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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif sebab metode 

kuantitatif dikatakan sebagai metode yang lebih menekankan pada aspek 

pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial (Machmud, 2016:47). 

Pendekatan kuantitatif mengutamakan pada pengukuran variabel, dengan 

menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistik. Variabel-variabel 

obyek yang diteliti guna mendapatkan kesimpulan yang dapat 

digeneralisasikan. 

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif bertujuan untuk 

menghasilkan uraian data yang valid dan reliabel mengenai netralitas 

pemberitaan peserta calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 

dalam program berita Pojok Pitu JTV. 

3.2. Dasar dan Tipe Penelitian 

Penelitian ini akan mengkaji tentang isi pesan media terutama dalam 

medium televisi sehingga metode yang tepat untuk digunakan adalah analisis 

isi (content analysis). Metode ini mampu menjawab berbagai pertanyaan 

mengenai media massa. Eriyanto (2011:15) mendefinisikan analisis isi sebagai 

suatu teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Analisis isi ditujukan untuk 

mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak (manifest), dan 

dilakukan secara objektif, valid, reliabel dan dapat direplikasi. 
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Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif. Analisis isi 

deskriptif dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail aspek-aspek dan 

karakteristik dari suatu pesan atau teks tertentu (Eriyanto, 2011:47). Sehingga, 

bagi peneliti pemilihan metode analisis isi deskriptif dirasa tepat sebab 

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui netralitas pemberitaan calon 

gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 melalui stasiun televisi JTV. 

3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah keseluruhan berita yang 

berkaitan dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 

dalam periode kampanye yaitu pada tanggal 15 Februari hingga 23 Juni 2018 

di stasiun televisi JTV. Adapun batasan penelitian hanya pada program berita 

‘Pojok Pitu’ di JTV yang tayang setiap hari pukul 19.00 WIB. Program berita 

ini memiliki segmen khusus untuk membahas pemilihan kepala daerah 

serentak tahun 2018. 

Pemilihan objek penelitian JTV dikarenakan stasiun televisi ini dapat 

tersiar dan kemampuannya menjangkau hampir seluruh daerah di Jawa Timur. 

Hingga 23 Juni 2018 terdapat 40 judul berita terkait dengan pemilihan cagub 

dan cawagub Jawa Timur 2018.  

Pojok Pitu JTV 

Edisi Judul Berita 
Stasiun 

Televisi 

Durasi Berita 

(dalam menit : 

detik) 

Nomor 

Berita 

28 Februari 2018 
Panwaslu Temukan APK Bergambar KH 

Hasyim Asy'ari dan Soekarno 
JTV 02:54 001  

28 Februari 2018 Alat Peraga Paslon Bertebaran JTV 02:06 002  

1 Maret 2018 
Unggah Video Dukung Cawagub PLT 

Bupati Dipanggil Bawaslu 
JTV 03:14 003  
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12 Maret 2018 
Rhoma Irama Ciptakan Lagu Khofifah 

Wis Wayahe 
JTV 01:30 004  

12 Maret 2018 
Gus Ipul Disokong Tim Relawan Partai 

Gerindra 
JTV 01:13 005  

13 Maret 2018 
Khofifah Blusukan Pasar Pantau Harga 

Cabai Mahal 
JTV 01:10 006  

13 Maret 2018 Puti Tanggapi Santai Hasil Survei JTV 01:21 007  

14 Maret 2018 
Hasil Survei Polmark, Gus Ipul Ungguli 

Khofifah 15,5 Persen 
JTV 03:13 008  

21 Maret 2018 
APK Bergambar Presiden Ditertibkan 

Panwas 
JTV 01:42 009  

21 Maret 2018 
Lembaga Survei Risau Perang Survei di 

Pilgub Jatim 
JTV 02:03 0010  

21 Maret 2018 
Panwascam Temukan Pengajian 

Muslimat Berbau Kampanye 
JTV 02:20 0011  

21 Maret 2018 
Puti Blusukan Obral Janji Kembangkan 

UMKM 
JTV 01:21 0012  

21 Maret 2018 
Khofifah Janji Benahi Infrastruktur 

Pasar Tradisional 
JTV 01:10 0013  

23 Maret 2018 
Khofifah Blusukan ke Perajin Batik 

Tulis Sukodono 
JTV 01:36 0014  

23 Maret 2018 
Gus Ipul Mohon Doa Restu Ribuan 

Buruh Kopi Kapal Api 
JTV 01:31 0015  

29 Maret 2018 Gus Ipul Sambangi Ida Laila JTV 01:19 0016  

29 Maret 2018 
Harlah Muslimat Jadi Ajang Kampanye 

Khofifah 
JTV 01:03 0017  

31 Maret 2018 
Khofifah Blusukan ke Pasar Tradisional 

Kota Blitar 
JTV 01:25 0018  

31 Maret 2018 
Puti Guntur Temui Relawan 

Kemenangannya 
JTV 01:32 0019  

1 April 2018 
Kampanye Rapat Umum Pasangan 

Khofifah-Emil Hadirkan SBY 
JTV 01:44 0020  

1 April 2018 
Gus Ipul dapat Dukungan Ribuan Buruh 

Se-Jatim 
JTV 01:54 0021  

4 April 2018 Blusukan di Pasar Khofifah Diajak Foto JTV 00:54 0022  

4 April 2018 
Gus Ipul Ingin Hasil Panen Tembakau 

Lokal Berkualitas 
JTV 00:43 0023  

8 April 2018 
Cagub Jatim Khofifah Semakin 

Diidolakan Pemilih Perempuan 
JTV 01:19 0024  

8 April 2018 
Cagub Gus Ipul Janji Sejahterakan Guru 

Madin 
JTV 01:13 0025  

10 April 2018 
Debat Pilgub, KPU Jatim Minta Paslon 

Tak Kerahkan Massa Besar 
JTV 01:26 0026  

10 April 2018 Jelang Debat Khofifah Ziarah JTV 01:33 0027  

10 April 2018 Jelang Debat Gus Ipul Ngopi JTV 01:52 0028  

12 April 2018 
Mahasiswa Lapor Pelanggaran ke 

Bawaslu 
JTV 02:32 0029  

12 April 2018 
Hadiri Kampanye, Anggota DPRD 

Diperiksa Panwaslu 
JTV 02:32 0030  

21 April 2018 
Hari Kartini Khofifah Baca Puisi dan 

Borong Buku 
JTV 01:40 0031  
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21 April 2018 
Puti Temui Ribuan Kader PDIP di 

Rakercabsus 
JTV 01:07 0032  

21 April 2018 
Kampanye Blusukan Dinilai Efektif 

Raup Suara 
JTV 02:29 0033  

28 April 2018 Khofifah Janji Renovasi Pasar Ikan JTV 01:56 0034  

28 April 2018 
Megawati Mulai Gus Ipul-Puti Kerja 

Keras 
JTV 01:56 0035  

1 Mei 2018 
Peringatan Mayday, Makam Marsinah 

Ramai Dikunjungi 
JTV 02:10 0036  

4 Juni 2018 
Ketua DPRD Surabaya Diperiksa 

Panwaslu 
JTV 2:29 0037  

4 Juni 2018 
Panwas Sita Ribuan APK Calon 

Gubernur Gus Ipul-Puti 
JTV 1:52 0038  

11 Juni 2018 
Spanduk Provokatif Pilgub Jatim 

Ditertibkan Panwas 
JTV 3:01 0039  

12 Juni 2018 
Simpatisan PDIP Halangi Panwas Copot 

Baliho 
JTV 1:24 0040  

Tabel 3.1. Daftar Berita Pojok Pitu JTV 

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi dan merupakan 

representasi dari keseluruhan populasi. Karena populasi tidak begitu banyak 

maka pada penelitian ini peneliti menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh 

adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan 

sebagai sampel, atau penelitian tersebut akan membuat generalisasi dengan 

tingkat kesalahan yang sangat kecil (Sugiyono, 2014:85). 

3.4. Struktur Kategorisasi 

Kategori merupakan unsur penting dalam pengukuran pada penelitian 

analisis isi. Kategori berfungsi untuk memilah bagian apa dari isi (content) 

yang ingin diketahui dan diteliti (Eriyanto, 2011:202). Seperti yang telah 

peneliti paparkan bahwa pada penelitian ini peneliti ingin melihat netralitas 

pemberitaan peserta calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018 

dalam program berita Pojok Pitu JTV. 

Dalam menyusun kategori, Eriyanto menyebutkan tiga prinsip penting 

yang harus diperhatikan dalam menyusun kategori. Prinsip pertama adalah 
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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 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 

oleh terutama coder. 

Dalam penelitian ini, kategorisasi dibuat berdasarkan penjelasan 

melalui definisi konseptual yang merujuk pada konsep objektivitas 

pemberitaan menurut J.Westerstahl (1983) kemudian diturunkan derajat 

keabstrakannya menjadi lebih konkret. Kategorisasi yang digunakan peneliti 

dijelaskan sebagai berikut: 

Kategorisasi Indikator 

A. Tipe Liputan 
A1 Satu sisi 

A2 Dua sisi 

A3 Multi sisi 

B. Faktualitas Berita 
B1 Mencampurkan Fakta dan Opini 

B2 Tidak Mencampurkan Fakta dan 

Opini 

C. Penggambaran Pasangan 

Calon: 

- Pasangan Khofifah-Emil 

- Pasangan Gus Ipul-Puti 

C1 Positif 

C2 Negatif 

C3 Positif dan Negatif 

Tabel 3.2. Struktur Kategorisasi Netralitas Pemberitaan 

 

Dalam mengukur netralitas pemberitaan, maka peneliti menggunakan kategori 

dan indikator-indikator berikut: 
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A. Tipe Liputan 

Tipe liputan dimaksudkan untuk melihat keseimbangan dalam 

penyajian pendapat, komentar dari pihak-pihak tertentu dalam suatu berita. 

Terdapat tiga indikator yang digunakan dalam kategori ini, yakni satu sisi, 

dua sisi dan multi sisi. Definisi operasional dari ketiga indikator tersebut 

sebagai berikut: 

A1 : Satu sisi  

Satu sisi adalah berita yang disajikan hanya menampilkan satu sudut 

pandang yang mendukung ataupun menentang salah satu pasangan 

calon. Misalnya dalam berita hanya dimunculkan pendapat dari 

paslon Khofifah-Emil saja. 

A2 : Dua sisi  

Berita disajikan dengan narasumber yang seimbang yaitu kedua belah 

pihak yang bersangkutan atau kedua sudut pandang. Biasanya 

klarifikasi antar dua pihak misalnya tim pemenangan calon dan 

panitia pengawas pemilu. 

A3 : Multi sisi  

Multi sisi adalah berita yang disajikan berisi lebih dari dua sudut 

pandang yang diberikan oleh sumber berita, sehingga objektivitas 

tetap terjaga. Misalnya, dalam berita tersebut tidak hanya disuguhkan 

pendapat pihak dari pasangan calon saja, tetapi juga pendapat dari 

partai atau pendukung yang lain maupun pengamat politik. 
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B. Faktualitas Berita 

Faktualitas diartikan dengan penyampaian berita sesuai dengan 

fakta yang sebenarnya dan tidak mencampurkan dengan opini pembuat 

berita. Pencampuran fakta dan opini merujuk pada apakah peristiwa atau 

komentar diberitakan secara objektif ataukah memasukan pandangan 

subjektif pembuat berita. 

B1 : Mencampurkan Fakta dan Opini 

Berita memasukan pendapat personal dari pembuat berita. Hal 

tersebut dapat diidentifikasi dari adanya kata-kata yang bersifat 

subjektif seperti hasil dari dugaan, perasaan atau kepentingan pribadi.  

B2 : Tidak Mencampurkan Fakta dan Opini 

Berita tidak memasukan opini dari pembuat berita. Hal tersebut dapat 

diidentifikasikan melalui kata-kata yang bersifat objektif berdasarkan 

data dan fakta atau terdapat tolak ukur yang jelas. 

 

C. Penggambaran Pasangan Calon 

Penggambaran pasangan calon merupakan imej yang dibangun 

dalam suatu berita terhadap pasangan calon gubernur Jawa Timur Khofifah 

– Emil dan Gus Ipul – Puti meliputi hasil wawancara, komentar, sampai 

menataan bahasa narasi. Hal ini dilihat dari bagaimana suatu berita 

memihak atau menentang salah satu atau kedua calon. 
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C1 Positif 

Penyajian berita cenderung positif ke pasangan calon kandidiat. 

Orientasi positif dapat dilihat dari adanya komentar positif, pujian, dan 

dukungan mengenai kandidat dalam berita. 

C2 Negatif 

Penyajian berita cenderung negatif ke pasangan calon kandidiat. 

Orientasi negatif dapat dilihat dari adanya komentar negatif, kritik, dan 

celaan mengenai kandidat dalam berita. 

C3 Positif dan Negatif 

Berita disajikan dalam dua sisi yaitu positif dan negatif. Dalam berita 

terdapat pujian dan hal-hal positif seperti kekuatan, kemampuan 

kandidat namun dilain hal juga ditampilkan sisi negatif seperti kritikan 

terhadap kekurangan/kelemahan dari kandidat. 

3.5. Unit Analisis 

Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis. Menurut Pujileksono 

(2015:12) unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek penelitian, yang dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan 

fokus yang diteliti. Unit analisis dalam penelitian ini adalah item berita. Item 

berita dengan format package (paket) meliputi reader oleh presenter, 

gambar/VT, narasi, soundbite dan grafis yang ditayangkan pada program berita 

yang telah didefinisikan diatas.  
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3.6. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi dua kategori: 

1) Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian berupa video potongan 

berita Pojok Pitu JTV yang diperoleh dari akun facebook JTV dan website 

resmi pojokpitu.com dalam periode kampanye yaitu tanggal 15 Februari 

2018 – 23 Juni 2018. Berita yang diambil hanya pemberitaan mengenai 

pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 dalam segmen khusus Pilkada 

Serentak. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal online, buku–buku, 

artikel online, berbagai literatur, guna menjadi bahan yang dapat 

mendukung data primer. 

3.7. Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu akan 

mengumpulkan berita dengan mendokumentasikan semua potongan berita 

Pojok Pitu JTV yang diperoleh dari akun facebook JTV dan website resmi 

pojokpitu.com dalam periode kampanye yaitu tanggal 15 Februari 2018 – 23 

Juni 2018. 

Kemudian peneliti akan menyusun seluruh berita sesuai dengan tanggal 

dan memberi nomor berita agar memudahkan coder dalam mengisi lembar 

coding serta memudahkan peneliti pada tahap analisis data. Setelah itu, peneliti 

akan mengumpulkan data-data dengan menggunakan lembar coding untuk 
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menghitung kategori kebenaran, relevansi, berimbang dan netral yang 

terkandung dalam berita yang diteliti. 

3.8.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data berkaitan dengan bagaimana penelitian akan 

merancang tahapan-tahapan penyelesaian masalah sehingga pertanyaan 

penelitian dapat terjawab. Dalam penelitian kuantitatif, jika penelitian 

bertujuan untuk memaparkan data hasil penelitian, maka analisis yang 

digunakan adalah analisis statistik deskriptif (Silalahi 2012:336). Fungsi 

statistik deskriptif antara lain mengklasifikasikan data variabel berdasarkan 

kelompoknya sehingga mudah diinterpretasikan oleh orang lain (Machmud, 

2016:98).  

Dalam analisis isi, alat ukur yang digunakan adalah lembar coding 

(coding sheet). Proses mengisi coding sheet disebut coding, sedangkan orang 

yang mengisi lembar coding disebut coder. Pengkodingan data dilakukan 

oleh peneliti dengan dibantu dua orang coder. Tugasnya adalah mengamati 

dan memasukan data berdasarkan kategori yang telah dibuat oleh peneliti. 

Coder dipilih setidaknya memenuhi syarat berikut: 

1. Mengetahui tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa 

Timur 2018 

2. Memahami kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

statistik deskriptif dengan tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui 

persentase yang muncul dalam setiap kategori penelitian dengan 
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memasukan variable ke dalam tabel. Analisis data dalam penelitian ini 

dimaksudkan guna memaparkan hasil penelitian objektivitas pemberitaan 

pemilihan gubernur Jawa Timur 2018 pada stasiun televisi JTV. 

Kategori Frekuensi Presentase 

Satu Sisi   

Dua Sisi   

Multi Sisi   

Total   

Tabel 3.3: Tabel distribusi frekuensi kategori 

3.9. Validitas dan Uji Reliabilitas 

Agar mendapat hasil yang diharapkan, maka peneliti harus memilih 

alat ukur yang memiliki validitas yang tinggi. Validitas memastikan apakah 

alat ukur yang digunakan peneliti tepat dalam mengukur konsep sehingga 

penelitian yang dihasilkan dapat dipercaya. Pada penelitian ini, validitas 

yang dipakai oleh peneliti adalah validitas yang berorientasi pada data (data 

oriented) dengan jenis validitas muka (face validity). Face Validity dapat 

melihat alat ukur mana yang valid dalam melihat berimbangan berita 

(Eriyanto, 2011:259-261). 

Sedangkan reliabilitas berfungsi untuk melihat apakah alat ukur 

yang digunakan dapat menghasilkan temuan yang sama ketika dilakukan 

oleh orang yang berbeda (Eriyanto, 2011:282). Reliabilitas antar-coder 

dapat dihitung dengan berbagai cara, salah satu rumus uji reliabilitas yang 

kerap digunakan adalah formula Holsti, yaitu:  

 

Reliabilitas antar − koder (𝐶𝑅) =  
2M

N1 + N2
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Keterangan :  

CR = Coefisien Reliability 

M = Jumlah koding yang disepakati oleh peneliti dan koder  

N1 = Total jumlah koding dari koder pertama 

N1 = Total jumlah koding dari koder kedua 

Meskipun formula Hosti kerap digunakan, namun rumus ini 

memliki kelemahan yaitu tidak memperhitungkan peluang (chance). Oleh 

karenanya, Scott membuat suatu indeks reabilitas yang memperbaharui 

rumus terdahulunya, dikenal dengan Formula Scott / Scott’s pi yang 

diyakini lebih valid dalam mengukur angka reliabilitas. Rumus Formula 

Scott sebagai berikut: 

𝑝𝑖 =  
%𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 −   %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1 −  %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

 

Dimana diketahui: 

pi  = nilai keterhandalan 

Observed Agreement = presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkoder (yaitu 

nilai CR). 

Expected Agreement = presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

jumlah proporsi dari pesan yang dikuadratkan. 

Dari Formula Scott diatas, peneliti akan menghitung reliabilitas antar-

coder dengan memasukkan data kedalam tabel berikut kemudian 

dimasukan kedalam rumus. 
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Tabel 3.4. Lembar Penghitungan Expected Agreement 

Untuk menghitung persentase persetujuan yang diamati, 

dihitung menggunakan Formula Holsti. Lalu, persentase persetujuan yang 

diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung proporsi dari masing-

masing kategori lalu dikuadratkan. Angka reliabilitas bergerak antara 0 

hingga 1, dimana semakin besar angka menujukkan semakin tinggi pula 

relibilitas dari alat ukur (Eriyanto, 2011:292). 

No Kategori 
Frekuensi 

EA EA2 
Peneliti Koder 1 M 

1. Satu Sisi 

2. Dua Sisi 

3. Multi Sisi 

Total (N) 


