload semua pemberitaan pada portal media pada periode 2017-

2018. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membaca dan 

mengamati isi dari setiap berita. Dalam penelitian ini, peneliti akan 
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menggunakan lembar kerja coding yang dibantu oleh dua orang coder. Coder 

akan mengisi kategori yang telah disediakan peneliti berdasarkan judul berita, 

isi berita, dan gambar. Yang berada disetiap berita pembangunan Jatim Park 

3 dalam portal Detik.com dan Malangpost.com. 

Karakteristik dalam pemilihan koder ini adalah paling tidak seorang 

coder memahami ilmu komunikasi dasar serta pernah mempelajari mengenai 

pemahaman tentang ilmu jurnalistik. Dalam hal ini syarat menjadi coder 

adalah:  

1. Memahami unsur-unsur jurnalistik dan kaidah pemberitaan  jurnalisme 

lingkungan. 

2. Memahami kategorisasi dan indikator yang telah dibuat oleh peneliti. 

3. S1 Ilmu Komunikasi Jurnalistik  

4. Bersedia menjadi coder. 

Tahapan-tahapan analisis data yakni sebagai berikut:  

1. Mengkategorisasikan unsur jurnalisitik pada berita pembangunan Jatim 

Park3 selama periode tahun 2017-2018 di Detik.com dan 

Malangpost.com. 

2. Data yang sudah dikategorisasikan dikelompokkan dalam bentuk lembar 

coding sheet dan ditunjukkan dalam distribusi frekuensi.   

3. Mendeskripsikan dan menganalisa data dari tabel frekuensi sesuai 

dengan kategori yang disusun dan perumusan masalah yang ada untuk 

memperoleh tujuan penelitian. 

Selanjutnya melalui tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan 

analisa deskriptif, peneliti melakukan peghitungan persentase dari polulasi 
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angka indeks untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai unsur 

jurnalistik dan kaidah jurnalisme lingkungan dalam portal berita Detik.com 

dan Malangpost.com selama tahun 2017. 

Setelah dilakukan pengkodingan oleh peneliti dan dua orang coder 

lainnya, peneliti akan mengolah data pada lembar coding dengan teknik 

statistik. Terdapat dua macam statistik tetapi yang sesuai dengan penelitian 

ini yakni statistik deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan gejala 

atau fenomena dari satu variabel yang diteliti tanpa berupaya menjelaskan 

hubungan-hubungan yang ada (Kriyantono, 2009:167). Dalam statistik 

deskriptif, ada beberapa teknik yang sering digunakan antara lain yaitu tabel 

distribusi frekuensi, tendensi sentral, dan standar deviasi. Teknik yang akan 

digunakan peneliti yaitu tabel distribusi frekuensi. Tabel ini nantinya akan 

menjadi acuan bagi peneliti untuk menginterpretasikan data. 
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Tabel 3.2 

Lembar Coding (Coding Sheet) Jurnalisme Lingkungan 

 

 

Keterangan: 

A. Memenuhi Semua Aspek Jurnalisme Lingkungan 

Akurat, Unsur 5W+1H lengkap, Humanity, Edukatif, Sustain, Foto. 

B. Memenuhi Sebagian Aspek Jurnalisme Lingkungan 

Akurat, Unsur 5W+1H lengkap, Humanity, Edukatif, Sustain, Foto. 

C. Tidak Memenuhi Semua Aspek Jurnalisme Lingkungan 

Akurat, Unsur 5W+1H lengkap, Humanity, Edukatif, Sustain, Foto. 

 

 

 

 

 

 

N 

O 

M 

O 

R 

K 

O 

D 

E 

Kategori 

Memenuhi semua 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Memenuhi sebagian 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Tidak memenuhi 

semua aspek 

jurnalisme 

lingkungan 

A1 B1 C1 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     
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Tabel 3.3 

Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif Jurnalisme Lingkungan 

 

Kategori Frekuensi Persen Kumulatif 

Memenuhi semua aspek 

jurnalisme lingkungan 
   

Memenuhi sebagian aspek 

jurnalisme lingkungan 
   

Tidak memenuhi semua aspek 

jurnalisme lingkungan 
   

Total    

 

3.6 Uji Keabsahan Data 

 Pemeriksaan keabsahan data pada sebuah penelitian sangat 

diperlukan agar data yang telah dikumpulkan dapat terbukti kesahihan, 

keandalan, serta tingkat kepercayaannya. Terdapat dua aspek pada keabsahan 

data yaitu validitas dan reliabilitas. Dalam Muslimin (2016:63-64) dijelaskan 

bahwa validitas merujuk pada ketepatan dan kecermatan sebuah alat ukur 

dalam melakukan fungsi ukurnya pada unit analisis yang telah ditentukan 

oleh peneliti. Sedangkan, reliabilitas merujuk pada konsistensi sebuah alat 

ukur dalam mengukur gejala yang sama. 

 Validitas merupakan hal yang sangat penting dalam analisis isi. Jika 

alat ukur yang digunakan salah, maka dapat dipastikan bahwa hasil yang 

diperoleh tidak dapat dipercaya. Peneliti pun harus benar-benar teliti sebelum 

menentukan alat ukur. Untuk menguji validitas pada penelitian ini, peneliti 

menggunakan jenis validitas yang berorientasi pada data yaitu validitas muka 

(face validity). Melalui validitas muka, peneliti bisa memastikan bahwa 

ukuran (kategorisasi pada analisis isi) yang dipakai sesuai dengan apa yang 

ingin diukur. Neuendorf (2002) dalam Eriyanto (2011) mengungkapkan 
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bahwa pendekatan utama dalam validitas muka adalah “what you see is what 

you get”. Cara yang digunakan untuk memastikan apakah alat ukur yang 

digunakan itu valid atau tidak adalah mengecek pada buku, jurnal atau sebuah 

konferensi yang diselenggarakan oleh komunitas ilmiah sesuai bidang yang 

diteliti. Buku atau jurnal yang dijadikan rujukan pada penelitian ini dalam 

menentukan validitas yakni buku-buku tentang pemberitaan, jurnalistik, serta 

jurnal-jurnal komunikasi yang mencakup kajian-kajian yang sejalan dengan 

penelitian ini. 

 Reliabilitas sama pentingnya seperti validitas. Dalam Kassarjian 

(1977:13) Kaplan dan Goldsen mengutarakan pentingnya reliabilitas yang 

terletak pada jaminan yang diberikan bahwa data yang dihasilkan independen 

dari peristiwa, instrument atau orang yang mengukurnya. Data dikatakan 

reliabel saat data tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran. Reliabilitas 

mengukur sejauh mana alat ukur yang dipakai akan menghasilkan temuan 

sama, meski berkali-kali diulang. Terdapat analogi sederhana yang dapat 

menggambarkan bahwa sebuah alat ukur itu reliabel. Bayangkan, ketika 

mengukur panjang pensil maka alat ukur yang digunakan adalah penggaris. 

Berapa kali pun diukur, hasilnya akan tetap sama. Ini karena penggaris 

merupakan alat yang memiliki reliabilitas yang tingga dalam mengukur 

panjang suatu benda. 

 Dalam analisis isi, reliabilitas data dapat diperoleh dengan meminta 

orang lain untuk menjadi coder yang nantinya, hasil dari pengkodingan 

tersebut akan digunakan sebagai pembanding atau hakim. Uji ini dikenal 

dengan sebutan uji antar coder. Setelah peneliti dan coder mengisi lembar 
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coding, selanjutnya hasil pengkodingan diukur dengan memakai rumus Ole 

R. Holsty, yaitu: 

CRx= 
𝟐𝐌

𝐍𝟏+𝐍𝟐
 

Keterangan: 

CR   =   Coeficient Reliability 

M   =   Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding dan peneliti 

N1   =   Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh peneliti 

N2   =   Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh koder 1 / koder 2 

 Kemudian, perhitungan dilanjutkan dengan menggunakan rumus 

Scott, sebagai berikut: 

𝒑𝒊 =  
(% 𝑶𝒃𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆𝒅𝒙𝒂𝒈𝒓𝒆𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 −   % 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅𝒙𝑨𝒈𝒓𝒆𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕)

(𝟏 − % 𝑬𝒙𝒑𝒆𝒄𝒕𝒆𝒅𝒙𝑨𝒈𝒓𝒆𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕)
 

Keterangan: 

pi = Nilai keterandalan 

Observed Agreement = Persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkode (nilai 

CR) 

Expected Agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan atau 

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan 
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Tabel 3.4 

Tabel Expected Agreement Antara Peneliti dan Coder 

Jurnalisme Lingkungan 

 Dalam Kriyantono (2009:238) dinyatakan bahwa ambang 

penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas ialah 0,75. Jika hasil 

akhirnya tidak mencapai 0,75, maka kategorisasi yang ditentukan belum 

mencapai tingkat keterandalan atau keterpercayaan. 

Sumber 

Data 

Kategori 

Memenuhi semua 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Memenuhi sebagian 

aspek jurnalisme 

lingkungan 

Tidak memenuhi 

semua aspek 

jurnalisme 

lingkungan 

J 

U 

M 

L 

A 

H 

A1 B1 C1 

Peneliti 

Koder 1 / 2 

M 

EA 

EA2 


