
BAB III 

Metode Penelitian 

3.1.Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuintatif 

merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif, dan ilmiah dimana data 

yang diperoleh nantinya dalam bentuk angka (skor, nilai) atau pernyataan yang dinilai, 

dianalisis dengan analisis statistik. Kuantitatif digunakan untuk memb uktikan atau menolak 

suatu teori yang digunakan, penelitian kuantitatif menjadikan teori sebagai alat pisau 

penelitian untuk diteliti, menghasilkan data, kemudian dibahas dan diambil sebuah 

kesimpulan dari hasil analisis.  

Kuantitatif menekankan pada analisis data numerical yang diolah dalam metode statistika. 

Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif karena pendekatan ini merupakan pendekatan 

yang tepat untuk mengukur seberapa besar frekuensi kemunculan kategorisasi yang sudah 

ditentukan oleh peneliti sendiri. 

3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 

Data yang hendak dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tentang isi postingan di media 

sosial Facebook dari Walikota Bandung Ridwan Kamil terkait pembatalan pencalonannya 

dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Alasan menggunakan analisis isi untuk memperoleh 

keterangan dari isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh Ridwan Kamil melalui akun 

Facebook-nya. Teknik analisis isi juga melukiskan isi komunikasi secara objektif dan 

sistematis. 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat objek tertentu. 

Dalam tipe dasar penelitian ini peneliti ingin menggambarkan realitas yang terjadi. 

Penelitian ini juga menggunakan dasar penelitian analisis isi. Analisis isi merupakan 

sebuah metode dalam disiplin ilmu komunikasi. Analisis isi dipakai terutama untuk 

menganalisis isi media cetak maupun elektronik. Metode ini merupakan metode ilmiah untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas realitas yang terjadi dengan memanfaatkan 

dokumen atau audio visual. 



3.3. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah postingan-postingan tentang pencalonan Ridwan 

Kamil untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang ada di akun Facebook Ridwan Kamil 

periode 27 Februari 2016 sampai 29 Februari 2016.  

Peneliti membatasi penelitian pada beberapa postingan saja dikarenakan sebelum tanggal 

27 Februari 2016 dan sesudah tanggal 29 Februari 2016 postingan lainnya tidak terkait 

pencalonan Gubernur DKI Jakarta. Total postingan Facebook yang diteliti berjumlah 4 

(empat) postingan yang di dalamnya terdapat 21 paragraf. 

 

3.4.Sumber Data 

Sumber data primer adalah teks yang terdapat dalam postingan tentang pencalonan 

Ridwan Kamil untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta yang ada di akun Facebook Ridwan 

Kamil periode 27 Februari 2016 sampai 29 Februari 2016.  

 

3.5. Unit Analisis 

Unit analisis penelitian ini adalah teks. Peneliti mengambil unit analisis teks berupa 

postingan dari akun Facebook Ridwan Kamil. Adapun satuan ukurnya yaitu per paragraf 

dalam postingan dari akun Facebook Ridwan Kamil. 

Paragraf adalah seperangkat kalimat yang tersusun logis, sistematis yang merupkan satu 

kesatuan ekspresi pikiran yang relevan dan mendukung pikiran pokok yang tersirat dalam 

keseluruhan karangan. Paragraf membentuk satuan pikiran sebagai bagian dari pesan yang 

disampaikan oleh penulis dalam karangannya. 

 

3.6.Teknik Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penilitian ini adalah dokumentasi dari postingan-postingan di 

akun Facebook Ridwan Kamil periode 27 Februari 2016 sampai 29 Februari 2016.  

 



3.7.Teknik Analisis Data 

Dalam mengolah data yang sudah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti menggunakan 

metode analisis isi milik Harold D Laswell terhadap penelitian yaitu memuat satu atau lebih 

unsur. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. 

Statistik deskriptif adalah metode dari pengorganisasian, penjumlahan, dan penyajian data 

dalam sebuah cara yang nyaman dan informatif, termasuk teknik grafik, dan teknik 

penghitungan. Ukuran nilai yang digunakan penelitian ini adalah mencari mean. Kemudian 

diinterpretasikan berdasarkan teori-teori dan literatur-literatur yang berhubungan.  

Rumus mean:  ̅ = 
∑ 

 
 

Kemudian dilakukan pengukuran dengan skala interval dengan 3 skala yaitu: 

1 – 33,33 = Rendah 

34 – 66,66 = Sedang 

67 – 100 = Tinggi 

Unit analisis 
Struktur kategorisasi 

Informatif  Persuasif  Edukatif  Kursif  

Paragraf 1     

Paragraf 2     

Paragraf 3     

Paragraf 4     

Paragraf 5     

Paragraf 6     

Paragraf 7     

Paragraf 8     

Paragraf 9     

Paragraf 10     

Paragraf 11     

Paragraf 12     

Paragraf 13     

Paragraf 14     



Paragraf 15     

Paragraf 16     

Paragraf 17     

Paragraf 18     

Paragraf 19     

Paragraf 20     

Paragraf 21     

 Keterangan: 

  Tabel diatas diisi dengan tanda: 

  √ = menandakan adanya unsur di dalamnya 

  X = menandakan tidak adanya unsur di dalamnya 

 

Dalam peneletian ini peneliti menggunakan rumus distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi 

menunjukkan jumlah atau banyaknya item dalam setiap kategori atau kelas. Meskipun 

demikian, kita sering tertarik untuk mengetahui proporsi atau persentase item dalam setiap 

kelas. Hal ini dapat ditunjukkan dengan frekuensi relatif. Frekuensi relatif dari suatu kelas 

adalah proporsi item dalam setiap kelas terhadap jumlah keseluruhan item dalam data 

tersebut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam menganalisa data, peneliti menggunakan pedoman analisis isi: 

1. Hasil pengodingan dimasukkan pada tabel induk. Agar memudahkan dalam 

melaporkan hasil penelitian 

2. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana terdapat dalam tabel induk, peneliti sudah 

dapat membuat laporan penelitian. Laporan penelitian membuat identifikasi untuk 

mengetahui dan menganalisan komunikasi politik yang dilakukan Ridwan Kamil 

melalui akun Facebook-nya. Dari hal tersebut peneliti melaporkan kemunculan dari 

setiap kategori. 

3. Melalui tabel tersebut akan terlihat konsisten atau tidak kemunculan dari setiap 

kategori dan perhitungan terhadap struktur kategori yang ada hingga memperoleh 

hasil. 

4. Data dan dianalisis secara deskriptif dan diinterpretasikan sesuai dengan tujuan. 

 

3.8. Uji Keabsahan Data 

Sebelum kategori digunakan dalam penelitian, kategori tersebut perlu diuji terlebih 

dahulu. Pengujian kategori dimaksudkan untuk mengetahui apakah kategori yang akan 

digunakan sudah reliabel atau belum. Bila dari hasil uji kategori menunjukkan sudah reliabel, 

barulah kategori tersebut layak digunakan dalam penelitian. Hasil dari pemikiran dari peneliti 

dibandingkan dengan hasil pemikiran individu lain (koder) yang kompeten akan 

menghasilkan sebuah kesepakatan. Jika kesepakatan yang ditemukan mencapai 70%-80% 

maka hasil penelitian tersebut reliabel.  

Coder yang dipilih adalah dua orang yang relevan dengan kategori yang akan diuji. 

Berdasarkan definisi kategori dan unit analisis yang telah ditetapkan, para koder diminta pula 

untuk memberikan kode pada tabel kerja. Hasil kerja para coder yang terdapat dalam tabel 

kerja kemudian dikumpulkan untuk dihitung secara sistematik. 

Realibilitas antar coder dapat dihitung melalui formula Holsty yang digunakan untuk 

menentukan reliabilitas data nominal sebagai berikut: 

                      
  

     
 

 



M = Nomor keputusan yang disepakati antara dua koder 

N1, N2 = Jumlah item yang dibuat oleh koder pertama dan kedua 

Dari hasil yang diperoleh, akan ditemukan observed agreement yang diperoleh dari 

penelitian. Penyempurnaan untuk memperkuat hasil reliabilitas dengan menggunakan rumus 

Scott, yaitu: 

   
                                        

                     
 

 

Pi   = Nilai keterhandalan 

Observed agreement = nilai pernyataan yang disetujui antar pengkode yaitu CR 

Expected agreement = persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori yang sama 

nilai sistematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran 

dari proporsi seluruh tema. 

 


