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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian: 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

oleh peneliti (Moleong, 2014:11). Penelitian kualitatif juga berdasarkan proses 

pemahaman pada fenomena-fenomena yang akan diteliti oleh peneliti itu sendiri. 

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek 

penelitian seperti perilaku, presepsi, motivasi, dan tindakan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa.  

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif karena adanya kebutuhan 

untuk menyajikan suatu topik. atau fenomena secara lebih detail dan terperinci. Hal 

ini bertujuan pada pendalaman topik yang diangkat dan penyajian topik yang 

menjadi data yang enak dicerna, enak dibaca, dan menarik untuk dinikmati 

(Herdiansyah, 2010: 16).  

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai perencana dan pengumpul data, 

instrumen yang aktif dalam pengumpulan data pada objek penelitian, dan 

menganalisis data sebagai bentuk laporan pada hasil penelitian. Oleh sebab itu 

peneliti berupaya mengungkap gambaran pola penyajian travelogue feature pada 

majalah online travelnatic.com. Pola penyajian termasuk ke dalam setiap aspek 

penampilan pada majalah, baik dalam topik pembahasan, struktur penyajian, dan 

gambar penunjang. Penelitian ini bermaksud mengungkapkan apakah standart 
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penulisan Travelogue Feature telah terpenuhi jika para penulisnya adalah citizen 

journalism yang notabene bukan wartawan profesional. Keterlibatan peneliti 

dengan subjek penelitian juga sangat mempunyai peran penting untuk pencapaian 

keberhasilan penelitian. 

1.2 Dasar Penelitian: 

Peneliti memilih metode analisis isi yang bersifat kualitatif. Analisis isi 

digunakan apabila data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang 

terdokumentasi (buku, surat kabar, pita rekaman, naskah/manuscript), adanya 

keterangan pelengkap yang menerangkan metode terhadap data tersebut, dan 

peneliti berperan penting dalam mengolah bahan-bahan atau data-data yang 

dikumpulkan karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas/spesifik 

(Saebani & Afifuddin, 2012: 166). 

Dalam upaya merepresentasikan kerangka pesan secara akurat, peneliti 

menggunakan kuantifikasi, dimana data-data yang telah dikumpulkan kemudian 

diklasifikasikan dan disistematikan sedemikian rupa dengan mengacu pada target 

penelitian. Hal ini bertujuan agar kesimpulan dalam laporan tersaji secara ringkas 

dan menarik.  

Penelitian ini didasari desain penelitian konsep Klaus Krippendorff, dimana 

analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-inferensi yang 

dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan konteksnya. Melalui 

analisis isi peneliti berupaya mengungkap kecenderungan pola penyajian 

travelogue feature dalam majalah online. Kemudian melakukan interpretasi 

terhadap struktur penyajian Travelnatic E-Magz. 
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1.3 Ruang Lingkup Penelitian: 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni feature dalam majalah online 

travelnatic.com edisi Mei 2016. Penelitian dilakukan di Malang mulai 20 Juli 

hingga 20 September 2016. 

1.4  Unit Analisis Data: 

Unit analisis adalah bagian apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk 

menyimpulkan suatu teks. Bagian dari isi dapat berupa kata, kalimat, foto, scene 

(adegan), paragraf (Eriyanto, 2011:59). Dalam penelitian ini unit analisis adalah 

kalimat dalam paragraf pada setiap artikel feature dalam majalah online 

travelnatic.com edisi Mei 2016. 

1.5 Kategorisasi : 

Kategorisasi dalam penelitian ini mengacu pada kombinasi antara struktur 

Travelogue Feature yang dikemukakan Arini Thatagati dan struktur feature yang 

dikemukakan oleh Umar Zain. Ditambah dengan bagian “Perangkai” atau 

“Peralihan”. Sub kategori bersumber selain oleh Zain dan Thatagati, peneliti 

mengambil dari buku Sumadiria, Mappatoto, dan Pratikto. Dengan demikian, 

kategorisasi dalam penelitian ini yaitu: 

a. Judul: yakni berupa kalimat pertama yang dijumpai pada awal 

tulisan. Judul biasanya dicetak dengan font berbeda; lebih besar, 

lebih tebal atau lebih kecil. Kalimatnya orisinal, kreatif, serta 

menarik. Ada suatu usaha yang berupaya menarik perhatian 

pembaca dalam kalimat yang digunakan untuk sebuah judul. 
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Kekhasan pada Travelnatic E-Magz yakni judul diletakkan di satu 

halaman dengan latar foto serta nama penulisnya. Sub kategori judul 

sebagai berikut: 

- Pertanyaan: yakni berbentuk kalimat tanya di belakang 

kalimatnya. Artikel dengan jenis judul pertanyaan dapat sangat 

menarik apabila yang dipertanyakan itu memang sangat menarik 

perhatian. 

- Direct address: tujuannya agar judul tidak berbelit-belit. 

Kalimatnya langsung menunjuk sasaran kepada isi feature. Judul 

jenis ini efektif apabila dipergunakan juga ilustrasi atau anak 

judul yang memberikan informasi atau fakta tambahan yang 

menarik. 

- Summary statement: kalimat yang mewakili keseluruhan isi 

dalam feature. 

- Deklaratif: pernyataan singkat dan jelas, tetapi juga bisa fleksibel. 

- Label head: judul yang memberi gambaran pada pembaca. 

- Label/Etiket: hanya memberi nama atau merk saja. Sering 

digunakan pada jenis feature perjalanan untuk menginformasikan 

nama dan penggambaran sebuah wisata. Namun terlalu sederhana 

dan kurang menarik karena terbatas pada isi materi penulisan saja. 

b. Intro: intro travelogue feature kurang lebih tiga kalimat. Terdiri atas 

kalimat pembuka dan kalimat perangkai. Kalimat pembuka harus 

mampu memikat pembaca agar terus membaca. Kalimat perangkai 

adalah rangkaian kalimat yang menggabungkan kalimat pembuka 
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dengan isi. Pada Travelnatic E-Magz, intro dicetak dengan font 

miring. Letaknya persis setelah judul. Sub kategori pada intro, 

yakni: 

- Pertanyaan/bertanya: sering didahului dengan pernyataan 

(statement) lalu setelah itu disusul pertanyaan. 

- Ringkasan: berisi atau mewakili keseluruhan bahasan dalam 

feature. 

- Deskriptif: kalimat-kalimatnya menggambarkan atau 

mendeskripsikan tanpa berusaha membuat pembaca ikut 

merasakannya. Intro jenis ini tidak mengajak pembaca masuk ke 

dalam kisah namun hanya menempatkan pembaca sebagai 

penonton. Intro deskriptif cukup praktis, tidak menguras 

improvisasi serta daya imajinasi penulis. Namun intro ini dapat 

menarik jika menggambarkan hal-hal yang menonjol dan 

mengabaikan hal-hal yang tidak menarik. 

- Menuding langsung: intro menuding langsung sama terkadang 

sama dengan intro pertanyaan. Intro jenis ini bisa dimulai dengan 

mengajukan pertanyaan yang langsung ditujukan kepada 

pembaca. Bisa juga disajikan dalam bentuk kalimat sapaan dan 

berusaha mengajak atau melibatkan pembaca ke dalam tulisan. 

- Bercerita: kalimat-kalimatnya seolah memberi kesempatan 

kepada pembaca menjadi tokoh “saya” dalam cerita. 

- Kutipan: intro kutipan dapat ditandai dengan font tebal atau tanda 

petik. Pemilihan kutipan harus ringkas dan padat serta tepat 
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mencerminkan tema atau isi cerita. Kutipan dapat berupa watak 

atau filsafat hidup, bukan perkataan biasa yang tak memiliki 

bobot dan nilai. 

- Jeritan: seolah menampilkan suara jeritan, teriakan, atau kejutan 

secara tiba-tiba dan tak terduga. Tujuannya yakni agar pikiran 

pembaca digiring kembali ke dalam cerita yang diinginkan 

penulis. 

- Lain dari yang lain: ditulis menggunakan ungkapan-ungkapan 

yang tak lazim, tetapi menarik dan ada maknanya. 

- Memandang masa lalu-masa depan: ditulis dengan memandang 

ke belakang ke masa lalu, atau ke depan ke masa yang akan 

datang. Tujuannya adalah untuk membandingkan masa lalu 

dengan masa kini atau masa depan. 

- Kombinasi/gabungan: apabila dua-tiga intro digabung jadi satu. 

c. Bodi: bodi merupakan pengembangan dari 5W+1H yang kreatif. 

Disinilah isi travelogue feature dituangkan berupa kisah perjalanan 

yang mendeskripsikan mengenai objek wisata, orang-orang yang 

ditemui, serta informasi tambahan lainnya. Pada bodi terdapat pola 

paragraf dan pola rincian. Pola paragraf adalah pola yang digunakan 

untuk menjaga ketertiban susunan pada bodi. Beberapa macam pola 

paragraf yakni; tematik, spiral, dan blok. Sedangkan pola rincian 

yaitu cara dalam merincikan paragraf pada bodi. Beberapa macam 

pola rincian yakni; susunan alamiah, susunan logis, susunan dari 

umum ke khusus, dan susunan dari khusus ke umum. Pada 
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Travelnatic E-Magz, bodi adalah tulisan setelah intro. Penyajian 

bodi pada tiap halamannya terbagi menjadi paragraf-paragraf yang 

tersusun menjadi dua baris. Sub kategori pola paragraf, yakni: 

- Tematik: setiap paragrafnya memberi penegasan kembali pada 

apa yang telah diutarakan di bagian intro.  

- Spiral: merincikan kembali apa yang telah dijelaskan pada 

paragraf sebelumnya. Jadi paragrafnya seolah bergulir ke bawah, 

seperti spiral. 

- Blok: berisi bahan yang pada dasarnya berdiri sendiri. tetapi 

paragraf-paragraf yang mandiri itu pada akhirnya menyulam satu 

cerita yang bulat. 

Sub kategori pola rincian, yaitu: 

- Susunan dari umum ke khusus: memulai pernyataan atau 

anggapan yang bersifat umum yang boleh jadi benar atau salah.  

- Susunan dari khusus ke umum: tulisan dimulai dari alur pikiran 

tentang yang khusus menuju ke alur pikiran tentang yang umum. 

- Susunan logis: susunan ini mengikuti jalan pikiran bahwa 

penempatan sesuatu di belakang memberikan penekanan yang 

paling banyak. Atau bisa saja rincian tulisan diatur semakin ke 

bawah semakin memberikan kesan tegang sampai kepada bagian-

bagian yang paling tegang di akhir tulisan. 

- Susunan alamiah: rincian tulisan dilakukan secara berurutan atau 

kronologis.  



44 
 

Sub kategori kelengkapan unsur 5W1H: 

- What: apa yang terjadi. Penelitian ini mempertanyakan apa yang 

menjadi tema atau pembicaraan pokoknya. 

- Where: menyebutkan dimana tempat terjadinya. 

- When: menyebutkan kapan waktu kejadiannnya. 

- Who: memunculkan siapa tokoh yang menjadi peran utamanya. 

- Why: memaparkan mengapa kejadiannya bisa terjadi. 

- How: menjelaskan bagaimana kejadiannya bisa terjadi. 

d. Penutup/Punch: penutup travelogue feature adalah sesuatu yang 

dapat membangkitkan suasana dan emosi yang membuat pembaca 

puas setelah selesai “mengikuti” perjalanan. Penutup dalam sebuah 

feature adalah mutlak. Punch dimaksudkan agar travelogue feature 

diakhiri dengan sesuatu yang berkesan, bukannya datar-datar saja. 

Pada Travelnatic E-Magz, bagian punch merupakan paragraf, alinea, 

atau sebuah pernyataan terakhir setelah bodi selesai dipaparkan. Sub 

kategori pada punch: 

- Klimaks: menimbulkan kejutan, kenangan, kengerian, dan 

sebagainya. Penutup jenis ini menandakan bahwa tulisannya 

sudah selesai. 

- Ringkasan: penutup yang mengacu atau menunjuk kembali pada 

intro. Dimaksudkan untuk membimbing pembaca pada alur 

cerritanya. Dengan begitu, pembaca tidak menarik kesimpulan 

yang keliru. 
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- Menyimpulkan: meski secara eksplisit tidak jelas dinyatakan, 

namun menyimpulkan tentang apa-apa yang telah diceritakan 

dalam cerita. 

- Penyengat: penutup yang memberi pernyataan yang sama sekali 

tidak terduga-duga. Penutup jenis ini mengagetkan seolah-olah 

membuat pembaca terlonjak. 

- Ajakan bertindak: melontarkan imbauan, seruan, dan ajakan 

kepada pembaca. 

e. Peralihan/Perangkai: memberi aba-aba akan munculnya bahan baru 

tetapi masih berkaitan dengan tema karangan. Aba-aba yang 

dimaksudkan adalah peralihan yang dapat berbentuk frasa, kalimat, 

maupun paragraf. Fungsinya untuk memberi tahu pembaca bahwa 

penuturan sekarang beralih ke bahan baru. Selain itu untuk 

menyusun bahan baru dalam perspektif atau sudut pandang yang 

tepat. Syarat bagian peralihan adalah singkat, padat, dan samar-

samar. Dengan kata lain, setiap akan menuturkan sisi baru atau sudut 

pandang baru dalam karangan, peralihan atau perangkai harus 

digunakan. 

1.6  Sumber Data: 

Dalam penelitian ini, sumber data primer diperoleh lansgung dari 10 travelogue 

feature yang ada dalam majalah online Travelnatic.com. Data sekunder atau data 

pendukung lainnya diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, internet, 

dan sebagainya. 
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Kategorisasi yang dipakai dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk lembar 

coding (coding sheet). Coding sheet digunakan sebagai alat untuk mengukur atau 

mengecek aspek-aspek pada struktur pernyajian travelogue feature yang 

dikehendaki dalam penelitian ini. Setelah itu dilakukan proses mengisi lembar 

coding yang dinamakan coding. Coding dilakukan oleh orang yang disebut coder.  

Dalam penelitian ini coder adalah individu yang memiliki kesamaan dalam hal 

latar belakang pendidikan yakni dalam bidang ilmu komunikasi dan melakukan 

penelitian serupa dengan peneliti. Hal tersebut membuktikan bahwa coder 

berkompeten sebagai pembanding penelitian dari peneliti. 

1.7 Uji Reliabilitas dengan Koder : 

Uji reliabilitas ditujukan pada konsistensi antara data dengan kenyataan yang 

sebenarnya. Reliabilitas mengharuskan peneliti menunjukkan bahwa metode yang 

digunakan adalah konsisten dan dapat digunakan kembali. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan reliabilitas antar koder (intercoder reability). 

Koder dalam penelitian ini berperan sebagai pembanding hasil penelitian yang 

telah dilakukan peneliti. Koder merupakan individu yang dianggap berkompeten 

dalam melakukan penelitian. Hal ini dibuktikan dengan latar belakang pendidikan 

yang sama dalam bidang ilmu komunikasi, dan melakukan penelitian serupa dengan 

peneliti. Penelitian dinyatakan reliabel jika persamaan antara peneliti dan koder 

tinggi. 

Intercoder reability sudah pernah dilakukan oleh Merry Herlinda dalam 

penelitiannya yang berjudul “Pola Penyajian Berita Kriminalitas (Analisis Isi 

Kualitatif Pada Unsur Jurnalistik Koran Memo Arema Edisi tanggal 30 Juli 2010, 
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31 Juli 2010, dan 2 Agustus 2010)”. Dalam menguji reliabilitas penelitiannya, 

Merry menggunakan bantuan koder. Reliabilitas antar koder merujuk pada tingkat 

kesepakatan antar koder yang independen dalam mengcoding isi yang sama dan 

dengan instrument coding yang sama pula. 

1.8 Teknik Analisa Data : 

Analisis data dalam penelitian ini dengan filling system yaitu data yang 

terkumpul dianalisis dengan membuat kategori tertentu. Wimmer dan Dominick 

menyatakan filling system ialah memasukkan data dalam kategori, kemudian data 

diinterpretasikan dengan memadu konsep atau teori tertentu yang membantu 

memahami data (Kriyantono, 2006: 200). 

Dalam penelitian ini, data-data yang telah terkumpul akan dimasukkan ke 

dalam kategorisasi atau pengelompokkan atau klasifikasi yang terdiri dari struktur 

feature (judul, intro, bodi, dan penutup). Peneliti kemudian akan 

menginterpretasikan data-data yang telah dikelompokkan tersebut. 




