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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

4.1. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi penelitian ini adalah data pemberitaan pencurian aset budaya di 

Museum Sonobudoyo Yogyakarta pada portal berita detik.com dan kompas.com. 

Dalam penelitian ini pemberitaan yang digunakan adalah pemberitaan yang dapat 

diakses pada Bulan Agustus 2013 hingga Nopember 2015. Dikarenakan 

keterbatasan akses peneliti, dan waktu dalam mengumpulkan data. 

4.2. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan 

sekunder. Adapun data primer bersumber dari portal berita detik.com dan 

kompas.com, berupa pemberitaan kasus pencurian aset budaya di Museum 

Sonobudoyo mulai dari waktu terjadinya kasus pencurian hingga sembilan Januari 

2016. Situs berita diakses pada 21 Oktober 2015 hingga sembilan Januari 2016 

dan hasil wawancara pihak Museum Sonobudoyo pada tanggal tujuh Januari 

2016. Serta data sekunder bersumber dari dokumen-dokumen yang terkait kasus 

pencurian di Museum Sonobudoyo. 

4.3. Variabel Penelitian 

Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat bagaimana kualitas isi berita 

mengenai kasus pencurian aset budaya di Yogyakarta pada portal berita detik.com 

dan kompas.com. Penelitian ini menggunakan variabel kualitas isi berita yang 

ditinjau dari segi completeness, accuracy, dan balance. 

a. Completeness 

Completeness artinya adalah informasi yang lengkap mengenai kejadian 

penting yang terjadi.  Berkaitan dengan penelitian terdahulu, Dewi (2011), 

completeness diukur dengan kelengkapan unsur-unsur 5W1H.  

1) Lengkap 

Apabila dalam berita terdapat kelengkapan unsur-unsur 5W dan 1H, yaitu 

what mengenai apa yang terjadi menyangkut peristiwa atau pernyataan 
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narasumber, who apabila menyebutkan siapa sajakah yang terlibat di dalamnya, 

why yaitu menjelaskan mengapa peristiwa tersebut terjadi atau latar belakang 

terjadinya perisiwa, when menjelaskan kapan waktu kejadian atau 

kemungkinan-kemungkinan waktu yang berkaitan dengan kejadian tersebut, 

where yaitu menjelaskan dimana tempat terjadinya suatu peristiwa, dan how 

mengenai bagaimana terjadinya suatu peristiwa, bagaimana aktor melakukan 

suatu perbuatan, bagaimana hasil keputusan suatu perundingan, atau 

bagaimana menanggulangi suatu peristiwa. 

2) Tidak lengkap 

Dikatakan tidak lengkap apabila dalam berita tidak terdapat alah satu atau lebih 

unsur dari 5W1H, yaitu what, who, why, when, where, dan how. 

b. Accuracy  

Accuracy merupakan ketepatan penulisan nama para narasumber; status, 

pangkat, atau jabatan para narasumber; tempat dan waktu kejadian; dan 

berbagai penulisan lain yang bersifat teknis redaksional. Berkaca dari 

penelitian sebelumnya, Dewi (2011) dan Wicaksono, dkk (2015), accuracy 

dikategorikan menjadi ada tidaknya kesalahan. 

1) Ada 

Apabila dalam berita, kata dan tanda baca benar serta terjadi kesesuaian antara 

penampilan judul dan teks berita. 

2) Tidak ada 

Apabila dalam berita terdapat kesalahan kata dan tanda baca serta tidak ada 

kesesuaian antara judul dan teks berita. 

c. Balance 

Balance sering diartikan sebagai keseimbangan dalam pemberitaan. Balance 

diukur dengan menghitung berapa banyak ruang dan waktu yang diberikan 

media untuk menyajikan pendapat pihak terkait. Dalam penelitian ini peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan MPM pada tahun 2015 yang 

menyebutkan bahwa balance dapat diukur dari jumlah narasumber. 
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4.4. Metode Pengumpulan Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari portal 

berita detik.com dan kompas.com. Dalam penelitian ini, pengumpulan data  

dilakukan dengan mengisi coding sheet (lembar koding) yang dibuat khusus untuk 

penelitian ini. Pengisian koding dilakukan oleh peneliti dan dibantu oleh satu 

orang koder untuk mengkoding kedua portal berita, detik.com dan kompas.com. 

Sembari melakukan pengkodingan. Peneliti mengamati data-data yang bersumber 

dari dokumen terkait kasus pencurian. Selain itu juga melakukan wawancara 

dengan pihak Museum Sonobudoyo yang diwakili oleh Kepala Museum 

Sonobudoyo, Ibu Riharyani. Hal ini dilakukan untuk mengklarifiksi data yang 

didapat dari pengkodingan. 

4.5. Metode Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, analisis 

deskriptif, kemudian mengintegrasikannya dengan uji eksak Fisher dan chi-

square. Alat bantu yang digunakan dalam analisis ini yakni perangkat lunak 

Microsoft Excel 2010 dan R. 

4.6. Diagram Alur Penelitian 

 

Gambar 4.1 Diagram Alur Penelitian 
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Berdasarkan diagram alir diatas, maka langkah-langkah yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

1. Dimulai dari perumusan masalah  

2. Langkah selanjutnya menyusun lembar coding. Lembar coding disusun 

peneliti berdasarkan kebutuhan akan data penelitian. 

3. Wawancara Kepala Museum Sonobudoyo, Riharyani. 

4. Menguji apakah lembar coding yang dibuat dapat menjawab tujuan penelitian. 

Apabila lembar coding dapat menjawab tujuan penelitian maka tahap 

selanjutnya adalah melakukan coding data. Coding data dilakukan oleh dua 

orang, dalam hal ini adalah peneliti dan satu orang coder. Dan apabila lembar 

coding tidak dapat menjawab tujuan penelitian maka akan dilakukan 

penyusunan ulang lembar coding hingga dapat menjawab tujuan penelitian. 

5. Melakukan coding data kualitas pemberitaan yang dilihat dari completeness, 

accuracy, dan balance. 

6. Menganalisis data yang didapat dari proses coding data. 

7. Penyusunan kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah yang telah disusun 

terlebih dahulu. 

8. Selesai. 

 

 


