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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN   

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pendekatannya, penelitian ini termasuk pada metodologi 

riset kuantitatif. Riset kuantitatif adalah riset yang menggambarkan atau 

menjelaskan suatu masalah yang hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan 

demikian tidak terlalu mementingkan kedalaman data atau analisis. Periset 

lebih mementingkan aspek keluasan data sehingga data atau riset dianggap 

merupakan representasi dari seluruh populasi.
17

 

Metodologi penelitian kuantitatif ini dipilih oleh peneliti karena riset 

ini menggambarkan bagaimana isi pesan rubrik Argumentasi lembar Muda 

Harian Kompas yang sesuai dengan sasaran pembaca. Peneliti 

menggambarkan hal tersebut dengan data yang sudah dikumpulkan berupa 

pemberitaan di rubrik Argumentasi kurun waktu 2 Juni 2017- 25 Mei 2018. 

3.2. Jenis Penelitian 

Berdasarkan tataran atau cara menganalisis data, riset ini termasuk ke 

dalam jenis kuantitatif deskriptif. Jenis riset ini bertujuan membuat deskripsi 

secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat 

populasi atau objek tertentu. Periset sudah mempunyai konsep (biasanya satu 
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konsep) dan kerangka konseptual. Melalui kerangka konseptual (landasan 

teori), periset melakukan operasionalisme konsep yang menghasilkan variabel 

beserta indikatornya. Riset ini untuk menggambarkan realitas yang sedang 

terjadi tanpa menjelaskan hubungan antarvariabel.
18

 

Bedasarkan teori tersebut penelitian ini membuat deskripsi tentang isi 

pemberitaan rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas yang 

menghasilkan variabel beserta indikatornya berdasarkan konsep yang telah 

peneliti buat. 

3.3. Sumber Data  

Pada dasarnya riset (penelitian) adalah kegiatan untuk mencari 

kebenaran suatu masalah. Upaya mencari kebenaran ini melalui kegiatan 

mengumpulkan fakta-fakta, menganalisisnya, menginterpretasikan, dan 

menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah wujud kebenaran yang dicari.
19

 

Jadi dapat disimpulkan bahwa informasi adalah data yang diolah dan sudah 

dapat digunakan oleh pemakainya. Karena itu, salah satu prosedur riset adalah 

mengolah data agar menjadi informasi yang dianggap sebagai kebenaran.
20

 

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan atas data primer dan data sekunder. 
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a. Data Primer:       Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber      

data pertama atau tangan pertama di lapangan.
21

 

Dalam penelitian ini, data primer yang didapat 

adalah informasi mengenai segala macam hal 

mengenai lembar Muda. Informasi tersebut meliputi 

sejarah berdirinya lembar beserta 

perkembangannya, isi pemberitaan yang ada di 

dalam lembar, sasaran dari lembar Muda itu sendiri, 

dan kebijakan redaksi dalam hal pemberitaan dan 

framing tentang pemberitaan. 

b. Data Sekunder: Data sekunder adalah data yang diperoleh dari  

sumber kedua atau sumber sekunder.
22

 Dalam 

penelitian ini, data sekunder yang didapat adalah 

komentar pembaca di rubrik Argumentasi lembar 

Muda periode 2 Juni 2017- 25 Mei 2018. Selain itu 

data sekunder juga didapat melalui beberapa sumber 

lainnya, yaitu jurnal-jurnal penelitian serta buku 

yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. 
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3.4. Populasi dan Sampel 

3.4.1. Populasi 

Populasi adalah keseluruhan objek atau fenomena yang diriset.
23

 

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah komentar dalam rubrik 

Argumentasi lembar Muda Harian Kompas kurun waktu 11 September 2015 – 

25 Mei 2018 dengan jumlah 1254 komentar. Dimana keseluruhan komentar 

tersebut berada dalam 129 edisi. 

3.4.2. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek atau fenomena yang 

akan diamati.
24

 Dalam mencapai hal tersebut dikenal dengan prosedur 

pemilihan sampel. Prosedur pemilihan sampel ini disebut teknik sampling. 

Dalam riset komunikasi dikenal dua jenis teknik sampling, yaitu sampel 

probabilitas dan sampel nonprobabilitas. Sampel Probabilitas, yaitu sampel 

yang ditarik berdasarkan probabilitas di mana setiap unsur populasi 

mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih melalui perhitungan secara 

matematis. Sedangkan sampel nonprobabilitas, yaitu sampel yang dipilih 

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari periset.
25

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling 

nonprobabilitas. Adapun yang menjadi alasan ialah karena sampel ditentukan 

berdasarkan pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti sendiri, yaitu perihal 
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kelengkapan data yang diperoleh. Sampel yang peneliti ambil ialah komentar 

pembaca di rubrik Argumentasi lembar Muda Harian Kompas kurun waktu 2 

Juni 2017 – 25 Mei 2018. 

Selama kurun waktu tersebut, peneliti membuat kategori tertentu 

berdasarkan tujuan penelitian. Kategori yang dibuat oleh peneliti ialah 

pengelompokkan atau kategori tema pemberitaan. Selama kurun waktu yang 

ditentukan oleh peneliti, terdapat empat kategori pemberitaan yakni lifestyle, 

kehidupan di kampus, politik dan peringatan hari besar. Empat kategori 

tersebut berada dalam 47 edisi. Dimana untuk rincian kategori yang peneliti 

maksud adalah sebagai berikut. 

Tabel 3.1.  

Kategori Tema Pemberitaan Berdasarkan Jumlah Terbitan yang 

Ditentukan oleh Peneliti 

No. Kategori 

1 Lifestyle 

2 Kehidupan di Kampus 

3 Politik 

4 Peringatan Hari Besar 

           Sumber : Olahan Peneliti 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat 

digunakan periset untuk mengumpulkan data. Dalam riset kuantitaif dikenal 

dengan metode pengumpulan data: kuesioner (angket), wawancara (biasanya 
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berstruktur), dan dokumentasi.
26

 Peneliti menggunakan dua metode dalam 

pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Berikut, peneliti 

menjabarkan mengenai dua metode pengumpulan data tersebut. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan antara periset-seseorang yang berharap 

mendapatkan informasi dan informan-seseorang yang diasumsikan 

mempunyai informasi penting tentang suatu objek (Berger, 2000: 111). 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
27

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan 

redaksional dari Harian Kompas. Wawancara yang peneliti gunakan 

adalah bentuk wawancara terstruktur (dilengkapi dengan daftar 

pertanyaan terstruktur). Peneliti menggunakan pedoman wawancara, 

yang merupakan bentuk spesifik yang berisi instruksi yang 

mengarahkan peneliti dalam melakukan wawancara.
28

 

Dalam metode wawancara ini, peneliti mendapatkan konfirmasi dari 

pihak redaksional Harian Kompas mengenai beberapa pertanyaan yang 

diajukan seputar rubrik Argumentasi lembar Muda. 
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2. Dokumentasi 

Beberapa buku menggangap dokumentasi sebagai sebuah metode 

pengumpulan data. Anggapan ini biasanya terjadi dalam riset-riset 

historis, yaitu bertujuan untuk menggali data-data masa lampau secara 

sistematis dan objektif. Dokumen bisa berbentuk dokumen publik atau 

dokumen privat.
29

  

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data berupa dokumen publik. 

Dokumen publik seperti laporan polisi, berita-berita surat kabar, 

transkrip acara TV, dan lainnya.
30

 Adapun dokumen publik dalam 

penelitian ini yaitu pemberitaan pada rubrik Argumentasi lembar Muda 

periode 2 Juni 2017- 25 Mei 2018. 

3.6. Unit Analisis 

Unit analisis adalah sesuatu yang akan dianalisis. Jika survei, unit 

analisis adalah individu atau kelompok individu, sedangkan analisis isi unit 

analisisinya adalah teks, pesan atau medianya sendiri. Secara umum ada 

beberapa unit analisis dalam analisis isi seperti unit tematik, unit fisik, unit 

referens dan unit sintaksis. Namun dalam hal penelitian ini, unit analisis dalam 

analisis isi ini adalah unit referens. Dimana rangkaian kata atau kalimat yang 

menunjukkan sesuatu yang mempunyai arti sesuai kategori.
31
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Berdasarkan teori agenda setting yang digunakan, peneliti menyusun 

unit analisis. Unit analisis ini disusun berdasarkan salah satu model agenda 

setting yaitu agenda media. 

Dimensi Unit Analisis Kategorisasi Sub Kategorisasi 

Agenda 

Media 

 

Visibilitas Jumlah berita setiap 

edisi 

Jumlah berita 

 

 

 

Tingkat menonjolnya 

berita 

a. Judul sesuai dengan 

kategori tema 

mahasiswa  

b. Judul tidak sesuai 

dengan kategori 

tema mahasiswa 

a. Panjang paragraf 

b. Pendek paragraf 

Tingkat 

menonjol 

bagi khalayak 

Relevansi isi berita 

dengan kebutuhan 

khalayak 

a. Sesuai dengan 

kategori tema 

mahasiswa 

b. Tidak sesuai dengan 

kategori tema 

mahasiswa 

 

Valensi 

Kemampuan tayangan 

dalam mendapatkan 

perhatian khalayak 

a. Mendukung 

b. Tidak mendukung 

c. Tidak kedua-duanya 

 

3.7. Definisi Operasional 

Pada bagian definisi operasional peneliti hendak menjelaskan bagian 

dari unit analisis dan kategori yang telah dibuat. Selain digunakan sebagai 

pedoman peneliti untuk tahap analisis, definisi operasional ini dibuat sebagai 

referensi penelitian-penelitian dengan tema yang serupa. Berikut penjelasan 
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mengenai bagian dari unit analisis dan kategori yang digunakan dalam 

penelitian: 

1. Agenda Media 

Proses ini akan memunculkan masalah bagaimana agenda media itu 

terjadi pada waktu pertama kali.
32

 Untuk melihat proses ini peneliti 

menjabarkan proses analitis ke dalam tiga unit analisis: 

a. Visibility (Visibilitas) 

Penekanan pada unit analisis ini adalah jumlah berita dan tingkat 

menonjolnya berita. Peneliti menjelaskan dua penekanan pada 

dimensi ini. 

a) Jumlah berita 

Berita yang masuk ke redaksi akan melalui proses seleksi 

terlebih dahulu oleh orang yang disebut gatekeeper sebelum 

disebarluaskan ke khalayak. Hal ini mempengaruhi jumlah 

berita yang dimuat. 

Berbagai penelitian awal tentang penjagaan gerbang yang 

dilakukan oleh White dan Gieber hanya membatasi jangkauan 

permasalahan sekitar kegiatan pemilihan berita yang 

berlangsung dalam kamar berita. Dalam kamar berita 

dilakukan seleksi berita dari sejumlah besar berita yang masuk 

ke media. Dalam tahap penyeleksian ini, dapat diketahui 
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tentang kadar subyektifitas dalam proses penyeleksian yang 

dilakukan oleh media (McQuail:2003:162).
33

  

Sub kategorisasi yang dibuat dalam penekanan unit analisi ini 

adalah jumlah berita. Semakin banyak jumlah berita yang 

diterbitkan oleh pihak redaksi maka semakin sedikit 

gatekeeper menyeleksi berita. Sebaliknya, semakin sedikit 

jumlah berita yang diterbitkan oleh pihak redaksi maka 

semakin banyak gatekeeper menyeleksi berita 

b) Tingkat menonjolnya berita 

Menurut. Assegaf, penonjolan berita dapat dilihat dari panjang 

pendek kolom, ukuran kolom, judul dan lead, dan penempatan 

(positioning) (Assegaf:.1991:25-26). Berita yang dimuat media 

tidak selalu sesuai dengan agenda publik karena pengaruh 

sidang redaksi, pesan sponsor dan faktor eksternal yang 

mempengaruhinya.
34

 

Dalam konteks penelitian ini, penonjolan berita dilihat dari 

judul dan panjang pendek paragraf argumentasi dari pengirim. 

Sub kategorisasinya sendiri ada dua. Pertama adalah judul 

yang sesuai dengan kategori tema mahasiswa dan judul yang 

tidak sesuai dengan kategori tema mahasiswa. Kategori tema 

                                                           
33

 Made Dwi Adnjani, Mubarok. 2011. Analisis Pemberitaan Tentang Unissula di Media Cetak , 
Jurnal Ilmiah Komunikasi MAKNA Vol. 2 no. 1, (Semarang : Universitas Negeri Sultan Agung), hal. 
35 
34

 Ibid. hal.36 



26 

 

mahasiswa yang dimaksud adalah lifestyle, kehidupan di 

kampus, politik dan peringatan hari besar.  Sesuai jika judul 

sesuai dengan kategori tema tersebut dan sebaliknya, tidak 

sesuai jika judul tidak sesuai dengan kategori tema yang 

dimaksud. 

Kedua adalah panjang dan pendek paragraf. Panjang dan 

pendek argumentasi dari pengirim dilihat dari jumlah paragraf. 

Paragraf menurut Gani (2013: 21) merupakan bagian-bagian 

paragraf yang terdiri dari kalimat-kalimat yang berhubung-

hubungan secara utuh dan padu serta merupakan kesatuan 

pikiran. Di bidang bentuk pada umumnya paragraf terdiri dari 

sejumlah kalimat, atau dengan kata lain merupakan kumpulan 

dari sejumlah kalimat meskipun ada juga yang hanya terdiri 

dari satu kalimat atau satu kata, misalnya kalimat penutup pada 

surat yang sering hanya berupa kata terimakasih. Sejumlah 

kata itu kait-mengait sehingga membentuk suatu kesatuan. Di 

bidang makna, paragraf itu merupakan suatu informasi yang 

memiliki ide pokok sebagai pengendalinya (Ramlan, 2013: 

22).
35

  

Dikatakan panjang apabila jumlah paragraf dari argumentasi 

adalah tiga atau lebih dari tiga. Sebaliknya, dikatakan pendek 
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apabila  jumlah paragraf dari argumentasi adalah dua atau 

kurang dari dua. 

b. Audience Salience (Tingkat menonjol bagi khalayak) 

Penekanan pada unit analisis ini yaitu relevansi isi berita dengan 

kebutuhan khalayak. Audience salience yang dimaksud yaitu media 

menciptakan isi pesan yang menjadi komponen proses komunikasi 

berupa panduan dari pikiran dan perasaan seseorang yang 

menggambarkan lambang dan bahasa atau lambang lainnya yang 

disampaikan kepada orang lain (Severin dan Tankard, Jr, 2011:59).
36

 

Sub kategorisasi yang dibuat dalam penekanan unit analisis ini adalah 

isi sesuai dengan kategori tema mahasiswa dan isi tidak sesuai dengan 

kategori tema mahasiswa. Kategori tema mahasiswa yang dimaksud 

adalah lifestyle, kehidupan di kampus, politik dan peringatan hari 

besar. 

Sesuai dengan tema apabila isi dari rubrik sesuai dengan kategori tema 

mahasiswa yang dimaksud. Tidak sesuai dengan tema apabila isi dari 

rubrik tidak sesuai dengan kategori tema yang dimaksud. 
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c. Valence (Valensi) 

Valence adalah suatu kemampuan tayangan untuk mendapatkan 

perhatian dari khalayak sehingga pada akhirnya dapat mempengaruhi 

sikap khalayak.
37

  

Penekanan pada unit analisis ini adalah kemampuan pihak redaksi 

untuk mendapatkan perhatian dari khalayak. Sub kategorisasi yang 

dibuat adalah mendukung, tidak mendukung dan tidak kedua-duanya. 

Mendukung apabila isi dari komentar pembaca mengandung unsur 

respon mendukung terhadap suatu tema tertentu yang diterbitkan 

redaksi. Tidak mendukung apabila isi dari komentar pembaca 

mengandung unsur respon yang tidak mendukung terhadap suatu tema 

tertentu yang diterbitkan redaksi. Tidak kedua-duanya apabila isi dari 

komentar pembaca tidak mengandung unsur respon mendukung 

maupun tidak mendukung terhadap suatu tema tertentu yang 

diterbitkan. 

3.8. Teknik Analisis Data 

3.8.1. Uji Reliabilitias Kategori 

Kategorisasi dalam analisis ini merupakan instrumen pengumpul data. 

Fungsinya identik dengan kuisoner dalam survei. Supaya objektif, maka 

kategorisasi harus dijaga reliabilitasnya. Terutama untuk kategorisasi yang 

dibuat sendiri oleh peneliti sehingga belum memiliki standar yang telah teruji, 

maka sebaiknya dilakukan uji reliabilitas. Salah satu uji reliabilitas yang dapat 
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digunakan adalah berdasarkan rumus Ole R. Holsty. Disini, peneliti 

melakukan pretest dengan cara mengkoding sampel ke dalam ketegorisasi. 

Kegiatan ini selain dilakukan penelti juga dilakukan oleh seseorang yang lain 

yang ditunjuk peneliti sebagai pembanding atau hakim. Kemudian hasil 

pengkodingan dibandingkan dengan menggunakan rumus Holsty
38

, yaitu:  

2M 

CR = 

N1 + N2 

Keterangan:  

CR = Coeficient Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding (hakim) dan peneliti 

N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding (hakim) dan 

peneliti 

 

Hasil dari penghitungan uji reliabilitas dengan rumus Holsty terhadap 

kategorisasi tingkat menonjolnya berita dilihat dari kesesuaian judul dengan 

tema menunjukkan angka 0,95, kategorisasi tingkat menonjolnya berita dilihat 

dari panjang pendeknya paragraf menunjukkan angka 1, kategorisasi relevansi 

isi berita dengan kebutuhan khalayak menunjukkan angka 0,91, sedangkan 

kategorisasi kemampuan tayangan dalam mendapatkan perhatian khalayak 

menunjukkan angka 0,82. Terdapat satu kategorisasi yang tidak dihitung oleh 

peneliti yaitu kategorisasi jumlah berita setiap edisi dikarenakan kebijakan 

redaksi. 
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Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas 

kategorisasi adalah 0,75. Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan 

hakim) tidak mencapai 0,75, maka kategorisasi operasional mungkin perlu 

dirumuskan lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang dibuat belum 

mencapai tingkat keterandalan atau keterpercayaan.
39

 

3.8.2. Tabel (Distribusi) Frekuensi 

Dalam penelitian analisis data kuantitatif ini dikenal dua macam 

statistik, salah satunya adalah statistik deskriptif. Statistik deskriptif 

digunakan pada riset diskriptif yang berupaya menggambarkan gejala atau 

fenomena dari satu variabel yang diteliti tanpa berupaya menjelaskan 

hubungan-hubungan yang ada. Ada beberapa teknik yang termasuk dalam 

kategori Statistik deskriptif, salah satunya adalah Tabel (Distribusi) Frekuensi. 

Kegunaan dari distribusi frekuensi adalah membantu peneliti untuk 

mengetahui bagaimana distribusi frekuensi dari data penelitian.
40

 Peneliti 

menggunakan tabel (distribusi) frekuensi untuk menganalisis data yang 

didapatkan. 
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