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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan, Tipe, dan Dasar Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dasar penelitian analisis isi 

dengan pendekatan deskriptif kuantitatif karena berkaitan dengan rumusan 

masalah yang dikemukakan pada pendahuluan yang mengarah pada analisis isi 

dimana peneliti akan menghitung frekuensi kemunculan dari kategori, kemudian 

mendeskripsikan objek secara sistematis berkaitan pesan moral dengan objek 

yang diteliti adalah Video yang di unggah di YouTube oleh Anton Ismael dengan 

judul, “Selamat Hari Guru”. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana 

penelitian ini bersifat detail, mendalam, serta menggambarkan isi pesan moral 

yang terdapat di dalam Video pada Channel Third Eye Space. Dasar yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi yang ditujukan untuk 

mengidentifikasi secara sistematis isi pesan yang tampak (manifest). Analisis isi 

menurut Berelson dan Kerlinger, merupakan suatu metode untuk mempelajari 

dan menganalisis komunikasi secara sistematik,obyektif,dan kuantitatif terhadap 

pesan yang tampak (Wimmer dan Dominick,2000). Sedangkan menurut Budd 

(1967), analisis isi adalah suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan 

dan mengolah pesan atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi 

perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang di pilih. Dengan begitu 

peneliti dapat menginterpretasikan permasalahan berdasarkan teori yang di pakai 

dan tujuan utama peneliti ini adalah mendeskripsikan apa saja unsur – unsur 
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pesan moral yang terdapat di dalam Video dengan judul,” Selamat Hari Guru” 

yang di unggah oleh Channel YouTube Third Eye Space yang mana merupakan 

Channel dari sebuah studio fotografi yang didirikan oleh Anton Ismael,seorang 

fotografer sekaligus mentor untuk kelas pagi. 

3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah video profile Anton Ismael yang 

berjudul “Selamat Hari guru” yang diunggah dalam sebuah channel YouTube 

berkonten edukasi photography yang bernama Third Eye Space 

3.3. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit Analisis adalah sesuatu yang dapat diukur, merupakan elemen yang 

terkecil dan terpenting dari analisis isi. Dalam unit analisis ini peneliti 

menggunakan unit analisis berupa shoot di dalam video tersebut agar 

mempermudah pengelompokkan kategori. 

Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan tiap shoot 

atau indikator mengenai unsur pesan moral dalam video tersebut. Dari hasil 

analisis terhadap kategorisasi tersebut, dapat dihitung jumlah kemunculan unsur-

unsur pesan moral dalam sebuah video yang berjudul “Selamat Hari Guru” di 

channel YouTube Third Eye Space oleh Anton Ismael setiap satu kesepakatan 

antar koder diberi nilai 1, dan untuk tidak kesepakatan antar koder diberi nilai 0. 
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3.4. Struktur Kategorisasi 

Melihat metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi, maka 

diperlukan adanya kategorisasi sebagai batasan dalam penelitian. Kategorisasi 

untuk analisis isi pada umumnya tidak berasal dari teori-teori, namun dibentuk 

dengan menguji dokumen yang diteliti, serta menegaskan unsur-unsur umum apa 

saja yang di isikan (Nanang, 2010). Dalam penelitian ini, pengkategorian 

dilakukan dengan mengelompokkan antara kalimat yang disampaikan oleh Anton 

Ismael dan juga pada kalimat yang muncul di gambar guna mengetahui pesan 

moral yang disampaikan oleh Anton ismael dalam videonya yang 

berjudul, ”Selamat Hari guru”. 

Isi pesan yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pesan moral yang 

dimasukkan kedalam kategori-kategori yang telah disesuaikan dengan memberi 

batasan - batasan yang sesuai dengan pesan moral. 

Adapun kategori dan definisi konseptual untuk analisis yang disusun dalam 

penelitian untuk unsur pesan moral pada video profil Anton Ismael yang berjudul 

“Selamat Hari Guru” sebagai berikut : 

1) Pesan Moral Dari Segi Budaya 

Perbuatan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri dan dilakukan secara 

berulang-ulang serta menganggap bahwa perbuatan tersebut menyenangkan atau 

tidak dan apakah berguna atau tidak, antara lain: 

a. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan akal dan pikiran 

manusia dalam menilai atau melakukan sesuatu tindakan baik secara 

sadar atau tidak dan apakah itu benar atau salah. 
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b. Kebiasaan-kebiasaan manusia yang berakar pada sesuatu yang lekat pada 

kodrat sebagai manusia seperi misalnya berkata benar atau berlaku jujur, 

saling menghormati, dan sebagainya. Ini merupakan prinsip yang pasti 

dalam kodrat hakikat manusia. Jika manusia melakukan itu, maka dia 

menjadi baik, baik disini dalam artian baik sebagai manusia. Dan jika 

menyeleweng daripadanya, ia dianggap salah. 

2) Pesan Moral Dari Segi Moral Sosial 

Segala perbuatan yang berkaitan antara individu dengan individu 

lainnya yang merupakan kodrati manusia sebagai makhluk sosial. Perbuatan 

tersebut ditinjau dari beberapa hubungan-hubungan seperti ekonomi, 

kebudayaan, politik, dan sosial. Berikut ciri-cirinya: 

a. Kebudayaan adalah usaha dan hasil usaha manusia untuk mengelola dunia 

dan dirinya dengan tujuan agar hidupnya semakin manusiawi seperti 

kesenian, ilmu pengetahuan, dan teknologi. 

b. Bidang Sosial Yang dimaksudkan bidang atau masalah sosial disini adalah 

bidang kemasyarakatan yang tidak termasuk secara langsung dalam 

bidang ideology, politik, ekonomi, budaya. Untuk memperjelas maksud 

tersebut maka sebaiknya di sebutkan contoh-contohnya, yakni masalah 

keadilan sosial, kependudukan, kesukuan, perbedaan agama, kemiskinan, 

penganguran dan pencemaran lingkungan. Dan hal yang ingin ditekankan 

dalam video tersebut adalah seberapa frekuensi mengenai kontribusi 

sosial yang dilakukan oleh Anton Ismael. 
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3) Pesan Moral Dari Segi Lingkungan Hidup 

Manusia merupakan unsur yang paling dominan dalam lingkungan 

hidup. Manusia memiliki kemampuan untuk bertambah secara kuantitatif 

dan berkat akal pikirannya manusia juga mampu meningkatkan diri secara 

kualitatif. Lingkungan hidup meliputi hal-hal yang ditimbulkan oleh 

interaksi antara organisme hidup dengan lingkungan. Pengaruh timbal balik 

antara manusia dengan lingkungan dalam berbagai aspek (ekosistem). 

Pengaruh timbal balik tersebut dapat menimbulkan masalah-masalah, baik 

itu masalah lingkungan sosial, lingkungan biologis, maupun lingkungan 

fisik. 

4) Pesan Moral Dari Segi Kepercayaan Diri.  

Kepercayaan Diri, yaitu suatu sikap mengakui dan meyakini akan 

kemampuan diri sendiri untuk dapat melakukan / menyelesaikan / mencapai 

sesuatu yang diinginkan. Dengan indikator :   

a. Memiliki keberanian dalam memperoleh tujuan yang ingin dicapai, 

pantang menyerah terhadap segala sesuatu yang dihadapi 

b. Berambisi untuk menjadi yang terbaik dan terhebat dalam suatu hal yang 

dituju atau dicitaka – citakan. 

 

3.4.1. Definisi Operasional 

Sebuah definisi operasional menunjukkan bagaimana peneliti akan 

mengukur suatu pesan moral yang telah dikategorikan dan menjelaskan 

bagaimana peneliti menginterpretasikan sebuah konsep dari pengkategorian 

yang sudah dipilih guna mempermudah dua pengkoder untuk memproses 
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pengkoderan di tiap kategori dalam pesan moral video profil Anton Ismael 

yang berjudul “selamat hari guru”. Berikut adalah definisi operasional unsur 

pesan moral Anton Ismael yang berjudul “Selamat Hari Guru”: 

1. Pesan Moral Dari Segi Budaya 

Pada shot 11 di dalam video “Selamat Hari Guru” 

 

Anton Ismael mengungkapkan kekesalannya pada anak – anak yang 

masih beranggapan bahwa menggambar gunung adalah yang terbaik 

dikarenakan dulu semasa sekolah sering dicontohkan oleh guru – 

gurunya untuk menggambar gunung, tidak boleh menggambar yang 

lain selain gunung dan sampai sekarang sudah menjadi budaya. Dalam 

shot ini menunjukkan bahwa Anton Ismael mengkritik pendidikan dan 

ingin merubah budaya yang menurut dia salah. 

2. Pesan Moral Dari Segi Sosial 

Pada shot 97 di dalam video “Selamat Hari Guru” 
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Pada shot tersebut menunjukan tentang kontribusi sosial Anton Ismael 

dalam mendidik masyarakat secara gratis mengenai pengetahuan seni 

visual. Sebuah kelas yang didirikannya sendiri dan diberi nama Kelas 

Pagi tersebut di mulai buka dari Jogja, kemudian Jakarta dan yang 

terbaru di Papua. 

3. Pesan Moral Dari Segi Lingkungan Hidup 

Pada shot 1 di dalam video “Selamat Hari Guru” 

 

Menunjukkan mengenai dimana lingkungan pertama Anton Ismael 

dilahirkan. Dia menjelaskan mengenai pengaruh lingkungan terhadap 

apa yang kita perbuat. Maka dari itu dia berpesan agar memperbanyak 

lingkungan, semakin banyak lingkungan semakin kaya pengetahuan. 

4. Pesan Moral Dari Segi Kepercayaan Diri 

Pada shot 68 di dalam video “Selamat Hari Guru” 
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Menggambarkan kekurangan Anton Ismael dalam membaca, akan 

tetapi dia tidak peduli dengan pernyataan orang – orang disekitarnya 

karena dia merasa mempunyai kelebihan penglihatan dalam menilai 

suatu symbol, gambar, bagaimana orang bergerak dan bagaimana 

tumbuhan bergerak. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengamati tayangan dari keseluruhan video profile Anton Ismael yang berjudul 

“Selamat Hari Guru”. Selain itu data juga diperoleh dari studi pustaka. Analisis 

ini berdasarkan analisis per-shot dalam tayangan video profile tersebut, yakni 

meneliti shot bersifat konotatif yang dituangkan secara mendalam yang terdapat 

dalam tiap audio dan visual. 

Dengan metode ini peneliti dapat menganalisa pesan-pesan yang 

terkandung dalam shot di video yang sudah dipilih dan dapat memperoleh 

gambaran mengenai isi komunikasi terakomodasi dalam video tersebut. 
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Tabel 1.1 

Contoh Lembar Coding Sheet 

Unit 
Analisis 

Kategori Moral 
Budaya Sosial Lingkungan Kepercayaan 

Diri 
Shot     

     

Tabel diatas di isi dengan tanda seperti dibawah ini : 

    √  : menyatakan adanya unsur pesan moral 

   -  : menyatakan tidak ada pesan moral 

 

Langkah selanjutnya peneliti pengkoderan kedua yaitu pengkodingan 

gabungan antara peneliti, orang pertama (K1), dan orang ke dua (K2), dengan 

tabel sebagai berikut 

 
Tabel 1.2 

Pengkoderan antara (peneiliti, koder 1, dan koder 2) pada video profile Anton 
Ismael “Selamat Hari Guru”. 

 
Unit 
Analisis 

Kategori Unsur Pesan Moral 

Budaya Sosial Lingkungan 

 

Kepercayaan 
Diri 

 

Shot P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 

1             

2             

Dst             

Total 
kesepakatan 
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Terakhir menganalisis gambar atau dialog secara deskriptif yang 

mengandung unsur pesan moral. 

a) Data Sekunder  

Merupakan data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil 

penelitian terdahulu, serta internet. Dari data-data yang telah diperoleh 

selanjutnya dimasukkan ke dalam coding sheet (lembar pengkodean) yang 

berdasarkan kategorisasi yang telah ditetapkan seperti contoh diatas. Dari 

hasil analisis kategorisasi ini, kemudian dapat dihitung frekuensi pesan 

moral dalam video “Selamat Hari Guru oleh Anton Ismael”. 

 

3.6. Teknik Analisa Data 

Analisa data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan 

analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan 

mempunyai makna. Dari data yang telah terkumpul, kemudian akan dimasukkan 

kedalam tabel penyerderhanaan. 

Peneliti ini menekankan perhatian dan pengamatan pada setiap shot di 

dalam video “Selamat Hari Guru” oleh Anton Ismael. Dengan demikian peneliti 

akan melakukan analisis data secara deskriptif dengan menggunakan bahasa-

bahasa yang mudah dimengerti, dan dipahami. Data yang telah di olah akan 

disajikan kedalam bentuk tabel penyerdehanaan agar hasil penelitian nantinya 

mudah dibaca orang lain. 

Untuk mempermudah proses pengkategorian maka dibuat lembar koding 

atau coding sheet perkategori yang terdiri dari indikasi-indikasi bentuk pesan-
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pesan moral dalam video tersebut dan setelah itu pengolahan data disesuaikan 

dengan alat uji statistik yang dikehendaki. Untuk menggambarkan persebaran 

data dapat digunakan tabel distribusi frekuensi. 

 

3.7. Uji Reliabilitas 

 Agar data yang diperoleh akurat dan valid, peneliti akan melakukan uji 

reliabilitas. Uji relabilitas penelitian ini akan dibantu oleh dua orang koder (orang 

yang melakukan pengkodingan) dalam pengkodingan data. Uji reliabilitas 

dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi dahulu ke dalam lembar koding 

sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. Dua orang koder yang dipilih akan 

diberikan definisi struktur kategorisasi, unit analisis, video yang dijadikan objek 

penelitian dan tabel kerja koding. Hasil dari pengkodingan dari dua orang koder 

dalam tabel kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara statistik. Kemudian, 

peneliti menggunakan koder untuk membantu uji reliabilitas terhadap 

kategorisasi dengan cara yang sama yang dilakukan oleh peneliti. Dari hasil 

reliabilitas ini akan diketahui beberapa yang disetujui yang di dapat oleh peneliti 

dan koder. 

Dua orang koder tersebut harus memiliki kredibilitas terhadap bahan yang 

akan di berikan oleh peneliti kepada koder. Koder tersebut mengerti dalam hal ini 

bersangkutan mengenal tentang Anton Ismael, karya yang telah diciptakan 

beserta sepak terjangnya dalam dunia fotografi dan juga dalam dunia edukasi 

mengenai fotografi itu sendiri. Berikut adalah kriteria atau syarat untuk menjadi 

koder: 

1. Pengkoder adalah mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi UMM 
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2. Mengambil konsentrasi Audio Visual di jurusan Ilmu Komunikasi 

UMM 

3. Mengenal sosok Anton Ismael dan karya – karyanya 

4. Pengkoder harus berkecimpung di dunia fotografi maupun videografi 

5. Pernah mengikuti komunitas fotografi 

 

Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan definisi batas kategori sedetail mungkin memberikan pengertian dan 

pelatihan terhadap koder. Reliabilitas antar koder dapat dihitung dengan formula 

yang dibuat Holsty (1969). Penghitungan kesepakatan dari hasil penilaian para 

koder peneliti menggunakan rumus Holsty sebagai berikut: 

C. R =  
2M

N1 + N2
 

C. R : Coefisien Reliability 

M : Jumlah pertanyaan yang disetujui oleh dua pengkode 

N1, N2 : Jumlah pertanyaan yang diberi kode oleh pengkode 

Penelitian dari hasil yang diperoleh akan ditemukan observed agreement 

yang diperoleh dari penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat hasil 

reliabilitas digunakan rumus Scott yaitu : 

Pi =  
%ObservedAgreement − %ExpectedAgreement

1 − %Expected Agreement
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Keterangan: 

Pi : Nilai keterhandalan 

Observed Agreement : Nilai yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected Agreement : Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori 

yang sama nilai matematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari 

proposisi seluruh kajian. 

 Apabila tingkat kesepakatan 0,75 atau lebih, maka data yang diperoleh 

dinyatakan reliable, sedangkan jika tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,75, 

maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. 


