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BAB III

METODOLOGI DAN OBJEK PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian Harian Umum The Jakarta Post

3.1.1 Sejarah Harian Umum The Jakarta Post

Tahun 1983 menandai tonggak penting dalam sejarah media penerbitan di

indonesia ketika isu pertama dalam The Jakarta Post terbit pada tanggal 25 April.

Harian surat kabar berbahasa inggris baru yang unik yang mempunyai tujuan

tidak hanya untuk meningkatkan standar media berbahasa inggris di Indonesia,

namun juga bersamaan dengan persaingan empat media penerbitan lainnya

menghasilkan suatu kualitas surat kabar dalam sudut pandang orang Indonesia

Sasaran media penerbitan yang baru tersebut adalah untuk menyajikan

suatu surat kabat berkualitas tinggi kepada pembacanya yang akan memberikan

seluruh berita yang tidak hanya pantas untuk di cetak, namun juga dapat

memperdalam wawasan yang sangat bermanfaat bagi para pembaca yang berasal

dari kepulauan yang luas ini, rakyat dan pemerintahnya, sebagai anggota keluarga

besar bangsa ini.

Sejarah dari surat kabar ini berawal dari suatu percakapan pada

pertengahan tahun 1982, antara menteri informasi Ali Moertopo dan Mr. Jusuf

Wanandi, yang mewakili koran milik Golkar yang didukung pemerintah, Suara

Karya. Menteri Moertopo mengatakan terkait dengan kemungkinan terbitnya

koran berbahasa inggris dengan kualitas editorial yang sangat tinggi yang tidak

hanya melayani cepatnya pertumbuhan komunitas asing di negeri ini akibat dari
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dibukanya ekonomi kerakyatan global dalam lebih dari satu dekade, namun satu

hal yang lebih penting yakni koran ini akan mampu memberikan sudut pandang

bangsa indonesia untuk  menjawab tingginya ketidakseimbangan lalu lintas

informasi global yang didominasi oleh dunia barat terkait dengan pembaca dan

berita-beritanya.

Beberapa persyaratan harus dipenuhi untuk tujuan ini. Koran tersebut

harus merangkul beberapa wartawan dan editor terbaik Indonesia agar dapat

menghasilkan suatu kualitas surat surat kabar yang berstandar internasional.

Bersamaan dengan itu juga mewakili faksi berbeda yang luas, spektrum

sosiopolitik bangsa guna memelihara suatu perspektif indonesia yang

sesungguhnya.

Perusahaan harus diatur secara profesional sehingga dapat tumbuh menjadi

institusi yang kuat secara ekonomi sehingga dapat secara konsisten memelihara

jurnalistik yang berkualitas tinggi. Dan terakhir, kepemilikan surat kabar juga

harus merefleksikan filosofi kebangsaan, karenanya saham dimiliki secara

kolektif dari karyawan, selain partisipasi ekuitas yang tidak-tunggal mayoritas

pendirinya.

Akhirnya, PT. Bina Media Tenggara, yang didirikan di akhir tahun 1982

sebagai suatu institusi surat kabar independen secara pribadi dimiliki oleh empat

kelompok media penerbitan yang bersaing, beberapa diantaranya merupakan

penerbit terdepan di indonesia: Suara Karya, Kompas, Sinar Harapan dan Tempo.

Sepuluh persen dari ekuitas (kedepannya meningkat hingga 20 persen) dimiliki

secara kolektif seluruh karyawan.
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Seketika setelah itu, suatu tim terdiri dari wartawan yang telah

berpengalaman dan editor telah dipilih dari ke empat perusahaan pendiri, serta

dari organisasi lainnya. Dalam hal bisnis, suatu tim khusus dirancang dalam

Kompas-Gramedia grup untuk membantu mengatur pemasaran, distribusi dan

fungsi terkait lainnya dari organisasi pemberitaan berdasarkan manajemen kontrak

tahunan.

Hari pertama penerbitan, tidak lebih dari 5,474 salinan surat kabar

menjangkau para pembaca. Konten dari halaman ke enam tersebut terdiri dari

berbagai pemberitaan tentang spionase yang dilakukan Soviet di wilayahnya,

suatu artikel yang ditulis oleh Jakob Oetama Kompas atas perintah H. Harmoko

sebagai menteri informasi, hanya beberapa bulan setelah ia secara pribadi terlibat

dalam tahapan perisapan di surat kabar ini dalam kapasitasnya sebagai ketua

dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), ditambah beberapa iklan yang berisi

ucapan selamat. Melihat ke belakang, itu bukanlah merupakan koran yang sangat

mengesankan. Namun, suatu tampilan yang segar dan berbeda yang telah

diterbitkan dalam pers Indonesia.
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3.1.2 Struktur Organisasi Harian Umum The Jakarta Post

Gambar 3.1: Struktur Organisasi Harian Umum The Jakarta Post (Arsip The Jakarta Post, 2014)
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Direksi Utama :
 Jusuf Wanandi
 Cherly P. Santoso
 Meidyatama Suryodiningrat
 Riyadi Suparno

Ketua Direksi : Riyadi Suparno

Kepala Editor : Meidyatama Suryodiningrat

Pengarah Editor Senior : Kornelius Purba

Editor Pelaksana :
 Primastuti Handayani
 Rendi A. Witular

Editor Senior :
 Sabam Siagian
 Endy M. Bayuni
 Vincent Lingga

Dewan Penasihat Editorial :
 Fikri Jufri
 Djisman Simanjuntak

Manajer Umum Marketing : Yulia Herawati

Manajer Umum Keuangan dan Administrasi : A. Bambang Trisno S.

Staff Editorial :
 Adisti Sukma Sawitri  Mustaqim Adamrah
 Ahmad Junaidi  Musthofid
 Agnes Winarti  M. Taufiqurrahman
 Andreas Dimas Aditya  Ricky Yudhistira
 Arief Suhardiman S.  Sri Wahyuni
 Andi Haswidi  Stevie Emilia
 Ary Hermawan  Hendarsyah Tarmizi
 Ati Nurbaiti  Hyginus Hardoyo
 Bruce Emond  Ida Indrwati Khouw
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 Bambang Nurbianto  Ika Krismantari
 Desy Nurhayati  Imanuddin Razak
 Dwi Atmanta  Indah Setiawati
 Evi Mariani  Tertiani ZB. Simanjuntak
 Irawaty Wardani  Tifa Asrianti
 I Wayan Juniartha  Triwik Kurniasari
 Jerry Adiguna  Veeramalla Anjaiah
 Kurniawan Hari Siswoko  Y. Dicky Christanto
 Linda Hollands Sjahlim  Sita W. D
 Matheos Viktor Messakh

Pembantu Teknologi dan Informasi :
 Ridhwan Ilhamsyah
 M. Terimor Womidiastomo
 Ery Aryasa
 Muhammad Samsudin

Pengembang Website :
 Arnold Yonata
 Mario Zulkarnain

Perancang Website : Arif Rahman Hakim

3.1.3 Halaman Rubrikasi di Harian Umum The Jakarta Post

Setiap surat kabar atau harian umum mempunyai halaman rubrikasi yang

sudah menjadi ciri khas setiap media, tidak terkecuali Harian Umum The Jakarta

Post yang mempunyai 12 halaman rubrikasi yang sedikit berbeda dengan harian

umum nasional lainnya. Keduabelas halaman rubrikasi The Jakarta Post yang

terbit setiap hari senin sampai minggu ini antara lain:

 Halaman pertama

Memuat headline yang fokus pada satu topik saja.

 Halaman kedua

Masih memuat headline namun berasal dari berbagai macam bidang.
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 Halaman ketiga

Memuat headline dengan topik bisnis. Karena bisnis merupakan hal yang

paling utama di dunia ini sehingga The Jakarta Post menggunakan halaman

ketiga sebagai business headline.

 Halaman keempat

Memuat berita nasional (berita tentang Indonsia) dengan berbagai topik yang

ada didalamnya.

 Halaman kelima

Memuat berita seluruh nusantara dengan porsi berita yang lebih ringan

daripada berita yang ada di halaman keempat (berita nasional).

 Halaman keenam dan ketujuh

Memuat opini yang dibuat oleh wartawan The Jakarta Post mengenai isu

yang sedang ramai dibicarakan oleh orang.

 Halaman kedelapan

Memuat forum pembaca yang hampir serupa dengan halaman keenam dan

ketujuh, namun di halaman ini pembaca yang menyuarakan pendapatnya

mengenai isu yang sedang terjadi hari ini.

 Halaman kesembilan

Memuat mengenai berita yang terjadi di Jakarta. Berbagai masalah, baik dari

transportasi, tempat, dan sebagainya.

 Halaman kesepuluh sampai duabelas

Memuat berita-berita yang sedang terjadi di seluruh dunia.
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3.1.4 Desk-Desk di Harian Umum The Jakarta Post

Harian Umum The Jakarta Post terbit tujuh kali dalam satu minggu.

Selain memuat berita-berita, Harian Umum The Jakarta Post setiap harinya juga

memuat beberapa rubrik atau desk yang berbeda setiap harinya. Desk tersebut

dibagi menjadi beberapa bagian dalam tujuh hari, yaitu:

 Senin: Sci-Tech (Teknologi)

Desk teknologi membahas mengenai teknologi-teknologi terkini, seperti

ulasan gadget yang baru keluar dari pasaran.

 Selasa: Environment (Lingkungan)

Desk lingkungan membahas mengenai keadaan lingkungan yang berada di

dalam negeri maupun di luar negeri, seperti flora dan fauna, maupun

fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar.

 Rabu: Body & Soul (Jiwa dan Raga)

Desk jiwa dan raga membahas mengenai kesehatan, seperti macam-macam

obat, penemuan-penemuan baru di bidang kesehatan, tips kesehatan, dan

solusi kesehatan.

 Kamis: Art & Culture (Kesenian dan Budaya)

Desk kesenian dan budaya membahas mengenai kesenian-kesenian maupun

budaya di Indonesia dengan tujuan untuk memperkenalkan berbagai macam

kesenian dan budaya yang sangat banyak sehingga para pembaca baik

domestik maupun internasional dapat mengetahui kesenian dan budaya apa

saja yang ada di Indonesia.
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 Jumat: Lifestyle (Gaya Hidup)

Desk gaya hidup membahas mengenai gaya hidup, seperti fashion terbaru,

style yang sedang ramai dibicarakan oleh banyak orang sehingga menjadi tren

masa kini, dan tokoh-tokoh yang bergerak di bidang fashion.

 Sabtu: Entertainment (Hiburan)

Desk hiburan membahas mengenai berbagai jenis macam hiburan, mulai dari

resensi film dan berita mengenai musik.

 Minggu: Digital Life (Kehidupan Digital)

Desk kehidupan digital membahas mengenai kehidupan yang sehat dalam

melakukan aktivitas-aktivitas yang saat ini dibantu teknologi yang sangat

canggih. Selain itu, terdapat berita mengenai referensi teknologi untuk

menjadikan referensi dalam mengembangkan kemampuan kita.

3.1.5 Proses Pengolahan Berita di Harian Umum The Jakarta Post

Proses pengolahan berita dimulai pada malam hari, wartawan diberi tugas

untuk meliput suatu kejadian dan diberi job desk apa saja yang menarik untuk

diangkat. Selanjutnya pada pukul 10.00 dilakukan rapat redaksi meminta laporan

kepada reporter mengenai job desk yang sudah diberikan sebelumnya oleh editor.

Pemimpin redaksi menanyakan apakah suatu kejadian penting diliput atau tidak,

kalau tidak maka wartawan akan mencari lagi suatu kejadian yang lebih informatif

lagi. Pukul 15.00 kembali rapat redaksi untuk menentukan berita-berita apa saja

yang pantas untuk dimuat ke dalam edisi berikutnya, termasuk headline.

Setelah berita yang ditentukan untuk edisi selanjutnya selesai, maka editor

mengedit berita yang sudah ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris jika
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terdapat kesalahan menulis atau salah arti yang langsung dikoreksi oleh copy

editor (editor yang fasih dan paham bahasa Inggris). Proses editing di The Jakarta

Post merupakan bagian yang penting, terutama soal keakurasian data, seperti

penulisan nama, tahun, dan kurs uang. Kesalahan huruf juga menjadi hal

terpenting, karena apabila wartawan melakukan kesalahan satu kalimat yang

editor tidak terlihat, maka kalimat tersebut bisa menjadi salah arti. Setelah semua

selesai diperika oleh editor, malam harinya edisi tersebut dicetak.

3.1.6 Kebijakan Redaksional Penyajian Berita Spionase The Jakarta Post

Kasus spionase yang dilakukan Australia terhadap Indonesia mendapat

perhatian lebih dari masyarakat Indonesia, karena Australia melakukan

penyadapan yang dapat merugikan negara Indonesia. Tokoh, pejabat negara,

hingga presiden disadap oleh Australia demi mendapatkan informasi-informasi

karena Australia memang sedang membutuhkan informasi tersebut. Sebagai

harian umum, The Jakarta Post melakukan beberapa kebijakan-kebijakan yang

telah disepakati antara redaksional dan pemimpin redaksi agar pemberitaan yang

dimuat dapat memenuhi unsur objektivitas.

Semua berita dapat dimuat dan sejauh berita tersebut diyakini penting

untuk khalayak, maka layak untuk diberitakan. Menurut pengarah editor senior

Harian Umum The Jakarta Post, Kornelius Purba mengenai objektivitas. Ia

mengatakan penting atau tidak penting itu bukan masalah, yang menjadi masalah

adalah sangat sulit untuk objektif terlebih dalam masalah intelijensi, karena

masyarakat Indonesia hanya bisa marah-marah saja tanpa alasan yang jelas.
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Media terkesan mengompori pembaca yang mengakibatkan menjadi

marah. Penggunaan teknologi juga mendukung spionase ini. Media tidak lagi

menggunakan kabel telepon, tetapi sudah menggunakan satelit untuk menyadap

suatu negara. Tetapi tidak dapat dipungkiri Indonesia juga melakukan tindakan

yang sama (melakukan penyadapan) terhadap negara lain, karena ini merupakan

praktek umum. Tidak hanya Australia saja, Malaysia juga memata-matai

Indonesia dalam bidang ekonomi.

Proses peliputan berita spionase Australia terhadap Indonesia di Harian

Umum The Jakarta Post lebih kepada kantor berita. Kasus spionase Australia-

Indonesia yang diberitakan oleh The Jakarta Post mengutip dari kantor berita

Reuteurs, AFP, Associated Pers (AP), dan koran-koran internasional, tetapi kita

juga menghubungi pejabat-pejabat kantor pemerintahan, misalnya presiden, polisi,

badan intelijen, militer.

Selain kepada kantor berita, Harian Umum The Jakarta Post juga

menambahkan referensi beritanya dengan mengutip beberapa situs yang dianggap

mempunyai kredibilitas yang tinggi, tetapi kita jangan sampai percaya begitu saja,

kita harus melakukan verifikasi untuk mengetahui apakah berita tersebut memang

benar atau tidak. Harian Umum The Jakarta Post biasanya menggunakan

beberapa situs yang kredibel hanya untuk menjadi bahan saja. Intinya kita harus

melakukan cross check berulang-ulang sampai informasi yang didapat benar-

benar fakta.
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3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Metode Penelitian

Jenis metode penelitian ini yaitu metode analisis isi deskriptif. Analisis isi

deskriptif pada dasarnya merupakan suatu cara menyandi (coding) pernyataan

atau penulisan agar diperoleh ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu melalui konstruk

kategori. Pada penelitian ini pengkodingan dilakukan berdasarkan konstruksi

kategori yang telah disusun untuk ditelaah dan di paparkan mengenai berita

spionase Australia-Indonesia. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha

menggambarkan secara deskriptif isi berita spionase yang dilakukan oleh

Australia terhadap Indonesia yang pemberitaannya dimuat pada Harian Umum

berbahasa inggris, The Jakarta Post.

Analisis isi deskriptif, adalah suatu teknik penelitian yang dilakukan secara
objektif, sistematis, dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang
tampak (manifest). Analisis isi ini digunakan untuk manggambarkan isi
komunikasi yang nyata secara objektif, sitematik, dan kuantitatif dalam hal
ini terhadap penulisan berita (Ramadhan, 2012:34-35).

Sementara itu, “Teknik penelitian yang digunakan adalah analisis isi yakni

teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara objektif,

sistematik dan kuantitatif”. (Stempell, 1983: 8)

Penulis berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada

di dalam berita spionase Australia-Indonesia, dapat berupa kondisi atau hubungan

yang ada, pendapat yang tumbuh, proses yang sedang berkembang, akibat atau

efek yang sedang terjadi, maupun kecenderungan yang sedang berkembang.

Analisis isi pada dasarnya merupakan suatu cara menyandi (coding)

pernyataan atau penulisan agar diperoleh ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu melalui
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konstruk kategori. Pada penulisan ini penyandian dilakukan berdasarkan konstruk

kategori yang telah disusun untuk kemudian menelaah dan memaparkan mengenai

berita spionase Australia-Indonesia pada Harian Umum The Jakarta Post.

Kelemahan teknik analisis isi seperti dikatakan Ashadi Siregar. Betapapun
lengkap unit analisis dan kategori yang digunakan kajiannya sebenarnya
hanya dapat menjelaskan sosok media. Gambaran utuh termasuk dunia
diluar institusi pers yang diteliti, memerlukan pengkajian sendiri.
(Mallarangeng, 1992: 73).

3.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan objek penelitian yang dapat berupa orang,
organisasi, kelompok lembaga buku, kata-kata, surat kabar, dan lain-lain.
Sedangkan bagian dari jumlah populasi yang diharapkan dapat
menggambarkan sifat populasi disebut sampel (Rakhmat, 2009: 78).

Sedangkan “Populasi adalah kelompok subjek yang hendak dikenai

generalisasi hasil penelitian (Azwar, 1999:77)”. Berita yang diteliti adalah berita-

berita yang ada kaitannya dengan kasus spionase yang terjadi antara Australia

dengan Indonesia di Harian Umum The Jakarta Post.

Peneliti mengambil berita-berita tersebut sebagai populasi dalam

penelitian ini. Kumpulan berita pada Harian Umum The Jakarta Post yang dimuat

dari tanggal 14 November 2013 sampai tanggal 30 November 2013.

“Sampel sering disebut dengan bagian yang diamati (Rakhmat, 2009: 78)”.

Semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel.

Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Peneliti sengaja

memilih sampel atau periode tertentu atas dasar petimbangan ilmiah. Pemilihan

sampel memang tidak dilakukan secara acak, tetapi berdasarkan pertimbangan

(judgement) yang kuat dari peneliti. Pertimbangan pemilihan diambil berdasarkan

judul dan isi yang relevan dengan spionase Australia-Indonesia dan letak berita.
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Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Eriyanto (2011: 5)

Ada dua aspek yang harus diperhatikan saat melakukan pemilihan sampel
secara purposive. Pertama, pemilihan sampel purposive harus didasarkan
pada tujuan penelitian. Kedua, pemilihan teks ataupun periode secara
purposive, didasari pada pertimbangan ilmiah (Eriyanto, 2011: 5)
Sampel yang digunakan adalah delapan berita yang dianggap mewakili

keseluruhan berita mengenai “Spionase Australia-Indonesia”

Sampel Berita The Jakarta Post

No. Tanggal Judul Jenis
1. 17-11-2013 RI-Oz Cyber War Heats Up Headlines

2. 19-11-2013
RI Recalls Envoy from

Canberra
Headlines

3. 20-11-2013
Spying no Petty Matter,
Jakarta Tells Canberra

Headlines

4. 21-11-2013
RI Halts Cooperation With Oz,

Mulls More
Headlines

5. 22-11-2013 Oz Should Apologize, Move On Headlines

6. 25-11-2013
Police Suspend Cooperation

With Oz
Rubrik Nasional

7. 27-11-2013
SBY Seems Satisfied With

Abbot’s Response
Headlines

8. 29-11-2013
RI Strengthens National

Defences on Wake of
Australian Spying

Headlines

Tabel 3.1 : Sampel Berita The Jakarta Post

3.2.3 Operasionalisasi Variabel

Penelitian mengenai pemberitaan kasus spionase antara Australia terhadap

Indonesia, peneliti menentukan objektivitas berita sebagai kategori yang diteliti.

Untuk mencapai harapan yang diinginkan, dalam penentuan kategori-kategori

yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian dalam analisis isi, maka peneliti

menggunakan empat kontruksi kategori. Pertama kontruksi kategori kebenaran,

repository.unisba.ac.id



57

kedua kontruksi kategori relevansi, ketiga kontruksi kategori berimbang, dan

keempat kontruksi kategori netralitas.

Konsep Konstruksi
Kategori

Sub
Kategori Indikator Satuan Analisis

Berita

Objektivitas

Faktualitas

Truth
Tingkat

truth dalam
berita

1. Faktualitas
2. Akurasi
3. Lengkap

1. Kalimat
2. Judul

Berita
3. Judul

Berita

Relevansi

Tingkat
relevansi

dalam
berita

1. Relative Salience
2. Relative Priority

1. Judul
Berita

2. Judul
Berita

Imparialitas

Berimbang
Tingkat

keberimban
gan berita

1. Proporsional
2. Dua sisi

1. Judul
Berita

2. Judul
Berita

Netralitas
Tingkat

netralitas
berita

1. Non evaluatif
2. Non sensasional

1. Judul
Berita

2. Judul
Berita

Tabel 3.2: Konstruksi Kategori

3.2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang penulis gunakan adalah menggunakan teknik

pengumpulan data:

 Data Primer

Diperoleh langsung dari tempat penelitian dengan menggunakan metode

analisis isi, wawancara, dan observasi.

a. Analisis Isi

Teknik penelitian untuk melukiskan isi komunikasi yang nyata secara

objektif, sistematik dan kuantitatif. Sistem formal untuk melakukan
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sesuatu yang sering kita lakukan secara informal, dengan mengambil

kesimpulan dari pengamatan isi. Kita menyampaikan pendapat tentang

kecermatan macam-macam lingkupan surat kabar, majalah, pemancar

radio dan stasiun televisi. Pendapat-pendapat tersebut didasarkan pada

apa yang kita amati sebagai pembaca atau pendengar. (Stempell, 1983:

7-8)

b. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara meminta penjelasan secara langsung

mengenai pengajuan terbuka secara lisan kepada Bapak Kornelius

Purba sebagai Pengarah Editor Senior di Harian Umum The Jakarta

Post. Dalam hal ini peneliti mewawancarai bagaimana cara redaksional

dalam menyajikan berita spionase Australia-Indonesia serta proses

pengolahan berita di Harian Umum The Jakarta Post untuk memenuhi

data perusahaan.

c. Observasi

Merupakan teknik pengamatan yang dilakukan langsung ke lokasi

penelitian dengan jalan mengamati objek guna mendapatkan

kelengkapan data dan mendapatkan gambar mengenai perusahaan

sehingga penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dengan cara

melakukan studi ke lapangan, khusunya pada media yang dijadikan

penelitian yaitu Harian Umum The Jakarta Post.
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 Data Sekunder

Data penunjang. Diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah literatur-

literatur yang relevan dengan topik penelitian, sebagai dasar teoritis dalam

menganalisa objektivitas dan kajian lainnya yang memperkokoh analisis.

3.2.5 Teknik Analisis Data

Untuk penelitian kuantitatif, analisis data baru bisa dimulai, bila seluruh

data telah dikumpulkan, karena rancangan penelitian kuantatif telah disusun

sedemikian rupa komplitnya, sehingga semua data telah ditentukan secara teliti,

lengkap dan pasti. Sebelum melangkah menyiapkan data untuk dianalisis, untuk

memenuhi konsep dasar penelitian kuantitatif, maka semua data yang

dikumpulkan harus sudah berupa data kuantitatif (angka).

Kegiatan dalam analisa data kuantitatif adalah: mengelompokkan data
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan
variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang
diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan
melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (jika
ada) (Sugiyono, 2006: 164).

Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 tahap utama:

1. Persiapan: mengecek nama, isian, dan macam data.

2. Tabulasi: memberi skor, memberi kode, mengubah jenis data, dan

coding dalam coding form

3. Penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian:

a. Penelitian deskriptif: persentase dan komparasi engan kriteria yang
telah ditentukan.

b. Penelitian komparasi: dengan berbagai teknik korelasi sesuai dengan
jenis data.

c. Penelitian Eksperimen: diuji hasilnya dengan t-test (Suharsimi
Arikunto, 2002: 307-309).
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Kemudian data yang telah dikumpulkan itu, diuji lebih dahulu validitas

(tingkat ketepatan penelitian tersebut secara ilmiah) dan reliabilitasnya (tingkat

keterpercayaan terhadap hasil penelitian tersebut), untuk menguji apakah alat

ukurnya betul-betul telah mengukur data. Misalnya apakah panjang telah diukur

dengan meteran. Apakah panas telah diukur dengan termometer. Data yang telah

valid dan reliabel ini yang siap untuk di analisis.

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai

sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari setting nya, data dapat dikumpulkan

pada setting alamiah (natural setting). pada laboratorium dengan metode

eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, dan lain-lain. Bila dilihat dari

sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak

langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau

lewat dokumen.

3.2.6 Uji Validitas dan Reliabilitas

Dalam penjabaran hasil penelitian nantinya, diawali dengan menguji

reliabilitas pelaku koding, kemudian hasil yang memadai akan dideskripsikan

dalam sebuah analisis tersendiri. Analisis isi desktiptif inilah yang mampu

mengukur dan mengetahui isi berita spionase Australia-Indonesia dilihat dari

objektivitas. Uji reliabilitas koding digunakan untuk mengukur konsistensi
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klasifikasi kategori. Mustika (2004: 23) mengungkapkan bahwa penelitian dapat

objektif dan sistematis apabila penelitian melibatkan pelaku koding pembanding.

Untuk mengukur tingkat kesepakatan pelaku koding, peneliti

menggunakan rumus Koefisien Kontingensi Pearson’s ©, yang nantinya akan

diperoleh indeks reliabilitas koding. Ukuran ini digunakan untuk data nominal,

yaitu data yang terdiri dari suatu rangkaian frekuensi yang tidak berurutan. Indeks

reliabilitas koding ini akan menunjukkan tingkat kesepakatan di antara pelaku

koding. Pada saat pelaku penganalisisan terhadap berita-berita, harus sesuai

dengan konstruksi kategori yang telah ditetapkan, kemudian hasilnya akan

dikelompokkan menurut kateogri yang didistribusikan dalam bentuk tabel dengan

perhitungan rumus Koefisien:

Keterangan

C = Koefisien Kontingensi Pearson’s n = Total sampel

x2 = Nilai chi kuadrat hitung untuk tabel b x k

Setelah mendapatkan nilai koefisien kontingensi Pearson’s, kemudian

mencari nilai indeks reliabilitas dengan rumus (1-C) x 100%. Rumus ini

digunakan untuk menentukan presentase tingkat kesepakatan antara penelitian dan

pengkoding.
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Pedoman korelasi diantar pelaku koding:

0% - 20% = rendah sekali
21% - 40% = rendah, tetapi tetap ada
41% - 70% = sedang
71% - 90% = tinggi
91% - 100% = sangat tinggi.
(Surakhmad, dalam Mustika, 2004: 34)

Menurut Babbie, “Konstruksi kategori dikatakan lolos dan layak untuk

digunakan apabila indeks reliabilitas koding mencapai 70%. Jika kurang dari 70%

maka konstruksi harus dibongkar karena artinya tidak terdapat kesepakatan antar

coder menyangkut konstruksi kategori yang digunakan” (dalam Astuti, 2011).

Sama artinya dengan konstruksi kategori tersebut tidak terbukti

objektivitasnya. Oleh karena itu perlu adanya diskusi dengan coder sebelum

analisis isi dilakukan (Hasibuan, 2012: 58).
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