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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada penelitian yang akan dilakukan, penulis menggunakan metode 

analisis isi kuantitatif. Dalam metode ini peneliti harus memahami bahwa analisis 

isi merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menganalisis komunikasi 

secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap pesan yang tampak.
18

 Dalam 

analisis isi kuantitatif peneliti menentukan unit analisis dan mengkategorisasikan 

subjek penelitian yang akan diteliti lebih mendalam. Unit analisis merupakan 

sesuatu yang akan dianalisis sedangkan dalam analisis isi unit analisisnya adalah 

teks, pesan atau medianya sendiri.
19

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

berita kriminal pada surat kabar Jawa Pos Radar Semarang periode Agustus 2017 

– Januari 2018 dan kategorisasi pada penelitian ini adalah Kode Etik Jurnalistik 

PWI pasal 4 dan 5. 

Secara umum analisis isi kuantitatif dapat didefinisikan 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, reliable, dan dapat direplikasi.
20
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3.1 Paradigma Penelitian 

Sebagian orang menyebut paradigm sebagai citra fundamental dari pokok 

permasalahan di dalam suatu ilmu. Paradigma menggariskan hal yang seharusnya 

dipelajari, pernyataan-pernyataan yang seharusnya dikemukakan dan kaidah-

kaidah yang seharusnya diikuti dalam menafsirkan jawaban yang diperoleh. 

Namun secara umum, paradigma dapat diartikan sebagai seperangkat kepercayaan 

atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak dalam kehidupan 

sehari-hari.
21

 

Paradigma penelitian yang digunakan kali ini adalah paradigma 

positivisme. Paradigma positivism merupakan paradigma yang muncuk paling 

awal dalam dunia ilmu pengetahuan. Keyakinan dasar aliran ini berakar pada 

paham ontology relisme yang menyatakan bahwa realitas berada (exist) dalam 

kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam (natural laws). Penelitian 

berupaya mengungkap kebenaran realitas yang ada, dan bagaimana realitas 

tersebut senyatanya berjalan.
22

 Paradigma ini didasarkan pada sebuah pengamatan 

empirik yang diarahkan pada metode ilmiah yang mengutamakan objektifitas, 

validitas, dan reliabilitas suatu data. 

3.2 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kuantitatif dengan pendekatan 

analisis isi deskriptif. Dalam riset kuantitatif, peneliti dituntut bersikap objektif 

dan memisahkan diri dari data. Artinya, periset tidak boleh membuat batasan 
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konsep maupun alat ukur data sekehendak hatinya sendiri. Penelitian analisis isi 

deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara 

detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak 

dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di    

antara variable. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek 

dan karakteristik dari suatu pesan.
23

 Dalam penelitian ini data yang diperoleh 

diharapkan dapat menjelaskan proses penerapan Kode Etik Jurnalistik PWI yang 

dilakukan oleh wartawan khususnya pada berita kriminal. 

Berdasarkan teori tersebut, penelitian deskriptif kuantitatif,  merupakan  

data yang diperoleh dari sampel populasi penelitian dianalisis sesuai dengan 

metode statistik yang digunakan.  Penelitian deskriptif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan informasi tentang penerapan Kode Etik 

Jurnalistik PWI pada berita kriminal surat kabar Jawa Pos Radar Semarang 

periode Agustus 2017 – Januari 2018. 

3.3 Definisi Konseptual 

Konseptualisasi merupakan proses menjelaskan konsep yang abstrak untuk 

kemudian mendefinisikannya menjadi definisi konsep tual dengan berdasar pada 

literatur.
24

 Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori 

yang ada dalam penelitian ini, maka akan ditentukan beberapa definisi konseptual 

yang berhubungan dengan yang akan diteliti, antara lain : 

1. Berita kriminal 
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Karena berita kriminal sendiri merupakan berita mengenai segala 

peristiwa kejadian dan perbuatan yang melanggar hukum seperti 

pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, pemerkosaan, 

penipuan, korupsi, penyelewengan, dan segala sesuatu yang bertentangan 

dengan norma-norma kesusilaan yang ada dalam masyarakat.
25

 

2. Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 4 

Pasal 4 

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul 

Penafsiran : 

a. Bohong adalah sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan 

sebagai hal yang tiddak sesuai dengan fakta yang terjadi. 

b.  Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja 

dengan niat buruk. 

c.  Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. 

d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, 

gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan 

nafsu birahi. 

e.  Dalam penyiaran gambar dan suara dan arsip, wartawan mencantumkan 

waktu pengambilan gambar dan suara. 

3. Kode Etik Jurnalistik PWI pasal 5 

Pasal 5  
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Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban 

kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan anak-

anak. 

Penafsiran : 

a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri 

seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. 

b.  Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum 

menikah.  

3.4 Definisi Operasional 

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat 

diamati secara empiris. Proses ini disebut sebagai operasionalisasi konsep. Proses 

operasionalisasi ini dilakukan dengan membuat definisi operasional. Definisi 

operasional adalah seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau 

aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang digambarkan dalam 

konsep.
26

 Dengan demikian, definisi operasional bukan berarti 

definisi/pengertian/makna seperti yang terlihat pada teori di buku teks, namun 

lebih menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai ukuran/indikator 

dari suatu variabel, da ukuran/indikator tersebut tidak abstrak, namun mudah 

diukur.
27
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Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijabarkan, maka 

operasionalisasi konstruk yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, 

sadis dan cabul. 

Kategori operasional : menghormati asas praduga tak bersalah, 

menyiarkan informasi yang bersifat tidak memfitnah, menyiarkan 

informasi yang bersifat tidak sadis, dan menyiarkan informasi yang 

bersifat tidak cabul. 

b. Pasal 5 : Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan 

identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas 

pelaku kejahatan anak-anak 

Kategori operasional : wartawan Indonesia tidak menyebutkan 

identitas korban kejahatan asusila dan wartawan Indonesia tidak 

menyebutkan identitas pelaku kejahatan anak-anak. 

Tabel 3.1 Kategori Penelitian  

No Kategori Indikator Satuan 

ukur 

1. Menghormati asas praduga 

tak bersalah 

- Masih dalam tahap penyelidikan. 

- Belum mempunyai bukti tindak 

kejahatan. 

- Belum ada keputusan dari hakim. 

 

 

 

Per-

kalimat 

2. Menyiarkan informasi 

yang bersifat tidak 

memfitnah 

- Pemberitaan dengan informasi 

nyata seperti di lapangan. 

- Pemberitaan tidak dibuat dengan 

asumsi wartawan. 

3. Menyiarkan informasi 

yang bersifat tidak sadis 

- Pemberitaan yang mengenal 

belas kasihan dan tidak kasar. 

- Pemberitaan yang tidak 
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mengikutsertakan kronologis 

secara vulgar. 

= 1 

4. Menyiarkan informasi 

yang bersifat tidak cabul 

- Pemberitaan yang mematuhi 

norma kesusilaan. 

5. Wartawan Indonesia tidak  

menyebutkan identitas 

korban kejahatan asusila 

- Memakai inisial atau nama 

samaran. 

- Menyembunyikan identitas 

keluarga korban. 

6. Wartawan Indonesia tidak 

menyebutkan identitas 

pelaku kejahatan anak-

anak 

- Memakai inisial atau nama 

samaran 

- Korban anak merupakan seorang 

yang berusia kurang dari 16 tahun 

atau belum menikah 

    Sumber: Olahan Peneliti. 

Untuk melakukan pengukuran lebih lanjut, maka definisi operasional dari 

tabel diatas dijabarkan sebagai berikut. 

1. Tahap penyelidikan 

Tahap penyelidikan merupakan tahap awal memperoleh informasi melalui 

pengumpulan data.
28

 

2. Sadis 

Sadis merupakan sesuatu yang tidak memiliki rasa belas kasihan, kejam, 

buas, dan juga ganas.
29

 

3. Tidak cabul 

Sesuatu yang tidak melanggar kesopanan ataupun kesusilaan, dalam kata 

lain seperti hal-hal yang kotor, menjijikan, dan juga tidak wajar.
30

 

4. Identitas  

Merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus tentang dan dari seseorang.
31
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3.5 Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian, populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari suatu wilayah yang menajdi sasaran penelitian atau 

merupakan keseluruhan (universum)  dari objek penelitian.
32

 Dalam penelitian ini 

yang menjadi Populasi adalah seluruh berita kriminal surat kabar Jawa Pos Radar 

Semarang pada periode Agustus 2017 – Januari 2018. 

Sampel merupakan sejumlah anggota yang dipilih dari populasi.
33

 

Pengambilan sampel yaitu dengan teknik Total Sampling. Penulis mengambil 

sampel terhitung dari tanggal 1 Agustus 2017 sampai 31 Januari 2018. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari dokumentasi dan 

wawancara. 

a. Dokumen : 

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk 

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, 

catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto. Sifat utama data 

ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada 

peneliti untuk mengetahui hal-hal. Yang pernah terjadi di waktu silam.
34

 

Dalam penelitian ini, peneliti akan menghimpun dokumen naskah berita 

yang telah terbit pada periode yang ditentukan.  

b. Wawancara : 

                                                             
32

 Noor, Juliansyah. Ibid. Hal:148. 
33

 Noor, Juliansyah. Ibid. Hal:148. 
34

 Noor, Juliansyah. Ibid. Hal:141. 



32 
 

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai 

tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada 

kesempatan lain. Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian 

terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya.
35

 Dengan 

menggunakan teknik wawancara yang mendalam kepada pekerja media di 

Jawa Pos Radar Semarang, peneliti mengharapkan informasi tentang 

budaya kerja, kebijakan redaksi, proses produksi berita, gaya penulisan 

wartawan, dan peran redaksi dalam kegiatan jurnalistik di surat kabar Jawa 

Pos Radar Semarang khususnya pada berita kriminal. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Maleong (2000) mendefinisikan analisis data sebagai proses 

mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan 

uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja 

seperti yang disarankan oleh data.
36

 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, analisis isi termasuk dalam 

kategori paradigma positivistik yang memiliki pandangan tersendiri terhadap 

berita. Bagaimana berita tersebut awalnya diproduksi, bagaimana kedudukannya 

dan media yang bersangkutan dalam proses produksi berita secara keseluruhan. 

Analisis ini digunakan oleh penulis untuk menganalisa metode deskriptif 

kuantitatif yaitu menggambarkan data yang sesuai kemudian menganalisa dengan 

kata-kata dan kalimat. Data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah 
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berita kriminal pada surat kabar Jawa Pos Radar Semarang periode Agustus 2017 

– Januari 2018.  

a.  Teknik Analisis 

 Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

analisis deskriptif yaitu proses pemikiran untuk mengambil pengertian-

pengertian atau kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan data atau 

fakta yang konkret yang bersifat khusus. Pendekatan induktif 

dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data 

yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang diikhtisarkan dari data 

kasar.
37

 

b. Unit Analisis 

  Unit analisis dari penelitian ini adalah  per-item berita  dalam 

rubrik  kriminal pada Surat Kabar Jawa Pos Radar Semarang periode 1 

Agustus 2017 – 30 September 2017. 

c. Satuan Ukur 

 Satuan ukur dari penelitian ini yaitu: dihitung per-kalimat dari tiap 

berita kriminal yang disajikan, kemudian data yang dianalisa hanya 

penerapan kode etik jurnalistiknya saja. 

d. Instrumen Penelitian 

 Instrumen penelitian yang dipilih dan digunakan oleh peneliti 

dalam kegiatan meneliti yakni mengumpulkan data agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan lebih mudah. Adapun wujud dari instrumen 
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penelitian yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data yang 

ada berkaitan dengan objek yang akan diteliti adalah pedoman 

wawancara dan coding sheet yang didukung pula dengan alat untuk 

merekam hasil wawancara (tape recorder). 

e. Pengumpulan data 

  Data dikumpulkan dengan menggunakan lembar koding (coding 

sheet) yang memuat skor item-item indikator variabel yang telah dikoding, 

yang telah dibuat berdasarkan kategori yang ditetapkan. Dalam penelitian 

ini, teknik ini digunakan untuk mencatat penerapan kode etik jurnalistik. 

Adapun cara menjaring data ini dilakukan dengan 4 cara: 

1. Pengkoder yang telah di tetapkan oleh peneliti nantinya terlebih dahulu 

memahami isi tema dan struktur penulisannya. 

2.  Mengelompokan setiap naskah tulisan atau judul tulisan dalam struktur 

kategori yang sudah ditetapkan. 

3.  Memasukan data kedalam lembar tabel (coding sheet). 

4.  Menganalisa data yang dikatagorikan 

   Tabel 3.2 Lembar Coding Sheet Per-Berita 

   Keterangan: (√) = Ada (X) = Tidak Ada 

 
Judul Kategorisasi √ X 

 1. Masih dalam tahap penyelidikan.   

2. Belum mempunyai bukti tindak 

kejahatan. 

  

3. Belum ada keputusan dari hakim.   

4. Pemberitaan dengan informasi 

nyata seperti di lapangan. 

  

5. Pemberitaan tidak dibuat dengan 

asumsi wartawan. 

  

6. Pemberitaan yang mengenal belas 

kasihan dan tidak kasar. 
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7. Pemberitaan yang tidak 

mengikutsertakan kronologis secara 

vulgar. 

  

8. Pemberitaan yang mematuhi norma 

kesusilaan. 

  

9. Memakai inisial atau nama 

samaran. 

  

10. Menyembunyikan identitas 

keluarga korban. 

  

11. Memakai inisial atau nama samara.   

12. Korban anak merupakan seorang 

yang berusia kurang dari 16 tahun 

atau belum menikah. 

  

    Sumber: Olahan Peneliti. 

f. Reduksi Data 

  Reduksi data yaitu memilah-milah data yang sesuai dengan sistem 

kategori yang ditetapkan maupun memilah data yang sesuai dengan 

rumusan masalah yaitu berita kriminal yang menggandung Kode Etik 

Jurnalistik khususnya dalam surat kabar Jawa Pos Radar Semarang dengan 

tujuan penelitian. 

g. Reliabilitas Data 

  Penelitian analisis isi haruslah mempunyai alat ukur yang valid 

serta harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang sangat tinggi. 

Analisis isi harus dilakukan secara objektif, berarti tidak boleh ada beda 

penafsiran antara satu orang coder dan coder yang lain. Konsep ini disebut 

sebagai reliabilitas yakni sejauh mana alat ukur yang kita pakai akan 

menghasilkan temuan yang sama, berapa kalipun dipakai.
38

 

  Reliabilitas sangat penting dilakukan dalam analisis isi. Seperti 

dikatakan oleh Kaplan dan Goldsen bahwa pentingnya reliabilitas terletak 
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pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen 

dari peristiwa, instrument, atau orang yang mengukurnya.
39

 

  Dalam analisis ini, penulis menggunakan formula Holsti untuk 

mengukur realibilitas antar coder. Formula Holsti ini pertama kali 

diperkenalkan oleh R. Holsti. Relibilitas ini ditunjukkan dalam presentase 

persetujuan berapa besar presentase persamaan antara coder ketika menilai 

suatu isi. 

 Berikut formula Holsti:  

Reliabilitas Antar-Coder =     2M  

                                  N1 + N2  

 

Keterangan : 

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.
40

 

  Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada 

satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuannya 

sempurna di antara para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula 

tingkat reliabilitas. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum 

yang  ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungannya  

menunjukkan angka reliabilitas diatas 0,7 berarti alat ukur ini benar-benar  

reliabel. Tetapi, jika hasil perhitungan menunjukkan angka dibawah 0,7  
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berarti alat ukur (coding sheet) bukan alat yang reliabel.
41

 

h. Validitas Data 

  Validitas berkaitan dengan alat ukur yang dipakai secara tepat 

untuk mengukur konsep yang ingin diukur. Menurut Krippendorf dalam 

(Eriyanto,2011), menyebutkan bahwa validitas adalah kualitas hasil 

penelitian yang akan membawa seseorang untuk menyakini fakta – fakta 

yang ada tidak dapat ditentang. Alat ukur untuk mengukur apa yang 

didesain untuk diukur, dan menganggap analisis ini valid sejauh 

inferensinya didasarkan  atas dasar pembuktian yang dicapai secara 

independen.
42

 Validitas menjamin bahawa temuan-temuan penelitia 

(analisis isi) harus diambil dengan serius dalam membanguan teori-teori 

ilmiah atau membuat keputusan mengenai masalah-masalah praktis. 

Penelitian ini mengunakan validitas konstruk yaitu, alat ukur tidak asal 

disusun tetapi, harus diturunkan dari suatu kerangka teori. 

  Penelitian ini menggunakan instrumen non-test yang bersifat 

menghimpun data sehingga tidak perlu standarisasi instrumen, cukup 

dengan validitas isi dan validitas kontruk. 

1) Validitas Isi 

 Validitas isi berkaitan dengan apakah alat ukur telah memasukkan 

semua dimensi, semua indikator secara lengkap dari konsep yang 

hendak diukur. Sebuah alat ukur disebut mempunyai validitas isi jika 
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alat ukur menyertakan semua indikator dari konsep, tidak ada yang 

terlewatkan. 
43

 

 Validitas isi menunjukan kemampuan instrumen penelitian dalam 

mengungkap atau mewakili semua isi yang hendak diukur. Pengujian 

validitas isi instrumen penelitian ini menggunakan pendapat para ahli 

(experts judgement). Peneliti meminta bantuan kepada dosen Ilmu 

Komunikasi khususnya dosen pembimbing untuk menelaah apakah 

materi instrumen telah sesuai dengan konsep yang diukur. Setelah 

dilakukan (experts judgement), maka dilakukan uji coba insstrumen 

bukan pada sample penelitian.  

2) Validitas Konstruk 

 Validitas konstruk adalah validitas yang melihat apakah alat ukur 

disusun atau diurutkan dari suatu ekrangka teori tertentu. Alat ukur 

disebut mempunyai validitas konstruk jikalau alat ukur tidak asal 

disusun, tetapi diturunkan berdasarkan teori yang telah teruji.
44

 

 Cara mengetahui apakah suatu alat ukur mempunyai validitas 

konstruk atu tidak, cukup sederhana. Kita dapat mengevaluasi apakah 

alat ukur disusun secara ketat berdasarkan suatu konstruksi teori.
45

 

i. Penarikan Kesimpulan 

 Setelah melakukan berbagai tahapan data, pemilihan data, dan 

penyajian data, langkah berikutnya adalah melalukan penulisan dengan 

tujuan menjawab rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti. 
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Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kuantitatif yang 

nantinya data yang diolah mengahasilkan sebuah presentase angka, 

setelah itu peneliti akan mendeskripsikan hasil presentase angka menjadi 

sebuah analisa yang akan menjawab rumusan masalah yang telah disusun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


