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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi (content 

analysis)yang dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang 

disampaikan dengan memadukan metode deskriptif kuantitatif didasarkan pada 

frekuensi dan persentase. Analisis ini dapat digunakanuntuk menganalisa semua 

bentuk komunikasi, antara lain media massa (surat kabar, majalah, tabloid dan 

sebagainya).  

Penelitian dengan teknik analisis  isi merupakan teknik penelitian alternativ 

bagi kajian komunikasi yang cendrung lebih banyak mengarah pada sumber 

(source) maupun penerima pesan.Pendekatan penelitian ini mengkedepankan 

penyajian data secara terstruktur serta memberikan gambaran terinci tentang 

objek penelitian berupa pesan komunikasi. 

Metode analisis isi tepat diaplikasikan untuk bidang-bidang masalah tertentu. 

Jadi, tidak setiap masalah tepat diselidiki dengan metode ini. Menurut Zuchdi 

(1993) didalam buku Memahami metode-metode penelitian, karangan Andi 

Prastowo, bidang-bidang masalah yang tepat untuk diselidiki dengan metode 

analisis isi, yaitu sebagai berikut:  

a. Penyelidikan tentang idiolek dan subkelompok bahasa 

b. Menganalisi imaji (image) yang dimiliki oleh seseorang tentang berbagai 

aspek tertentu. 

Secara prosedural,metode analisis isi terdiri dari empat langkah utama, yaitu 

pengadaan data (penentuan satuan, penentuan sampel, dan perekaman atau 

pencatatan), pengurangan (reduksi) data, inferensi, dan analisis25. 

 

25Andi Prastowo, Memahami Metode-metode Penelitian,( Yogyakarta : Ar-ruz Media, 2011 ),  
92. 
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a. Pengadaan data  

Data merupakan unit informasi yang direkam dalam suatu media, yang 

dapat dibedakan dengan data yang lain, dapat dianalisis dengan metode-

metode yang ada, dan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data mesti 

merupakan informasi yang tepat. Dalam arti, data tersebut mengandung 

hubungan antar sumber informasi dan bentuk-bentuk simbolis yang asli pada 

satu sisi, dan teori-teori, model, serta pengetahuan mengenai konteks pada sisi 

lain. Data mesti mewakili gejala yang sebenarnya. Untuk data yang berupa 

suara manusia, ucapan manusia harus ditulis atau paling tidak direkam dengan 

media rekam. Dengan cara seperti ini, ucapan dapat menjadi data yang 

memenuhi persyaratan penelitian. 

Dalam hal ini, ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu 

penentuan unit, penentuan sampel, dan perekaman atau pencatatan. 

b. Pengurangan (Reduksi) data 

Pengurangan data dapat dilakukan selama tahap anaslisis data. Untuk 

pelaksanaanya, langkah ini tidak membutuhkan perhitungan yang rumit, yaitu 

membentuk data yang tersedia menjadi satu bentuk yang diperlukan oleh 

teknik analisis yang digunakan. Ada dua kemungkinan pengurangan data, 

yaitu dengan statistik dan atau dengan hanya menghilangkan hal-hal yang 

tidak relevan. 

c. Analisis 

Langkah ini berhubungan dengan proses identifikasi dan penampilan pola-

pola yang penting, yang secara statistik signifikan, atau yang memberikan 

keterangan yang memuaskan, atau merupakan deskripsi hasil-hasil analisis 

isi.Ada dua cara analisis, yaitu dengan cara kuantitatif atau dengan cara 

kualitatif. 

 

 



19 
 

 

d. Inferensi 

Inferensi atau simpulan adalah bagian utama analisis isi. Pengetahuan 

tentang konteks data sangat memengaruhi keberhasilan dalam membuat 

inferensi. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Tabloid Buser yang beralamat di jalan 

Tengku Bey, Perum. PEPUTRA JAYA II BLOK II NO, 58  Simpang Tiga 

Pekanbaru-RIAU.Waktu penelitian ini dilakukan pada edisi tahun 2016. 

C. Populasi dan Sampel 

1. Populasi adalah jumlah keseluruhan fenomena yang akan diteliti. Populasi 

dalam penelitian ini adalah keseluruhan Rubrik Bedah Utama pada Surat 

Kabar Tabloid Buser pada Tahun 2016. 

2. Sampel adalah sebagian atau yang mewakili yang diteliti, berdasarkan 

keterbatasan waktu, tenaga dan dana maka sampel yang akan dijadikan dalam 

peneliotian ini adalah Rubrik Bedah Utama Edisi Oktober, November dan 

Desember. Pengambilan Sampel menggunakan Total Sampling, artinya 

Penulis mengambil sampel secara langsung kelapangan dan sekaligus 

dijadikan sebagai penelitian. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan teknik dokumentasi 

dilakukan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk melengkapi data-data 

penelitian.  

E. Uji Validitas 

Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana 

ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsinya. 
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Suatu alat ukur yang valid tidak hanya mampu menghasilkan data yang tepat, 

akan tetapi juga harus memberikan gambaran yang cermat mengenai data 

tersebut. 

Validitas data yang di pakai pada penelitian ini yaitu Content validity ( 

validitas isi ), validitas isi adalah validitas yang diperhitungkan melalui pengujian 

terhadap isi alat ukur dengan analisi rasional. Pertanyaan yang dicari jawabannya 

dalam validitas ini adalah sejauh mana item-item dalam suatu alat ukur mencakup 

keseluruhan kawasan isi objek yang hendak diukur. 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis isi (Content 

Analysis) dengan memadukan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan pada 

data yang telah ada. Dimana data tersebut dideskripsikan untuk menjelaskan 

permasalahan yang diteliti. 

Menganalisa data secara kuantitatif didasarkan pada frekuensi dan 

persentase. Setelah data yang berasal dari lapangan terkumpul, langkah 

selanjutnya penulis menganalisa data tersebut yaitu data kuantitatif yang 

digambarkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan table frekuensi 

dan dipersentasekan. Dalam penelitian ini berdasarkan jumlah frekuensi dan 

persentase diukur dengan menggunakan kategori yang telah ditetapkan 

Suharsimi Arikunto sebagai berikut: 

1. Sangat baik jika mempunyai nilai dari 76% sampai dengan 100% 

2. Cukup baik jika mempunyai nilai dari 56% sampai dengan 75% 

3. Kurang baik jika mempunyai nilai dari 40% sampai dengan 55% 

4. Tidak baik jika mempunyai nilai dari 0% sampai dengan 40%. 

Persentase hasil analisis tentang penggunaan bahasa jurnalistik pada 

Tabloid Buser penulis menggunakan rumus: 
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P=𝐹
𝑁

 x 100% 

Dengan keterangan :  

P = Persentase 

F = Frekuensi 

N = Jumlah nilai keseluruhan  

100%  =  Ketepatan rumus 

 

 

 

 

 


