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BAB III 

  

MATODELOGI PENELITIAN 

 

A. Paradigma penelitian  

Paradigma atau perspektif atau pendekatan didefinisikan sebagai seperangkat gagasan 

yang melukiskan karakter situasi yang memungkinkan pemngambilan tindakan  Becker dikutip 

dari kriyantono, (2006:48). Menurut Kriyantono  (2006:48), perspektif atau paradigma merupakan 

dasar bagi persepsi karena itu sangat mempengaruhi persepsi kita akan realitas. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan paradigma atau perspektif atau pendekatan konstruktivis. Pendekatan 

atau paradigma konstruktivis bersifat induktif, artinya penelitian yang dilakukan menjelaskan 

fenomena atau hal yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya atau penjelasanya lebih umum 

(Rusadi,2009) 

Pandangan konstruktivis yang dijelaskan (Rusadi, 2009), isi komunikasi merupakan hasil 

kontruksi komunikator yang menyusun dan menyampaikan pesan. Isi komunikasi, misalnya 

sebuah berita, merupakan hasil produksi yang akan didistribusikan kepada khalayak atau 

konsumenya. Penelitian ini mencoba melihat isi komunikasi produk media yaitu ribrik berita “Osi 

Ae Jes” dalam surat kabar MALANG EKSPRES dengan melihat pesan yang disampaikan kepada 

khalayak berhubungan dengan pelanggaran kode etik jurnailistik sebagai alat control media dalam 

segi penulisan dan pemberitaan yang dilakukan oleh media khsusunya surat kabar. 
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B. Pendekatan Penelitian 

 

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. 

Menurut Denzin dan Lincoln penelitian kualitatif merupakan satu aktivitas yang bertempat yang 

menempatkan pengamat di dalam dunia. Penelitian kualitatif terdiri atas serangkaian praktik 

material interpretif yang membuat dunia bisa disaksikan. Penelitian kualitatif mempelajari benda-

benda di dalam seting alaminya, berupaya memahami, atau menginterpretasikan, fenomena 

berdasarkan makna-makna yang dilekatkan oleh manusia kepadanya. Denzin K. Norman (2009: 

2-4). Penelitian kualitatif dalam dunia keilmuan merupakan suatu aktivitas pengamatan atau 

observasi terhadap aktivitas orang yang diteliti dan situasi sosialnya, dengan demikian penelitian 

juga bisa merupakan suatu aktivitas mewawancarai orang sehingga terungkap ide atau keinginan 

yang ada di balik pernyataan dan aktivitas mereka. Di samping itu penelitian bisa juga dalam 

bentuk membaca informasi dari dokumenasi. 

 

C. Metode Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Menurut 

Bungin (2010:93) penelitian kualitatif merupakan penelitian sosial yang bertujuan untuk mencatat 

dan memahami fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambar yang 

lengkap tentang fenomena yang dikaji dari pada merinci menjadi variabel-variabel yang saling 

terkait 

Sifat deskriptif dari tipe penelitian sendiri bertujuan untuk membuat penjelasan secara 

deskriptif secara sistematis Kriyanto (2006:22). Maka dari itu metode penelitian yang akan 

digunakan secara keseluruhan terhadap objek penelitian menggunakan metode analisis isi 

kualitatif, yang digunakan untuk mendeskripsikan konten berita yang diterbitkan oleh surat kabar 
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MALANG EKSPRES dalam rubrik “Osi Ae Jes”. Menurut Berelson dan Kerlinger. Metode 

analisis isi adalah metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi secara 

sistematik, objektif dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak. Kriyantono (2006:230). 

D. Objek Penelitian  

 

Objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti dalam suatu proses penelitian, 

dalam hal ini objek penelitian sendiri menjelaskan tentang apa atau siapa yang menjadi objek 

dalam penelitian Umar (2015: 303). Dalam penelitian ini peneliti mengambil objek rubrik “Osi Ae 

Jes” dari surat kabar MALANG EKSPRES edisi desember 2015, penelitian ini dilakukan dengan 

cara langsung yaitu mengumpulkan berita-berita “Osi Ae Jes”, pemilihan surat kabar MALANG 

EKSPRES sendiri karena surat kabar tersebut baru berdiri pada tahun 2014, dalam penyebaranya 

surat kabar MALANG EKSPRES sudah mencakup Kota dan kabupaten Malang, Blitar dan 

kabupaten Pasuruan. MALANG EKSPRES pula berdiri bersampingan dengan Malang Pos dan 

masuk dalam satu sistem kerja saling menguntungkan antara MALANG EKSPRES dan Malang 

Pos. 

E. Fokus Penelitian  

 

Fokus penelitian tersebut ditujukan agar peneliti sendiri bisa lebih terarah dan terperinci 

terhadap objek yang diteliti, rumusan masalah yang sudah ditetapkan membantu peneliti 

melakukan penelitian yang baik sesuai dengan metode dan sistem yang sudah ditentukan. 

Pengunaan metode analisis isi dalam penelitian tersebut merupakan sebuah cara yang 

dilakukan peneliti untuk mendekati objek penelitian secara sistematis. Penelitian tersebut 

memfokuskan pada berita “Osi Ae Jes” yang terbit di surat kabar MALANG EKSPRES edisi 

Desember 2015 berdasarkan Kode Etik Jurnalistik dari PWI dan KEWI 
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Poin pelanggaran yang diteliti mencangkup konten yang memuat: 

1. Mengandung unsur Opini Penulis 

2. Mengandung Unsur berita yang menyesatkan atau dusta 

3. Mengandung unsur kekerasan  

4. Mengandung Unsur Plagiat  

5. Tidak mengandung unsur penulisan identitas narasumber   

 

 

 

 

F. Teknik Pengumpulan Data 

 

Proses peneltian pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah 

penelitian, dalam penelitian ini peneliti melakukan metode proses dokumenasi dari surat kabar 

MALANG EKSPRES dan dokumen lainya untuk arsip data-data objek penelitian yang diperlukan, 

dokumen tersebut berupa surat kabar periode bulan Desember tahun 2015. Menurut Arikunto 

(2000: 234) metode dokumenasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variasi yang berupa 

catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah kabar, majalah, prasasti, notulen dsb. 

Teknik kedua yaitu menggunakan codding sheet atau lembar koding untuk memasukan 

data-data yang telah dikumpulkan berdasarkan kategori yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah 

data terkumpul proses pengelompokan dan anlisis menjadi tahap dalam kegiatan penelitian. 

Sumber data yang digunakan dalam proses pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut: 

Data kualitatif yang berasal dari teks-teks tertentu Kriyantono (2006:38). Data teks dari 

penelitian ini yaitu berita-berita “Osi Ae Jes” yang dikumpulkan dari surat kabar MALANG 
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EKSPRES edisi Desember 2015 dipilih karena rentang jarak antar pengambilan data dan penelitian 

tidak terlalu jauh sehingga diharapkan tidak mengurangi keakuratan data dan keaktualan data. 

 

G. Teknik Analisis Data  

 

Penelitian ini menggunakan teknik filling sistem dan menggunakan metode analisis isi, 

teknik filling sistem diperkenalkan oleh Wimmer dan Dominick dikutip dari Kriyantono (2009: 

196) yang menjelaskan mengenai membuat kategori-kategori tertentu untuk mengklasifikasi data 

yang diperoleh. Setelah itu data diinterpretasikan oleh peneliti, dipadukan dengan konsep atau teori 

yang menunjang pemahaman atas fenomena yang diteliti. Dari pengumpulan data, data diolah 

melalui pengamatan, pencatatan, sesuai dengan kategori yang dipakai berdasarkan undang–

undang atau aturan kode etik jurnalistik yang sudah ada. Adapun langkah-langkah teknik filling 

sistem ini menurut Kriyantono (2009:195) adalah sebagai berikut: 

 

1. Analisis data, penggunaan analisis data tersebut mulai digunakan ketika data 

yang dikumpulkan telah cukup 

2. Filling sistem, Menganalisis hasil observasi dengan kategori-kategori tertentu 

3. Setelah dikategorisasikan, data diinterpretasikan dengan memadukan konsep 

atau teori tertentu yang digunakan peneliti. 

 

Pemilihan kategorisasi berdasarkan pada pedoman isi dari kode etik jurnalistik dari PWI 

dan KEWI dengan fokus penelitian yang sudah ditentukan. Pada tahap pengkategorisasian inilah 

yang disebut filling sistem dengan membuat kategorisasi dari hasil observasi data yang akan 

diinterpretasikan. Dari kedua kode etik tersebut peneliti menggabungkan poin-poin kode etik yang 
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berhubungan dengan penyampaian atau penulisan isi berita yang dijadikan kategorisasi 

pelanggaran untuk menganalisis isi berita “Osi Ae Jes” dalam surat kabar MALANG EKSPRES 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengandung unsur opini dalam karya tulis jurnalistik, dalam penulisan berita 

Straigh News salah satu pantangan yang harus dihindari penulis berita adalah 

adanya opini wartawan dalam sebuah karya tulis berita, opini merupakan 

kesimpulan/pendapat dan tangapan mengenai sebuah permasalahan. Dalam 

penulisan berita jurnalis dituntut bersikap professional, tanpa perlu intervensi 

mempengaruhi pembaca. Penulis berita cukup melaporkan atau memberitakan data-

data dan fakta yang diperoleh, tanpa perlu sama sekali memasukan pendapat 

jurnalis tentang berita. Berbeda dengan jenis berita soft news dan feature, penulis 

dapat memasukan sebuah opini dan kesimpulan tentang sebuah permasalahan tetapi 

memiliki kadar yang terbatas dalam satu karya jurnalistik yaitu sekitar 20-25 % 

sisanya merupakan fakta dan data (Edy, 2013). Pengukuran presentase opini dalam 

berita dilihat dari seberapa banyaknya kata opnionative yang muncul dalam berita 

dan sisi subjektifitas wartawan dalam penulisan berita. Contoh dalam berita 

penulisan opini penulis biasanya diawali oleh kalimat, sepertinya, seakan-akan, 

sayangnya, biasanya dll. 

Kategorisasi ini bisa ditujukan dengan adanya kata-kata opinionative berupa 

kaliamt awalan: Sepertinya, tampaknya, diperkirakan, seakan-akan, kesanya, 

sayangnya dsb, serta opini penulis yang subjektif tentang berita yang mereka 

tuliskan  
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2. Unsur berita yang menyesatkan atau dusta. Berita yang menyesatkan adalah berita 

yang belum tentu kebenaranya, dan belum tentu diikuti bukti yang relevan misalnya 

seperti memalsukan kejadian berita, berita yang di simpang siur, berita yang 

pernyataanya dan sumbernya tidak jelas (Kikih, 2010). Berita yang dimuat juga 

tidak berimbang, memasukan opini terlalu banyak, mengurangi informasi dan 

konteks yang ada sehingga dapat mengubah isi berita yang sebenarnya  

Kategorisasi ini bisa ditujukan dengan isi berita yang belum tentu kebenaranya serta 

ditujukan dengan berita yang berbohong atau tidak susuai dengan realitas masalah 

yang terjadi. 

 

3. Mengandung unsur kekerasan. Kekerasan bisa didefinisikan sebagai 

prinsip/tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain 

tanpa persetujuan (Haryatmoko 2007: 127). Menampilkan tindakan verbal dan 

nonverbal yang menimbulkan rasa sakit secara fisik, psikologis dan atau sosial bagi 

korban 

Kekerasan dapat dibagi menjadi tiga yaitu kekerasan dunia rill (kekerasan dokumen 

yang merupakan dari dunia rill atau faktual), kekerasan dunia fiksi (kekerasan yang 

menunjukan kepemilikan pada dunia yang mungkin tidak ada, film, iklan) dan 

kekerasan visual (kekerasan simulasi yang berasal dari virtual, video games). 

Contoh dalam penulisan berita atau jika dalam bentuk kata-kata seperti menampar, 

menendang dll 
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Kategorisasi ini bisa ditunjukan dengan kata-kata penunjukan atau refrensi yang 

mengarah pada tindakan kekerasan, misalnya seperti menampar, menjambak, 

membanting, membunuh, mencekik dsb 

 

4. Unsur Plagiat 

Kegiatan jurnalistik merupakan kegiatan tulis-menulis untuk menyampaikan 

sebuah peristiwa atau permasalahan yang menurut penulis perlu diketahui oleh 

masyarakat, dalam prosesnya kekurangan data dan tidak akuratnya sebuah berita 

menjadi kendala dalam hasil karya jurnalistik, sebagian jurnalistik pun memilih 

untuk melakukan plagiat sebagai penunjang dalam berita. Praktek plagiat ini sering 

terjadi dalam dunia jurnalistik, kesibukan jurnalis yang padat untuk meliput berita 

dan menyusun berita di tempat kerja mereka menjadi alasan sebagian jurnalis 

melakukan praktek plagiat tersebut, plagiat dalam hal ini adalah pengambilan 

sebuah data, sumber atau statement dari narasumber berita atau hasil karya jurnalis 

lain yang dimasukan dalam berita dan tidak memberi identitas atau asal muasal 

pengambilan data, berita atau karya jurnalistik 

Plagiarism atau plagiat termasuk perbuatan yang tidak bisa dimaafkan, dalam kode 

etik ditegaskan pasal 2 Kode Etik jurnalitik menyatakan bahwa “wartawan 

Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melakukan dan 

melaksanakan tugas jurnalistik, cara yang professional itu diantaranya tidak 

melakukan kegiatan jurnalistik termasuk mengkudeta karya jurnalistik wartawan 

lain sebagai karya sendiri 
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Kategorisasi tersebut ditujukan pada hasil karya jurnalistik khususnya rubrik berita 

“Osi Ae Jes” dalam surat kabarMALANG EKSPRES, dalam hal ini hasil karya 

jurnalistik tersebut tidak memberikan keterangan asal-muasal sebuah berita dan 

pengklaiman liputan wartawan lain. 

5. Konten atau isi berita yang berhubungan dengan hak narasumber sebagai sumber 

berita, narasumber dalam berita memiliki hak untuk klarifikasi dalam bentuk 

penyamaran nama atau statement yang tidak ingin dimasukan dalam susunan berita, 

etika jurnalis dalam sebuah berita menyebutkan, wartawan atau penulis berita 

mempunyai kewajiban untuk melindungi identitas korban kejahatan susila atau 

seksual dan menghormati kesepakatan dengan sumber berita apabila narsumber 

tidak ingin menyiarkan identitas (off record), penulisan identitas sebenarnya dapat 

digantikan dengan menggunakan nama samaran untuk melindungi narasumber. 

Contohnya, menggunakan inisial nama, mengganti menjadi nama samaran. Sebuah 

berita yang merugikan atau menjatuhkan individu atau kelompok merupakan berita 

yang harus melindungi identitas pelaku atau narasumber dalam berita 

Kategorisasi ini ditujukan terhadap berita yang tidak melindungi privasi 

narasumber dalam rubrik “Osi Ae Jes” di surat kabar MALANG EKSPRES atau 

dalam kategorisasi tersebut dapat ditujukan bagaimana surat kabar MALANG 

EKSPRES melindungi korban dan pelaku berita yang dirugikan kridibilias ketika 

berita mencantumkan identitas korban atau subjek berita. 

 

Dengan demikian hasil pelanggaran kategorisasi ini dibagi dalam kategori: 
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a) Sesuai atau layak untuk muncul dalam media, apabila undang-undang atau 

peraturan yang dipilih dalam pengkategorisasian diterapkan dalam penulisan berita 

“Osi Ae Jes” MALANG EKSPRES 

b) Tidak sesuai atau tidak layak untuk dimunculkan dalam media, apabila undang-

undang atau peraturan yang dipilih dalam pengkategorisasian tidak diterapkan 

dalam penulisan berita “Osi Ae Jes” MALANG EKSPRES  

Dalam hal ini, analisis data berbentuk laporan teks yang menggabungkan informasi yang 

tersusun sehingga mudah untuk melakukan analisis dan melihat apa yang terjadi. 

 

Tabel 1. Contoh Lembar Koding Pengkategorisasian Berita 

 

  Kategorisasi  

Data Berita per hari 

selama bulan 

Desember 2015 

Mengandung 

unsur Opini 

penulis 

Mengandung 

unsur Plagiat 

 

 Dst. 

Tanggal 1    

Tanggal 2    

Dst. Dst. Dst. Dst. 

 

 

 


