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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan tipe

deskriptif. Kuantitatif deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih, tanpa membuat 

perbandingan atau menghubungkan antara variabel yang lain. Deskriptif 

merupakan jenis metode yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, 

suatu kondisi, suatu sistem penilaian atau kelas pemikiran pada masa sekarang. 

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sitematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diteliti (Nazir, 1983: 63). 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode 

analisis isi. Menurut Wimmer dan Dominick dalam Kriyantono (2010), analisis isi 

merupakan metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis komunikasi 

secara sistematik, objektif, dan kuantitatif. Seperti yang dikatakan McQuail dalam 

Kriyantono (2010), tujuan dari analisis isi adalah untuk mengevaluasi media 

performance. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis isi kuantitatif deskriptif 

dengan maksud untuk memahami dan menganalisis isi pesan cyberbullying pada 

Ask.fm Awkarin, kemudian melakukan penghitungan frekuensi dan rata-rata 

(mean) atas masing-masing kategori yang telah ditentukan agar mendapatkan 

hasil yang akurat berupa angka yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya 
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dan menemukan aktivitas cyberbullying apa saja yang terdapat pada Ask.fm 

Awkarin periode Januari 2016. 

 

B. Unit Analisis 

Unit analisis pada analisis isi adalah berupa teks, pesan dan media itu sendiri. 

Secara umum unit analisis terbagi menjadi 4, yaitu unit tematik, unit fisik, unit 

referens, dan unit sintaksis. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unit 

sintaksis. Unit sintaksis berupa kata atau simbol, perhitungannya atas frekuensi 

kata atau simbol itu (Kriyantono, 2010: 237). Unit sintaksis dalam pesan 

cyberbullying pada penelitian ini berupa foto dan kata-kata atau kalimat yang 

mengandung pesan cyberbullying yang terdapat pada Ask.fm Awkarin periode 

Januari 2016. 

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah Ask.fm Awkarin periode Januari 

2016. Berikut adalah alasan peneliti memilih Ask.fm Awkarin periode Januari 

2016, yaitu: 

1. Awkarin pernah menjadi viral atau sering diperbincangkan di media sosial, 

khususnya Ask.fm karena perkataan dan foto yang diposting terlalu vulgar. 

2. Awkarin memiliki banyak haters di media sosial Ask.fm. 

3. Awkarin merupakan selebask atau selebriti di media sosial Ask.fm. 

4. Sering ditemukan adanya aktivitas cyberbullying di media sosial Ask.fm 

Awkarin. 
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D. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah media sosial Ask.fm milik 

Awkarin dan dilakukan pada bulan November 2016, sehingga diperoleh data 

sebanyak 121 hasil screenshot kalimat dan foto yang mengandung pesan 

cyberbullying pada Ask.fm Awkarin pada periode bulan Januari 2016. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Observasi 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik obsevasi 

nonpartisipan. Di mana peneliti tidak terlibat secara langsung dan hanya menjadi 

pengamat independen. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan 

terhadap Ask.fm Awkarin periode Januari 2016 untuk menemukan kalimat dan 

foto yang terindikasi pesan cyberbullying. 

2. Dokumentasi 

Setelah melakukan observasi, peneliti melakukan dokumentasi dengan cara 

screenshot kalimat dan foto yang terindikasi pesan cyberbullying. Kemudian 

peneliti mengklasifikasikan berdasarkan kategorisasi yang telah dibuat 

sebelumnya. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Pada tahap ini peneliti membaca data melalui proses pengkodingan data yang 

mencakup proses mengatur data dan mengorganisasikan data ke dalam suatu pola 
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kategori sehingga mempunyai makna (Kriyantono 2010). Adapun tahap dalam 

teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti, yaitu: 

a. Mengkonsep penelitian yang akan dilakukan dengan menentukan kategorisasi 

yang akan diteliti. 

b. Memilih koder. 

c. Melakukan penelitian dengan memberikan kode pada lembar koding. 

d. Menghitung hasil koding yang kemudian dipersentasekan. 

Setelah menghitung hasil koding dan menemukan frekuensi kemunculan dari 

setiap kategori, peneliti mencari nilai rata-rata (mean) dari setiap kategorisasi 

dengan rumus sebagai berikut: 

  
   

 
  

Keterangan: 

x : Mean 

    : Jumlah tiap data 

n  : Jumlah data 

(Riduwan dan Akdon, 2007: 28). 

Setelah ditemukan hasil rata-rata (mean) dari setiap kategorisasi kemudian 

dianalisis deskriptif, di mana peneliti melakukan interpretasi atau penafsiran untuk 

memberikan penjelasan mengenai kategorisasi pesan cyberbullying yang terdapat 

dalam Ask.fm Awkarin periode Januari 2016. 

 

G. Uji Validitas 

Dalam penelitian ini, uji validitas menggunakan validitas konstruk. Validitas 

konstruk adalah validitas yang melihat apakah alat ukur disusun atau diturunkan 

dari suatu kerangka teori tertentu (Neuendorf, 2002: 117). Alat ukur disebut 
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mempunyai validitas konstruk jikalau alat ukur tidak asal disusun, tetapi 

diturunkan berdasarkan suatu teori yang telah teruji (Eriyanto, 2012: 268). Maka 

peneliti melakukan penguraian lebih lanjut terhadap kategorisasi penelitian yang 

telah ditetapkan kedalam indikator yang lebih spesifik dan nantinya akan 

dijelaskan dalam bentuk tabel kategorisasi. Setelah data dimasukkan ke dalam 

tabel tersebut, kemudian peneliti akan melakukan perhitungan data secara 

bergantian bersama dua koder yang telah ditentukan menggunakan rumus yang 

ada. 

 

H. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui apakah kategorisasi yang 

digunakan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya atau tidak. Karena selain 

harus valid, alat ukur juga harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang tinggi. 

Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif, ini berarti tidak boleh ada beda 

penafsiran antara satu orang koder dan koder yang lain. Maka peneliti memilih 

dua koder yang akan melakukan uji reliabilitas terhadap kategorisasi, lalu hasilnya 

tadi akan dicatat dan dikode menggunakan lembar koding untuk memasukkan 

frekuensi data-data sesuai dengan kategorisasi yang telah ditetapkan peneliti. 

Setelah terkumpul dalam bentuk koding, berikutnya akan dilakukan proses 

perhitungan dan analisis data. 

Dalam hal ini, peneliti memilih dua koder yang mampu mengoperasionalkan 

konsep dan ikut melakukan pengamatan pada waktu dan tempat yang berbeda. 

Karakteristik dalam pemilihan koder ini adalah paling tidak seorang yang 

memahami ilmu komunikasi dasar serta pernah mempelajari mengenai 



28 

 

pemaknaan dalam kasus cyberbullying yang dialami oleh Awkarin di Ask.fm. 

Berikut adalah kriteria menjadi koder dalam penelitian ini adalah: 

a. Memiliki akun Ask.fm 

b. Memahami kalimat yang mengandung kalimat cyberbullying 

c. Memahami kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti 

d. Mengetahui kasus cyberbullying yang dialami Awkarin di Ask.fm 

e. Bersedia menjadi koder 

Dari kriteria diatas maka telah ditemukan 2 koder dalam penelitian ini yaitu 

Oktilia Fakhma Novikasari S.Ikom, sarjana Ilmu Komunikasi dari Universitas 

Muhammadiyah Malang  dan Desag Feqih S.Ikom, sarjana Ilmu Komunikasi dari 

Universitas Brawijaya Malang. Koder tersebut digunakan untuk mendapatkan 

kesepakatan penilaian atas kategori penelitian yang telah dibuat oleh peneliti. Di 

sini peneliti menggunakan inter-coder reliability atas tema aktivitas cyberbullying 

pada Ask.fm Awkarin periode Januari 2016. Semakin tinggi derajat kesamaan 

antar koder, maka kriteria yang digunakan akan semakin reliabel. 

Kaplan dan Goldsen mengatakan, pentingnya reliabilitas terletak pada 

jaminan yang diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, 

instrumen atau orang yang mengukurnya. Data yang reliabelmenurut definisi 

adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran (Kassarjian, 

1977: 13). Reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur dan data yang dihasilkan 

menggambarkan variasi yang ada dalam gejala yang sebenarnya (Krippendorff, 

2006: 212).  

Perhitungan uji reliabilitas menggunakan rumus dari Holsti, 1969: 140). 

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 
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atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 

0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. Tetapi, jika hasilnya di bawah angka 

0,7, berarti alat ukur (coding sheet) bukan alat ukur yang reliabel (Eriyanto, 2012: 

290). Berikut formula Holsti yang digunakan dalam penelitian ini: 

   
  

     
 

Keterangan: 

CR = Coefficient Reliability 

N1, N2 = Total Jumlah dari setiap koder 

M = Total Jumlah penyataan yang disetujui oleh kedua koder 

Meskipun sederhana dan banyak dipakai, formula Holsti dan persentase 

persetujuan mempunyai kelemahan mendasar. Untuk mengatasi kelemahan itu, 

Scott membuat suatu indeks reliabilitas. Dalam formula Scott ini, faktor peluang 

terjadi kesamaan di antara koder diperhitungkan. Semakin besar kategori, maka 

semakin kecil peluang terjadinya persamaan (Eriyanto, 2012: 292). Maka 

selanjutnya kesepakatan dari hasil penilaian koder diuji lagi menggunakan rumus 

Scott Pi (Ritonga, 2004: 87) sebagai berikut: 

   
                                       

                     
 

Keterangan: 

Pi = Nilai Kesepakatan. 

Observed Agreement = jumlah yang disetujui antara penkode yaitu CR. 

Expected Agreement = persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori yang 

sama nilai matematisnya dinyatakan dengan jumlah hasil pengukuran. 
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Dominick dan Wimmer mengatakan, kesepakatan 75% sudah cukup reliabel. 

Jadi, pada tingkat kesepakatan 75% atau lebih kategori sudah dinyatakan reliabel. 

Namun sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 75% maka kategori 

perlu dibuat lebih spesifik (Ritonga, 2004: 87). 


