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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 komunikasi politik dengan 

objek yang diteliti adalah akun instagram @Ridwankamil meliputi foto dan 

caption. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, dimana penelitian ini bersifat detail, 

mendalam, serta menggambarkan isi pesan komunikasi politik yang terdapat di 

foto dan caption pada akun instagram @Ridwankamil. 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 : 135). 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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Pembicaraan Politik yang terdapat di dalam akun instagram Ridwan Kamil 

sebagai Walikota Bandung. 

3.2  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam Penelitian ini adalah postingan dari akun Instagram 

resmi Ridwan Kamil (@Ridwankamil) yang meliputi foto dan caption selama 10 

hari. 

3.3 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit Analisis adalah sesuatau yang dapat diukur, merupakan elemen yang 

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

menggunakan unit analisis berupa caption yang diposting agar mempermudah 

pengelompokkan kategori. Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi  

posting Instagram yang disertai caption, sebagai unsur komunikasi politik dalam 

akun instagram Ridwan Kamil. Untuk mengetahui adanya unsur pemanfaatan 

media sosial sebagai media komunikasi politik. Dari hasil analisis terhadap 

kategorisasi tersebut, dapat dihitung jumlah kemunculan unsur-unsur komunikasi 

politik dalam sebuah postingan foto di akun instagram Ridwan Kamil. Kemudian, 

setiap satu kesepakatan antar koder diberi nilai 1, dan untuk tidak kesepakatan 

antar koder diberi nilai 0. 

3.4 Struktur Kategorisasi 

Disini peneliti menggunakan analisis isi, maka diperlukan adanya kategori 

yang menjadi batasan dalam penelitian, frekuensi kemunculan unsur komunikasi 

politik dalam sebuah foto yang diposting. Dalam penelitian ini, struktur kategori 

yang digunakan merujuk pada konsep pembicaraan politik yang dikemukakan 
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oleh Dan Nimmo (2011:100) mengenai penggunaan pembicaraan politik yang 

dibagi menjadi 3 jenis,yaitu : 

3.4.1 Meyakinkan dan Membangkitkan Massa : Pembicaran Politik 

Untuk Pencapaian Material 

Kelompok – kelompok pemerintah dan swasta membuat struktur dan 

membatasi pembicaraan politik demi kebaikan kepentingan – kepentingan 

khusus, dan dilaksanakan dengan dua cara pokok. 

a. Jaminan 

Pemimpin politik menggunakan simbol – simbol tertentu  atau dengan kata 

lain kebijakan pemerintah untuk memberikan jaminan kepada rakyat bahwa 

masalah sedang diatasi. “ Hukum dan Ketertiban”, “ Swasembada Energi” adalah 

kata – kata yang digunakan oleh pemimpin pemerintahan sebagai bentuk simbol 

politik untuk membantu agar rakyat percaya bahwa pemimpin pemerintahan 

melayani kepentingan publik. 

b. Penggerak 

Bentuk bentuk bahasa, kebijakan, lembaga, dan tindakan para pemimpin 

politik melaksanakan fungsi kedua, yaitu melayani kepentingan pemerintah dan 

swasta dengan selubung jaminan publik. Mereka juga menggerakkan dan 

memobilisasi dukungan untuk bertindak. Bentuk bahasa, tindakan pemerintah, 

lembaga dan prosedur tertentu mempengaruhi kepercayaan, nilai, dan 

pengharapan sejumlah besar rakyat dalam situasi yang ambigu. Oleh karena itu 

para politikus dapat merebut penerimaan dan dukungan rakyat, baik karena 
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kepemimpinan  secara emosinal maupun karena kemampuan mereka memberikan 

ganjaran material. 

Contoh:  

 

Pada foto diatas terdapat diagram hasil pengamatan terhadap peningkatan 

pengelolaan sampah dan kegiatan masyarakat dengan caption, “Selama 2 

tahun warga Bandung makin cerdas. Volume sampah makin berkurang 

dan volume yang habis ditempat dan dikelola di tempat dengan 3R dll naik 

dari 16% ke 22,9%. Mari bersemangat jaga kebersihan Kota Bandung kita 

tercintaahh. Hatur Nuhun.” 

3.4.2 Diskusi Publik : Pembicaraan Politik untuk menyampaikan 

Informasi  

 Pembicaraan Politik memang digunakan untuk menyampaikan 

infomasi. Umtuk menyingkap siapa yang mencari keuntungan ldari pembagian 

material, menantang otoritas dan statusquo, dan yang utama adalah merangsang 

partisipasi rakyat melebihi perilaku ekspresif. Pembicaraan tersebut penting dan 
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tidak boleh diabaikan karena merupakan variasi dari kegiatan simbolik, dan 

pertukaran intelejensi. 

Contoh :  

 

Pada foto diatas terdapat sketsa relokasi pembangunan dengan caption, 

"MEMBANGUN TANPA MENGGUSUR". Musyawarah dan dialog di 

Pendopo dengan ratusan warga Kampung Tamansari yang akan 

dibangunkan apartemen rakyat dengan konsep "Membangun Tanpa 

Menggusur". Warga akan pindah dulu ke apartemen transit selama 6 

bulan, nanti balik lagi ke kampungnya yang dulu kumuh yang sudah 

berubah menjadi kampung baru yang lebih hijau, modern dan tertata. 

Penerapan nilai-nilai Pancasila yaitu Musyawarah untuk mufakat. Hatur 

nuhun.” 

3.4.3 Ungkapan Personal : Pembicaran Politik untuk Identitas  

 Politik Menyajikan suatu tingkat pengungkapan diri kepada kita 

masing masing, suatu cara untuk menegosiasikan dan mengungkapkan identitas 
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pribadi. Kita masing – masing menyusun, memodifikasi, dan menyajikan citra diri 

yang bermakna melalui komunikasi, termasuk pembicaraan politik. Mengibarkan 

bendera negara, merayakan hari besar patriotik, menyayikan lagu kebangsaan, 

melambangkan seuatu yang bersifat personal. Garis pemisah diantara pembicaraan 

politik tentang perolehan material atau sosial dan wacana politik  ekspresif ialah 

bila orang memerima kepuasan simbolik murni dari pembicaraan yakni mereka 

memperoleh lebih banyak kepuasan dari merenungkan dan mengungkapkan 

lambang politik ketimbang dari berbuat apa yang diwakili oleh lambang itu. 

Pembicaraan politik menyajikan kepada kita alat untuk menetapkan diri sebagai 

suatu lambang signifikan. 

Contoh :  

 

pada foto diatas terdapat gambar desain monas dengan vignette hitam 

putih dengan caption, “Turut berduka cita untuk kejadian terorisme di 

Jakarta. Simpati dan doa untuk warga Jakarta dari pemerintah dan warga 

Kota Bandung. Turut berduka cita atas gugurnya 3 anggota Polri di 
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peristiwa ini: Bripda Taufan Tsunami, Bripda Ridho Setiawan dan Bripda 

Gilang Adinata. Semoga diterima Iman Islamnya, dan keluarga yang 

ditinggalkan diberi ketabahan. JANGAN memosting foto2/video korban 

peristiwa, karena itu tidak patut untuk adab ketimuran kita. Untuk warga 

Bandung tercinta, mohon selalu waspada dan berdoa dalam setiap 

berkegiatan. Hatur Nuhun. #IndonesiaTidakTakut.” 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yangdapat 

digunakan periset/peneliti untuk mengumpulkan data (Rachmat Kriyantono,2009 

:93). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi. dalam 

penerapannya pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik 

dokumentasi yang diperoleh dengan mengcapture postingan gambar dari akun 

intagram Ridwan Kamil. Selanjutnya data tersebut akan dianalisis secara 

keseluruhan baik dari segi teks maupun dari segi visual untuk mengetahui pesan 

komunikasi publik seperti apa saja yang terdapat dalam postingan dari akun 

instagram Ridwan Kamil. Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang 

dilakukan ada dua yaitu (Hamidi,2010 :140): 

a. Data Primer, melalui pengambilan beberapa postingan foto di 

akun instagram Ridwan Kamil. Setelah itu dilakukan 

pengkategorian terhadap obyek yang diteliti, kemudian dibagi 

menjadi unit analisis terkecil dan hasilnya di masukan dalam 

lembar koding ( coding sheet) yang dibuat berdasarkan kategori 

yang ditetapkan dalam tahap pembuatan alat ukur. Kemudian 
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data-data tersebut dianalisa sesuai dengan teknik analisis dan 

tujuan penelitian. 

untuk langkah pertama, peneliti memilih 2 orang secara terpisah 

untuk melakukan pengkodingan yang mengikuti postingan akun 

instagram Ridwan Kamil,sehingga dapat menghitung frekuensi 

kemunculan data yang diinginkan. Untuk dapat menandai atau 

menghitung frekuensi kemunculan, peneliti mempersiapkan 

lembar koding sebagai berikut 

Tabel 3.5.1 

Lembar Koding (coding sheet) 

 

Kategorisasi 

Unit 

Analisis 

 

Ungkapan 

Personal 

Meyakinkan dan 

Membangkitkan 

Massa 

Diskusi Publik 

Foto    

Sumber: Data diolah oleh peneliti dan 2 peneliti lain yang dilakukan 

secara terpisah 

Tabel diatas diisi dengan tanda 

 = menyatakan ada unsur Komunikasi Politik 

 = menyatakan tidak ada unsur Komunikasi Politik 

Langkah selanjutnya peneliti pengkoderan kedua yaitu pengkodingan 

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

dengan tabel sebagai berikut 
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Tabel 3.5.2 

Pengkoderan antara (peneiliti, koder 1, dan koder 2) pada 

akun instagram Ridwan Kamil. 

Unit 

Anali

sis 

Kategori Unsur Pesan Komunikasi Politik 

Ungkapan Personal Meyakinkan dan 

Membangkitkan 

Massa 

Diskusi Publik 

Foto P K1 K2 P K1 K2 P K1 K2 

1          

2          

Dst          

Total 

kesep

akata

n 

         

Terakhir menganalisis foto dan caption secara deskriptif yang 

mengandung pesan unsur Komunikasi Politik. 

b. 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 berikut: 

3.6 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas merupakan indeks yang menunjukan sejauh manaseluruh 

alat pengukur ( kategorisasi) dapat di percaya atau di andalkan apabila di 

pakai lebih dari satu kali pengukuran.Uji reliabilitas dilakukan dengan cara 
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melakukan dokumentasi dahulu ke dalam lembarkoding sesuai dengan 

kategori yang telah ditentukan. Kemudian, peneliti menggunakan koder 

untuk membantu uji reliabilitas terhadap kategorisasi dengan cara yang 

sama yang di lakukan oleh peneliti. Darihasil reliabilitas ini akan di ketahui 

beberapa yang disetujui yang di dapatoleh peneliti dan koder. Hasil 

pengkodian dari peneliti dan koder akan dihitung dengan rumus Holsty 

(1969) sebagai berikut: 

 

 

Coeficient Reability = 

 

Keterangan : 

CR : Coeficient Reliability 

M : Jumlah pernyataan yang di setujui peneliti dan pengkoding 

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang di beri kode oleh peneliti 

danpengkoding 

Dari hasil Coeficient Realibility, Observed Agreement(persetujuan 

yang di peroleh dari penelitian), kemudian untukmemperkuat hasil uji 

realibilitas, tentunya dengan persetujuan parakoder, hasil yang di 

peroleh dari rumus di atas kemudian dihitungkembali dengan 

menggunakan rumus Scoot ( 1955 ) ( Roger D. Wimmerand Josept R. 

Dominic, op.cit.) sebagai berikut : 

 

Pi   =  

    2M 

N1 + N2 

 

% persetujuan yang diamati – % persetujuan yang diharapkan 

 

1 – % persetujuan yang diharapkan 
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Keterangan :Pi =Nilai Keterandalan 

Observed agreement = persentase persetujuan yang ditemukan 

daripernyataan yang disetujui antar pengkode ( Nilai CR ) 

Expected agreement = persentase persetujuan yang di 

harapkanApabila tingkat kesepakatan 0,70 atau lebih, maka data 

yang diperolehdinyatakan reliable.( Gerbner Dkk : 1979) 

 


