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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Metode Penelitian

Jenis dan Metode penelitian adalah sebagai penuntun peneliti tentang 

bagaimana langkah – langkah penelitian yang dilakukan. Jenis penelitian yang 

akan digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah Analisis Isi. Menurut 

Krippendorff Analisis Isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi 

yang dapat direplikasi (ditiru) dan sahih datanya dengan memperhatikan 

konteksnya hal ini juga dibenarkan oleh pernyataan Holsti yang juga menyatakan 

serupa, analisis isi adalah penelitian yang yang bertujuan untuk membuat inferensi 

yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari karakteristik pesan. 

Kemudian menurut Barelson  analisis isi adalah suatu teknik penelitian yang yang 

dilakukan secara objektif, sistematis dan deskriptif kuantitatif dari isi komunikasi 

yang tampak (manifest)39.

Salah satu ciri dari analisis isi adalah objektif dan sistematis, Sistematis 

ialah setiap katagorisasi mempunyai satu definisi tertentu dan semua bahan di 

analisis menggunakan katagori dan definisi yang sama40 kemudian objektif ialah

penelitian dilakukan untuk mendapatkan gambaran suatu isi pesan apa adanya 

39
Eriyanto.2011,Analisis Isi (Peangantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu komunikasi dan ilmu ilmu sosial 

lainya). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hal 15 
40

Ibid. Hal 19 



44 
 

tanpa ada campur tangan peneliti. Ada dua aspek penting yang perlu diperhatikan 

dalam objektifitas penelitian yakni Validitas dan Reliabilitas, Validitas berkaitan 

dengan apakah analisis isi mengukur apa yang bener benar ingin diukur 

sedangkan Reliabilitas berkaitan dengan apakah analisis isi apakah akan 

menemukan temuan yang sama jika diteliti oleh orang yang berbeda dan pada 

waktu yang berbeda (dapat direplika)41. 

Sedangkan metode penelitian dalam penelitian ini adalah kuantitatif 

deskriptif dengan menggunakan perangkat statistik sebagai alat analisis, diamana 

pesan diberikan nilai numerik berdasarkan pengukuran yang valid, tujuan 

menggunakan metode statistik untuk menggambarkan isi komunikasi, menarik 

kesimpulan dan memberikan konteks42. 

Analis isi kuantitatif merupakan metode yang meneliti status kelompok 

manusia atau suatu objek, kondisi, sistem, pemikiran atau kelas peristiwa pada 

masa sekarang yang bertujuan mencari deskripsi gambaran secara sistematis, 

faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat dan hubungan antar fenomena 

yang diselidiki43. 

   

 

 

                                                           
41

Ibid, Hal 16 
42

 Ibid. Hal 15 
43

 Ibid, Hal 47 
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B. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam penelitian ini ialah terdapat pada postingan (tweet) 

akun twitter Teman Ahok (@temanahok) antara tanggal 4 April hingga 9 

September 2016, dimana tweet dan retweet yang dipilih adalah semua tweet yang 

mengandung unsur pesan terkait kasus keterlibatan Basuki Tjahaja Purnama 

dalam tindak pidana suap reklamasi teluk Jakarta, dalam rentan waktu 4 April 

hingga 9 September setidaknya akun @temanahok sudah memposting 1524 tweet 

dan 51 butir tweet diantaranya adalah tweet yang mengandung pesan terkait 

kasus.  

       Data primer pada penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian, data ini berupa tweet yang berisi teks (kalimat) yang diunggah 

oleh akun Twitter @temanahok sedangkan data sekunder merupakan data 

pendukung penelitian yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, 

jurnal, internet, profil objek, foto, video dan lain sebagainya yang menunjang data 

primer penelitian ini.  
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C. Struktur Katagorisasi 

 Dalam kajian ilmu komunikasi yang ditulis dalam bukunya Alo liliweri 

(2011) mengatakan ada sekurangnya tiga konsep pesan dalam pengkomunikasian 

pesan politik yakni ; Persuasive Communication, Coersive/Instructive 

Communication, dan Informative Communication.
44 Ketiga definisi tersebut 

merangkum pemikiran yang dikemukakan beberapa ahli dalam menjabarkan 

konsep pesan politik.    

Berikut adalah katagorisasi yang telah di tentukan oleh peneliti: 

1. Persuasive Communication  : 

Mengubah sikap dan perilaku orang dengan menggunakan kata kata lisan 

dan tertulis. Menanamkan opini baru serta usaha – usaha yang didasari untuk 

mengubah sikap, kepercayaan atau perilaku audience. 

Indikator :  

(1) Variasi berbahasa menggunakan dialek, jargon, aksen dan argot. 

(2) Struktur pesan yang mengandung penyimpulan (tersirat, tersurat), 

menggunakan urutan argumentasi (disenangi, tidak disenangi) dan 

objektivitas (satu sisi , dua sisi). 

(3) Menggunakan  gaya pesan yang mudah dimengerti, melakukan 

pengulangan dan perbendaharaan kata. 

                                                           
44

Alo Liliweri. 2011. Komunikasi: Serba Ada Serba Makna,Jakarta; Kencana. Hal 273. 
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(4) Gaya bahasa yang simile, metafora, personafikasi, hiperbola, repetitif, 

anti tesis dan humor. 

 (5) Memperhatikan daya tarik pesan berupa rasional emosional , fear 

appeals dan reward appeals. 

2. Coersive Communication 

 Penyampaian pesan yang menekan atau memaksa dan intrukrif , metode 

penyampaian pesan ini menerangkan bahwa untuk mempersuasi seseorang atau 

sekelompok orang agar mereka mengubah sikap maka komunikator atau 

persuader akan mengirimkan pesan dengan cara menekan, memaksa atau 

memberikan intruksi. 

 Indikator : 

(1) Adanya unsur Ancaman Kontingen dalam penyampaian pesanya. 

(2) Adanya unsur Ancaman Nonkontingen dalam penyampaian pesanya. 

(3) Menggunakan Hukuman dalam penyampaian pesanya yang berpotensi 

menimbulkan kerugian fisik atau menunjukan kekuatan fisik dalam 

penyampaian pesanya. 

(4) Menggunakan Hukuman dalam penyampaian pesanya yang berpotensi 

menimbulkan  kerugian sumber daya. 

(5) Menggunakan Hukuman dalam penyampaian pesanya yang berpotensi 

menimbulkan kerugian sosial. 
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3. Informative Communication  

Penyampaian pesan yang bertujuan untuk (1) menghibur, (2) mempersuasi, (3) 

menginformasikan. dan ada pula tujuan lain dari informatif communication adalah 

untuk membangkitkan kembali inspirasi atau memotivasi publik untuk merubah 

sikap. 

 Indikator : 

(1) Membahas atau membicarakan sesuatu tentang Orang, Objek Tempat   

(2) Membahas atau membicarakan sesuatu tentang Aktivitas atau 

Peristiwa. 

(3) Membahas atau membicarakan sesuatu tentang Proses, Konsep. 

(4) Membahas atau membicarakan sesuatu tentang Situasi dan Kondisi 

tertentu.  

(5) Membahas atau membicarakan sesuatu tentang Masalah. 
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D. Unit Analisis   

Peneliti menggunakan unit analisis berupa satuan tweet yang berisi tulisan 

atau pesan dari akun @temanahok yang mengandung unsur pesan terkait kasus 

keterlibatan Basuki Tjahaja Purnama dalam tindak pidana suap reklamasi teluk 

Jakarta, Setiap tweet akan dikatagorikan kedalam katagorisasi untuk mengetahui 

kecenderungan pesan politiknya. 

E. Satuan Ukur     

Satuan ukur penelitian ini yaitu Frekuensi kemunculan kategorisasi yang 

telah dibuat oleh peneliti terkait kecenderungan pesan politik dalam Tweet 

@temanahok. 

F. Teknik Pengumpulan Data   

 Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi tweet dari akun 

twitter @temanahok dalam rentan waktu 4 april hingga 9 september 2016 yang 

mengandung pesan mengenai kasus keterlibatan Basuki Tjahaja Purnama dalam 

tindak pidana suap reklamasi teluk Jakarta yang kemudian di konversikan 

kedalam bentuk print screen atau screen shoot. Setelah data tersebut diperoleh 

langkah selanjutnya adalah mengisi lembar coding dengan kata lain data tersebut 

diolah melalui lembar kerja (Coding Sheet) oleh peneliti dan coder yang 

katagorisasinya telah ditentukan oleh peneliti45, Selanjutnya data yang telah 

                                                           
45

 Eriyanto.2011,Analisis Isi (Peangantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu komunikasi dan ilmu ilmu sosial 

lainya). Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hal 240 
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dicocokan kategorisasinya tersebut dihitung bersama coder untuk mengukur 

realibilitas data dan kesepakatan penelitian atas kategorisasi yang dibuat peneliti. 

Lembar Koding 

  

G. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data adalah analisis distribusi frekuensi, menurut Eriyanto 

(2011) analisis distribusi frekuensi merupakan teknik analisis data untuk 

mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan masing masing katagori46. Berikut 

adalah tabel distribusi frekuensi yang akan digunakan peneliti : 

 

 

 

 

                                                           
46

 Ibid. Hal 305  

No. 

 

Tweet  

 

Tanggal 

 

Katagorisasi 

A 

Persuasive 

Communication 

B 

Coersive/Instructive 

Communication 

C 

Informative 

Communication 

1      

2      

Jumlah     
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Tabel Distribusi Frekuensi 

Sumber 

Data 

Katagori Kecenderungan Pesan Politik 

Total Persuasive Communication Coersive Communication Informative Communication 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 C5 

Peneliti                 

Koder II                 

M                 

EA                 

EA2                 

 

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisis 

deskriptif yang bertujuan untuk mengimterpretasikan data penelitian. yang 

bertujuan untuk menginterpretasikan data setiap Tweet. tabel ini memuat 

frekuensi dari masing-masing kategori dan persentasi. 

Teknik analisis penelitian ini menggunakan ukuran data nominal yakni 

tidak menunjukan tinggi rendahnya, besar kecilnya tetapi hanya menjadi pembeda 

setiap kategori yang akan diukur dengan kategorisasi pesan politik (Persuasive 

Communication, Coersive/Instructive Communication, Informative Communication ) dalam 

tweet akun @temanahok. Lalu selanjutnya hasil analisis isi dideskripsikan dengan 

menggunakan tabel frekuensi. Karena tabel frekuensi ini lebih kepada analisis isi 

deskriptif yang hanya menggambarkan fenomena saja, tidak untuk uji beda 

ataupun uji hubungan.  
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H. Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam penelitian kuantitatif untuk memperoleh data yang akurat dan dapat 

dipertanggungjawabkan data harus bersifat objektif, sistematis, valid 

menggambarkan isi pesan dan reliabel oleh karena itu peneliti perlu melakukan 

pengujian reliabelitas terhadap katagorisasi yang telah ditetapkan dengan cara 

peneliti harus meminta bantuan beberapa orang koder dalam melakukan uji 

reliabelitas. Teknisnya peneliti menunjuk orang lain (koder) untuk melakukan hal 

yang sama (meneliti) seperti yang dilakukan peneliti, yaitu mengamati dan 

memasukan data berupa screenshoot atau printscreen pesan tweet @temanahok 

(pesan tweet yang berkaitan dengan kasus keterlibatan basuki Tjahaja Purnama 

dalam kasus raperda reklamasi teluk Jakarta) ke dalam katagori yang di tetapkan 

atau yang telah disepakati antara peneliti dan koder.  Kriteria koder yang dipilih 

harus mempunyai kualifikasi (1) mengerti konsep – konsep peneliti dalam 

penetapan katagorisasi (2) koder mengerti konsep analisis isi yang dilakukan 

peneliti atau setidaknya peneliti sudah menjelaskan kepada koder menegnai 

konsep penelitian analisis isi dan katagorisasi yang telah ditetapkan. (3) Mengenai 

Fenomena kasus yang diteliti, pada lembar koding peneliti akan sedikit memberi 

deskripsi objek, hal ini dilakukan untuk memudahkan koder dalam melakukan 

koding. Adapun orang yang dalam peneilituian ini yang bertindak sebagai koder    

yaitu Triani Nurmalasari dan  Firda Elvania kedua coder tersebut dipilih peneliti 

karena mempunyai latar belakang akademis di bidang public relations dan 

jurnalistik.  
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 Uji reliabelitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan koder dalam bentuk prosentase angka47, untuk mengetahui tingkat 

kesepakatan peneliti dan koder maka dilakukan perhitungan menggunakan rumus 

formula reliabilitas yang dibuat oleh Holsty yaitu : 

   𝐶𝑅 =
2M

N1+ N2
 

Keterangan 

M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing – masing koder) 

N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder 1  

N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh koder 2 

Nb : reliabelitas bergerak antara 0 hingga 1 , dimana 0 berarti tidak ada satupun 

yang disetujui oleh para koder sedangkan 1 berarti persetujuan sempurna diantara 

para koder, semakin tinggi angkanya semakin reliabel data tersebut akan tetapi 

dalam formula Hostly angka reliabelitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 

atau 70%, artinya data tersebut benar benar teliabel jika menunjukan angka diatas 

0,7.48 

Setelah melakukan uji reliabelitas menggunakan formula Hostly, 

kesepakatan para koder akan diuji lagi menggunakan rumus Scott Pi hal ini 

dilakukan sebagai bentuk penyempurnaan atas kelemahan perhitungan dengan 

formula Hostly yang hanya jumlah menghitung persentase kemunculan 

                                                           
47

 Ibid, hal 290 
48

 Eriyanto. Loc. It hal.290 
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katagorisasi dan menguji apakah ada persamaan persetujuan antar koder, disini 

formula Scoot Pi akan menghitung peluang terjadinya persamaan diantara koder.49 

rumus formula Scott Pi dinyatakan sebagai berikut : 

 

𝑃𝑖 =
% persetujuan yang diamati − % persetujuan yang diharapkan

1 −  % persetujuan yang diharapkan
 

Keterangan 

Pi : reliabelitas antar koder 

 Untuk menghitung persetujuan yang diamati peneliti akan menggunakan 

proses seperti dalam perhitungan untuk persentase persetujuan, kita tinggal 

membagi unit yang disetujui dengan total semua unit, sementara untuk 

menghitung persetujuan yang di harapkan deapat dihitung dengan menghitung 

proporsi masing  maing katagori dan kemudian dikuadradkan, jika kedua angka 

tersebut telah diperoleh kita hanya harus memasukanya kedalam rumus, angka 

reliabelitas akan bergerak antara 0 hingga 1 , dimana 0 berarti tidak ada satupun 

yang disetujui oleh para koder sedangkan 1 berarti persetujuan sempurna diantara 

para koder50. 

    

 

           
                                                           
49

 Ibid, hal 291 
50

 Ibid, hal 292 
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