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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

 Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif. 

Menurut Sugiyono (2015:7), pendekatan kuantitatif adalah suatu data penelitian 

berupa angka dan analisis menggunakan statistik, metode ini juga disebut metode 

ilmiah scientific, karena telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yakni konkrit, 

empiris, objetif, sistematis dan rasional. 

 Tipe penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yakni penelitian 

deskriptif. Menurut Muslimin (2016:136), penelitian deskriptif merupakan suatu 

metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang 

terjadi saat ini maupun fenomena yang telah lampau. Jenis penelitian ini dilakukan 

terhadap variabel mandiri, tanpa dihubungkan atau dibandingkan dengan variabel 

lain. Dimana nantinya peneliti akan mendapatkan data dan menggambarkan objek 

dengan apa adanya. Ciri dari penelitian kuantitatif yakni dilakukan secara sistematis 

melalui proses ilmiah dan prosedurnya dapat diujikan kembali oleh orang lain. 

Berdasarkan pendekatan penelitian yang digunakan, peneliti berupaya untuk 

memberikan gambaran mengenai penggunaan bahasa jurnalistik dalam 

penyampaian berita pada portal berita Tribunnews.com. 

 

3.2 Dasar Penelitian 

 Dasar penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yakni analisis 

isi. Tujuan penggunaan analisis isi, yakni untuk mengukur dan mengkaji isi sebuah 
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informasi. Sejalan dengan Muslimin (2016:144), mengemukakan bahwa, analisis 

isi (content analysis) merupakan analisis yang menekankan pada pembahasan 

mendalam terhadap isi sebuah informasi tertulis dalam media massa. 

 

3.3 Ruang Lingkup dan Objek Penelitian  

 Ruang lingkup penelitian ini yakni berita yang terdapat pada topik populer. 

Pada setiap harinya terdapat tiga topik terpopuler. Dalam penelitian ini, peneliti 

mengambil topik mengenai Demo Jakarta terkait Reuni 212. Topik ini menjadi 

salah satu topik populer pada tanggal 3 Desember 2018. Terdapat 26 berita yang 

termasuk pada topik Demo Jakarta edisi 3 Desember 2018. Berdasarkan 26 berita 

tersebut, terdapat 297 kalimat yang akan menjadi objek penelitian. Berikut berita 

yang akan menjadi objek penelitian: 

 

Tabel 3.1 Berita yang akan menjadi objek penelitian 

No Judul Berita 
Jumlah 

Kalimat 

1 
Mahfud MD Komentari Reuni 212 : Ini soal Demokrasi, 212 

Bukan Soal Iman 
8 

2 Ikut Ramaikan Reuni 212, Irwansyah Seperti Bernostalgia 17 

3 

Peserta Aksi Reuni 212 Meninggal Dunia, PDIP Ucapkan Duka 

Cita 
13 

4 

Panitia Sebut Reuni 212 Gerakan Moral, Pengamat : Kehadiran 

Prabowo Itu Merupakan Pernyataan Politik 
21 

5 

Video Momen Ketika Peserta Reuni 212 Menyambut 

Kedatangan Prabowo Subianto 
16 

6 PKS Puji Acara Reuni 212 8 

7 
Pengguna Transjakarta Melonjak 8,1 Persen Saat Aksi Reuni 

212 
10 
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8 

Partai Demokrat: Kehadiran Prabowo di Reuni 212 Bukan 

Kampanye 
12 

9 

Pengamat Sebut Pelaksanaan Reuni 212 Bisa Jadi Role Model 

Dunia 
10 

10 Hadiri Reuni 212 Prabowo akan Dapat Efek Elektoral Besar 9 

11 

Anies Baswedan Disebut Tak Tepat Sampaikan Capaian 

Kinerjanya di Reuni 212 
12 

12 

Anies Baswedan Sebut Reuni 212 Gerakkan Perekonomian 

Jakarta, Politisi PDIP: Sangat Keliru 
8 

13 Fadli Sebut Massa Reuni 212 Kalahkan Perang Dunia Kedua 10 

14 
Fadli Sebut Ketimbang Bagi-bagi Sertifikat Tanah, Jokowi 

Sebaiknya Hadiri Pertemuan G20 
12 

15 Polri Apresiasi Semua Pihak Kondusifnya Aksi Reuni 212 9 

16 

Anies Sebut Terjadi Geliat Ekonomi Mikro DKI Saat Aksi 212, 

Ini Kata Gembong 
18 

17 

TKN Jokowi-Ma’ruf Amin Tak Persoalkan Reuni 212 ke 

Bawaslu 
7 

18 

Minta Acara yang Sama Diadakan 3 sampai 4 Kali dalam 

Setahun, Iwan Fals: Bukan soal 212-nya 
11 

19 

Karding: Faktanya, Reuni 212 Kampanye Terselubung Kubu 

Prabowo 
12 

20 

Kapitra Ampera Sebut Reuni Akbar 212 Tujuannya Untuk 

Jatuhkan Jokowi 
14 

21 

Zulkifli Hasan: Reuni Akbar 212 Bukan Soal Elektoral, Tapi 

Gerakan Hati 
8 

22 

Ketua Umum PAN Sebut Reuni Akbar 212 Sebagai Gerakan 

Hati 
11 

23 Fadli Zon: Rugi yang Tidak Hadir dalam Reuni Akbar 212 9 

24 

Menurut TKN Jokowi-Ma'ruf, Reuni 212 Berjalan Lancar Tak 

Lepas dari Andil Jokowi 
14 

25 

Reuni 212 Berjalan Damai, TKN Sebut Bukti Jokowi Sangat 

Demokratis 
7 
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26 

Tim Kampanye Nasional Anggap Peserta Reuni 212 Juga Ada 

yang Dukung Jokowi 
11 

TOTAL 297 

Sumber: Tribunnews.com 

  

3.4 Unit Analisis 

 Menurut Krippendorff dalam Eriyanto (2011:59) mengemukakan bahwa 

unit analisis adalah apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap sebagai data. Unit 

analisis dapat digambarkan mengenai sesuatu apa yang akan diteliti dan dipakai 

untuk menyimpulkan isi dari sebuah teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, 

kalimat, paragraf, foto, dan potongan adegan. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan unit analisis sintaksis. 

 Eriyanto (2011:71) mendefinisikan unit analisis sintaksis yaitu unit analisis 

yang menggunakan bagian dari bahasa pada suatu isi. Bagian dari bahasa ini sangat 

bergantung pada jenis teks. Untuk bahasa tertulis meliputi berita, novel, iklan baris, 

kitab suci dan buku pelajaran. Unis bahasa ini dapat berupa kata, ayat, kalimat serta 

anak kalimat. Pada penelitian ini, unit analisis yang digunakan berupa kalimat yang 

disajikan pada portal berita Tribunnews.com. 

 

3.5 Satuan Ukur Penelitian  

 Satuan ukur dalam penelitian ini, yakni frekuensi kemunculan kategori 

dalam setiap kalimat pada berita yang akan diteliti. Adanya satuan ukur tersebut 

diharapkan mampu mempermudah peneliti untuk mengetahui nilai suatu berita 

yang akan diteliti oleh peneliti. 
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3.6 Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan oleh peneliti, yakni 

kumpulan berita yang masuk pada kategori topik terpopuler pada 3 Desember 2018. 

Topik yang akan diteliti yakni berita mengenai demo jakarta. Berita tersebut berupa 

dokumentasi yang dilakukan dengan cara mengunduh dan atau menscrenshoot 

berita yang diunggah oleh Tribunnews.com. 

 

3.7 Struktur Kategori 

 Metode validitas dalam penelitian analisis ini sangatlah tergantung pada 

kategori-kategorinya, maka perlu ditentukan kategori yang menjadi batasan agar 

penelitian tidak melebar. Berdasarkan paparan peneliti sebelumnya, dimana peneliti 

ingin mengetahui frekuensi kemunculan implementasi bahasa jurnalistik dalam 

penyampaian berita pada portal berita Tribunnews.com. Maka, peneliti akan 

menggunakan karakteristik bahasa jurnalistik untuk dijadikan alat ukur dalam 

penelitian ini. 

 

Tabel 3.2 Struktur Kategori Berdasarkan Karakteristik Bahasa Jurnalistik 

No Kategori Kriteria Indikator 

1. Singkat Ringkas Kalimat yang menjelaskan isi berita lebih 

ringkas dan tidak bertele-tele, dapat 

menggunakan singkatan dan juga 

akronim. 

Contoh: 

“Project G dipamerkan PT Astra Honda 

Motor (AHM), dengan tujuan melihat 

respon masyarakat terhadap motor 

generasi masa depan”. 

2. Padat Sarat makna Kalimat yang menggandung unsur 

minimal 1W+1H atau 2W dan hemat kata 

atau membuang kata-kata yang mubazir. 

Contoh: 
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“Dalam pameran yang dilaksanakan pada 

31 Oktober - 4 November 2018 ini, 

Honda setidaknya menampilkan 37 unit 

line-up produknya”. 

- What : pameran 

- When : 31 Oktober - 4 November 2018 

- Who : Honda 

- How : Menampilkan 37 unit line-up 

produknya 

3. Sederhana Mudah dimengerti Menggunakan kalimat yang mudah orang 

awam mengerti atau kalimat tunggal, 

bukan kalimat yang panjang dan 

kompleks yang dapat membingungkan 

pembaca. 

Contoh: 

“Peragaan busana kali ini bukanlah kali 

pertama Susi membawakan busana 

rancangan Anne”. 

4. Lugas Tegas  Menggunakan kalimat yang mampu 

menyampaikan informasi secara langsung 

dan apa adanya, serta menggunakan kata 

bermakna denotatif atau mengandung 

makna sebenarnya. 

Contoh: 

“Saat warga melihat kondisi korban, 

nyawa korban tak terselamatkan”. 

5. Menarik Kosakata Populer Kalimat yang mampu membangkitkan 

minat baca dengan menggunakan 

kosakata yang sesuai dengan 

perkembangan masyarakat atau populer, 

serta menggunakan kalimat yang aktif. 

 Contoh: 

“Mujica terus memerangi korupsi di 

kantornya hingga menjadi Presiden 

Uruguay”. 

6. Jelas Tidak ambigu Menggunakan kalimat yang jelas 

pengertiannya dan tidak menimbulkan 

makna ganda serta mudah dipahami oleh 

pembaca. 

Contoh: 

“Tidak semua orang mau hidup dalam 

kesederhanaan, apalagi bagi orang yang 

memiliki pangkat tertinggi dalam suatu 

negara”. 

Sumber: Penggalan Berita dari Tribunnews.com 
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3.8 Proses Koding Data 

Gambaran teknis dalam penelitian ini, peneliti akan dibantu oleh orang lain 

atau disebut dengan koder untuk mengukur ketepatan struktur kategori yang telah 

ditentukan oleh peneliti. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui apakah kategori 

yang telah ditetapkan oleh peneliti sudah reliable atau belum. Tahapan itu bertujuan 

untuk menunjukkan, bahwa kategori tersebut telah layak digunakan dalam 

penelitian ini.  

Orang yang akan membantu penelitian ini atau koder yakni saudara Baihaqi 

Tanthowi dan Widira Rahmawati. Alasan peneliti memilih mereka untuk dijadikan 

koder, yakni karena latar belakang akademis dalam bidang jurnalistik. Selain itu 

mereka pernah menjadi pimpinan redaksi dalam kegiatan praktikum jurnalistik. Hal 

itu mewajibkan mereka untuk selalu mengoreksi berita yang ditulis oleh reporter 

sebelum diterbitkan. Berdasarkan hal tersebut, peneliti yakin bahwa mereka telah 

paham mengenai penulisan berita sesuai kaidah, sehingga mampu membantu proses 

pengkodingan. 

Data yang telah diperoleh akan dimasukkan ke dalam lembar kerja sesuai 

dengan kategorisasi yang telah ditetapkan oleh peneliti. Setelah disesuaikan dengan 

kategorisasi tahapan selanjutnya yakni akan dilakukan perhitungan untuk 

mengukur reliabilitas data. Untuk mempermudah dalam pengkategorian, maka 

dibutuhkan lembar kerja koding. Adapun lembar kerja koding dalam peneitian ini 

yakni sebagai berikut: 
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Tabel 3.3 Contoh Lembar Coding 

Judul Berita: .........................    Tanggal: .............................. 

No Kalimat 
Kategori 

A B C D E F 

        

        

        

        

        

        

Keterangan 

A : Ringkas 

B : Sarat makna 

C : Mudah dimengerti 

D : Tegas 

E : Kosakata popoler 

F : Tidak ambigu 

 Tahapan berikutnya yakni mengelompokkan berita berdasarkan 

kategorisasi. Hal ini digunakan untuk mengetahui apakah berita tersebut sudah 

mengimplementasikan bahasa jurnalistik atau belum. Hal ini dapat diukur apabila 

suatu kalimat dikatakan memenuhi implementasi bahasa jurnalistik ketika masuk 

ke dalam 4 dari 6 kategori yang telah ditentukan. 

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yakni teknik dokumentasi. 

Menurut Sugiyono (2015:240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang telah 

berlalu. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar, film, maupun karya-karya 

monumental dari seseorang. Dalam hal ini dokumentasi data dilakukan dengan cara 
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mengumpulkan berita yang termasuk topik populer edisi 3 Desember 2018. 

Dokumen tersebut berupa transkrip berita mengenai topik Demo Jakarta terkait 

Reuni 212. 

 

3.10 Teknik Analisis Data  

 Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka akan 

diterapkan analisis isi. Teknik analisis isi merupakan teknik penelitian untuk 

mengungkap isi komunikasi yang nyata, objektif, sistematik dan kuantitatif. Tahap 

awal dari analisis data yakni mendeskpisikan temuan. Dalam hal ini menggunakan 

statistik deskriptif, bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjabarkan data yang 

diperoleh dari analisis isi (Eriyanto, 2011:305). 

 Hasil analisis isi nantinya akan dideskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi 

sederhana. Tabel ini akan memuat frekuensi dari masing-masing kategori dan 

presentase. Berikut contoh tabel frekuensi yang akan digunakan dalam penelitian 

ini: 

 

Tabel 3.4 Contoh Tabel Frekuensi 

Kategori Frekuensi Persentase 

   

   

   

   

   

   

   

Sumber: Eriyanto, 2011:306 
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3.11 Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Uji validitas dalam penelitian ini, yakni menggunakan validitas isi yang 

bertujuan untuk menggambarkan secara akurat mengenai isi pesan. Keakuratan 

tersebut yakni dengan menyajikan kelengkapan indikator dalam penelitian 

(Eriyanto, 2011:273).  

Uji reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur yang digunakan akan 

menghasilkan temuan yang serupa, meskipun alat tersebut telah dipakai berulang 

kali (Eriyanto,2011:281). Dalam penelitian kuantitatif, agar data yang diperoleh 

peneliti akurat, dapat dipertanggung jawabkan, reliable, sitematis, objektif serta 

valid, maka peneliti akan menggunakan uji reliabilitas.  

 Uji reliabilitas juga bertujuan untuk mendapatkan tingkat kesepakatan 

antara peneliti dan koder dalam bentuk presentase angka, selain itu juga untuk 

mendapatkan kesepakatan adanya penilaian berdasarkan kategori yang ditentukan 

oleh peneliti. Selanjutnya, hasil pengkodingan akan dibandingkan dengan 

menggunakan rumus formula reliabilitas yang dibuat oleh Ole R. Holsti (1969). 

Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan, yakni seberapa besar 

persentase antara koder dengan peneliti dalam menilai suatu isi (Eriyanto, 

2011:290). Berikut rumus untuk menghitung reliabilitas: 

CR =
2𝑀

N1 + N2
 

Keterangan: 

CR = Coeficient reliability (Reliabilitas antar coder) 

M  = jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 = jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 = jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 



48 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada.satupun 

kategori yang disetujui oleh para koder. Sedangkan 1 berarti persetujuan dianggap 

sempurna antara para koder. Makin tingi angka, maka semakin tinggi pula 

reliabilitas antar koder. Dalam formula Holsti angka minimum dalam uji reliabilitas 

yakni 0,7 atau 70%. Jika perhitungan menunjukkan angka di atas 0,7, berarti alat 

ukur yang digunakan reliable. Namun, jika di bawah angka tersebut, berarti alat 

ukur yang digunakan tidak reliable (Eriyanto, 2011:290).  

Setelah melakukan uji reliabilitas berdasarkan Holsti, kesepakatan koder 

akan diuji kembali menggunakan rumus Scott Pi. Hal ini bertujuan untuk 

penyempurnaan atas kelemahan perhitungan dengan menggunakan formula Holsti 

yang hanya menghitung jumlah persentase kemunculan kategorisasi dan menguji 

adanya persamaan antar coder. Penggunaan rumus Scott Pi bertujuan untuk 

menghitung peluang terjadinya persamaan antar coder (Eriyanto, 2011:292). 

Rumus Scott Pi yang akan digunakan yakni sebagai berikut: 

Reliabilitas Antar Koder = 
(% persetujuan yang diamati− % persetujuan yang diharapkan)

(1−% persetujuan yang diharapkan)

Untuk menghitung persetujuan yang akan diamati, maka dapat 

menggunakan proses seperti perthitungan presentase persetujuan. Peneliti akan 

membagi unit yang disetujui dengan total semua unit. Sedangkan untuk menghitung 

persetujuan yang diharapkan, maka dapat dilakukan dengan menghitung proporsi 

dari setiap kategori dan kemudian dikuadratkan. Jika kedua angka telah diperoleh, 

selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam rumus. Angka reliabilitas akan bergerak 

dari angka 0 hingga angka 1, dimana semakin besar angka yang ditunjukkan maka 

semakin tinggi pula reliabilitas dari alat ukurnya (Eriyanto, 2011:292). 


