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BAB III 

   METODE PENELITIAN 

3.1  Pendekatan, Jenis dan Dasar penelitian 

 Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Analisis isi kuantitatif 

dengan tipe deskriptif. Menurut Eriyanto(2013:47) analisis isis jenis kuantitatif deskritif 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. 

Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis deskriptif dilakukan untuk 

menggambarkan aspek-aspek dalam acara Stand Up Comedy Indonesia Season empat 

melalui frekuensi kemunculan dalam kategorisasi yang dibuat oleh peniliti, lalu menghitung, 

mengukur. Dan mendeskripsikan  setiap Materi Show comica Abdur Arsyad dalam acara 

televisi Stand Up Comedy Session 4 Kompas TV.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah Program Acara Stand Up Comedy Indonesia 

Session empat Kompas TV dengan comica Abdur Arsyad. Peneliti akan melakukan 

pengamatan pada setiap Beat Materi Stand Up dari 20 show, mendeskripsikan serta 

mengidentifikasi beberapa hal yang bersangkutan dengan persoalan kritik sosial  yang 

mengarah ke pemerintah maupun masyarakat yang terdapat dalam materi comica Abdur 

Arsyad di program acara Stand Up Comedy Indonesia season empat Kompas TV. 

3.3 Unit Analisis dan Satuan Ukur  

 Unit analisis dari penelitian ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

bagian terkecil dari objek penelitian yaitu Beat. Beat adalah satuan materi yang terdiri atas 

set up dan punchline, Set up sendiri merupakan bagian penjelasan dari sebuah beat yang 

bukan untuk ditertawakan, biasanya premis atau pengantar menuju punchline, punchline 

merupakan bagian terlucu dari sebuah materi. Dapat diartikan beat merupakan satuan tema 
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terkecil yang diawali dengan ucapan pengantar sampai ke klimak joke bagian terlucu. 

Sedangkan satuan ukurnya adalah frekuensi kemunculan pesan kritik sosial. 

3.4 Kategorisasi 

 Menurut Eriyanto(2013:202) Kategorisasi berhubungan dengan conten. Kategorisasi 

dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data yang mempunyai fungsi identik 

dengan kuesioner dalam survei. Kategorisasi dijadikan sebagai ukuran tentang fenomena 

tertentu. 

 Kategorisasi dalam penilitian ini, dijadikan sebagai patokan dan pembatasan dalam 

pencarian data. Dalam penelitian ini struktur kategorisasi mengenai  kritik sosial terhadap 

Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat yang didalamnya ada beberapa elemen kategori 

yang dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Pemerintah 

 Kategori pemerintah dalam hal ini menyangkut segala sesuatu tentang apa saja yang 

ada didalam pemerintahan serta sistem pemerintahannya yang dibatasi dengan sub 

kategorisasi pemerintah yang diuraikan sebagai berikut: 

a. Kebijakan Pemerintah 

 Kritik kebijakan pemerintah ini seperti segala keputusan dan peraturan yang 

dikeluarkan oleh pemerintah. Peraturan dan kebijakan yang berbentuk pesan secara langsung 

yang ditujukan kepada instansi pemerintahan yang dijadikan joke atau bahan lelucon. Joke 

yang mengandung kritik terhadap kebijakan pemerintah seperti  Peraturan dan kebijakan 

yang tidak berjalan, dan dalam penerapannya hanya menjadi wacana yang belum 

terealisasikan. Lalu kebijakan pemerintah atau peraturan pemerintah yang menguntungkan 

sebagian pihak dan merugikan beberapa pihak. 
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b.  Pendidikan 

 Kritik pendidikan ini mempunyai sasaran kepada pihak pemerintah sebagai 

penyelenggara atau pelayan pendidikan bagi masyarakatnya. Kritik yang dimaksut ialah 

kritik yang secara langsung tertuju kepada lembaga pemerintah yang menaungi pendidikan 

di Indonesia. Pesan langsung berbentuk kritik yang dijadikan joke atau lelucon yang 

mengangkat persoalan pendidikan seperti penyelenggaraan pendidikan, sistem kelola 

pendidikan, kurikulum yang tidak tepat diterapkan pada daerah tertentu serta pemerataan 

atau pensetaraan pendidikan yang kurang antara daerah yang maju dan terpencil. 

 c. Infrastruktur 

 Kritik Infrastruktur mempunyai sasaran kepada pemerintah sebagai badan yang 

mengatur serta badan yang mengurusi segala infrastruktur yang ada di Indonesia. Kritik 

Infrastruktur yang dimaksut merupakan pesan langsung yang berbentuk joke atau bahan 

lelucon yang menggambarkan atau menyinggung persoalan pembangunan daerah-daerah 

yang ada di Indonesia. Persolan tersebut seperti tidak meratanya pembanguna diberbagai 

daerah di Indonesia, pembangunan itu seperti pembangunan teknoogi informasi yang tidak 

merata, pembangunan desa tertinggal yang belum merata, serta pembangunan pusat 

kesehatan yang kurang untuk daerah terpencil. 

2. Masyrakat 

 Kategori masyarakat dalam hal ini berbagai permasalahan yang tumbuh dalam 

kehidupan bermasyarakat. Permasalahan-permasalahan itu seperti permasalahan sosial yang 

menjadi suatu permasalahan lama yang sampai sekarang masih saja terjadi. Permasalahan-

permasalahan itu dibatasi sub kategorisasi diantaranya: 
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a. Kemiskinan 

 Kritik kemiskinan mempunyai sasaran kepada masyarakat sebagai pihak yang 

mengalami permasalahan kemiskinan. Dalam sub bab kritik kemiskinan yang dijadikan 

acuan ialah pesan secara langsung yang menjadi materi lelucon atau yang terdapat dalam 

setiap beat materi dan menyangkut persoalan kemiskinan, kemiskinan yang disebabkan 

karenan kondisi keterisolasian atau dikarenakan daerah yang terpencil yang masih jauh dari 

jangkauan. 

b. Ketimpangan Sosial 

 Kritik ketimpangan sosial mempunyai sasaran terhadap masyarakat sebagai pihak 

yang mengalami permasalahan ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial dalam sub 

kategorisasi ini ialah pesan yang terdapat didalam beat yang menggambarkan terjadi 

perbedaan kehidupan antara  di desa dan di kota, perbedaan yang dimaksut adalah bagaimana 

perbedaan gaya hidup antara kehidupan orang di Kota dan Di desa. 

c.  Ras 

 Kritik Ras mempunyai sasaran kepada masyarakat sebagai pihak yang mengalami 

permasalahan ras. Ras dalam sub bab ini ialah pesan langsung yang terdapat dalam setiap 

beat dalam materi stand up atau joke  yang mengangkat persoalan orang-orang Indonesia 

Timur yang dinilai dari bentuk fisik(warna kulit,rambut) dan anggapan orang lain terhadap 

orang Indonesia Timur yang identik dengan kekerasan dan kriminal. 

3.5  Teknik Pengumpulan Data 

 Data utama yang dikumpulkan oleh peneliti ini dengan cara dokumentasi. Membuat 

kerangka penelitian dari setiap Beat dalam show comica Abdur Arsyad yang mengandung 

kritik sosial langsung atau tidak langsung yang kemudian melihat secara keseluruhan dari 
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setiap show lalu dianalisis dengan teknik analisis yang dgunakan peneliti. Data penelitian 

ini disajikan dengan dengan kategori yang dimasukkan kedalam lembar koding terstruktur. 

Contoh Lembar Koding: 

SHOW Tema BEAT DURATION KATEGORISASI 

PEMERINTAH MASYARAKAT 

KP PE IF KE KTS RS 

PRESHOW 

1 

 1 0.00-0.50       

  2 0.50-1.40       

  3 1.40-2.10       

  4 2.10-2.55       

  5 2.55-3.41       

1  1 0.00-0.30       

  2 0.30-1.27       

  3 1.27-2.27       

  4 2.27-2.58       

2 “Musik” 1 0.00-0.33       

  2 0.33-1.40       

  3 1.40-2.40       

3 “makanan 

khas” 

1 0.00-0.58       

  2 0.59-2.19       

  3 2.20-2.50       

  4 2.50-3.40       

  5 3.41-4.07       

4 “gadget” 1 0.00-0.47       

  2 0.48-1.30       

  3 1.32-2.06       

  4 2.04-2.35       

5 “Film” 1 0.00-0.57       

  2 1.00-1.45       

  3 1.47-2.15       

  4 2.15-3.33       

6 “pemilu” 1 0.00-0.54       

  2 0.58-1.41       

  3 1.43-2.07       

  4 2.07-2.29       

  5 2.30-3.17       

  6 3.18-4.20       

7 “ujian 

nasional” 

1 0.00-0.47       

  2 0.48-1.20       

  3 1.21-1.48       

  4 1.50-2.16       

  5 2.17-2.47       

  6 2.47-3.07       

8 “wanita” 1 0.00-0.30       

  2 0.30-0.45       

  3 0.45-1.18       

  4 1.18-1.34       
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  5 1.34-2.30       

  6 2.31-3.03       

  7 3.03-4.02       

  8 4.03-4.34       

  9 4.34-5.07       

  10 5.07-5.46       

9 RONDE 

1 

“olahraga” 1 0.40-1.24       

  2 1.26-2.05       

  3 2.05-2.47       

  4 2.50-3.41       

  5 3.43-4.25       

9 RONDE 

2 

“olahraga” 1 0.00-0.39       

  2 0.42-1.01       

  3 1.06-1.43       

  4 1.51-2.20       

  5 2.27-2.48       

10 “profesi” 1 0.00-0.59       

  2 1.00-1.29       

  3 1.30-2.17       

  4 2.18-3.03       

11 “battle” 1 0.00-0.52       

  2 0.53-1.36       

  3 1.38-2.27       

  4 2.27-2.56       

  5 2.56-3.45       

  6 3.45-4.47       

  7 4.50-6.23       

  8 6.25-7.18       

12 “callback” 1 0.00-0.32       

  2 0.26-1.17       

  3 1.17-2.24       

  4 2.25-4.00       

  5 4.01-4.43       

13 “fashion” 1 0.00-0.32       

  2 0.33-1.53       

  3 1.54-2.22       

  4 2.22-3.08       

  5 3.09-4.20       

  6 4.21-5.47       

  7 5.49-6.33       

  8 6.34-7.42       

14 “iklan” 1 0.00-0.22       

  2 0.22-2.24       

  3 2.25-2.47       

  4 2.48-3.42       

  5 3.44-4.26       

  6 4.26-6.29       

15 “piala 

dunia” 

1 0.00-0.45       

  2 0.46-1.21       

  3 1.23-1.54       
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  4 1.56-2.40       

  5 2.42-4.06       

16 “showbiz” 1 0.00-1.21       

 “kesehatan” 2 1.22-2.10       

  3 2.12-2.53       

  4 2.55-4.20       

  5 4.20-4.52       

  6 4.53-5.17       

GRAND 

FINAL 1 

“bebas” 1 0.00-0.51       

  2 0.51-1.31       

  3 1.32-2.58       

  4 3.00-3.17       

  5 3.18-3.40       

  6 3.43-4.15       

  7 4.15-4.51       

  8 4.52-5.35       

  9 5.40-6.37       

  10 6.38-7.02       

  11 7.05-8.10       

GRAND 

FINAL 2 

“bebas” 1 0.00-0.20       

  2 0.20-0.33       

  3 0.33-0.53       

  4 0.54-1.03       

  5 1.05-1.23       

  6 1.20-1.40       

  7 1.40-1.57       

  8 2.00-2.12       

  9 2.20-2.40       

  10 2.40-3.03       

  11 3.12-3.30       

  12 3.32-3.49       

  13 3.50-4.25       

  14 4.25-5.00       

  15 5.12-6.24       

          

 

Keterangan :  

KP : Kebijakan Pemerintah 

PE : Pendidikan 

IF : Infrastruktur 

KE : Kemiskinan 

KTS : Ketimpangan Sosial 

RS : Ras 
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Setelah proses pengumpulan data dalam tabel di atas, data dimasukan ke dalam tabel 

distibusi frekuensi untk mengetahui kemunculan frekuensi dari masing-masing kategori. 

 

SUMBER 

DATA 

Kategorisasi Pesan Kritik Sosial JUMLAH 

Pemerintah Masyarakat 

KP PE IF KE KTS RS 

Peneliti        

Koder        

M        

EA        

EA2        

 

 Tabel 2. Tabel Distribusi Frekuensi 

 Dari tabel distribusi di atas, peneliti akan melakukan analisa secara deskriptif. 

Dimana peneliti akan melakukan penghitungan presentase dari populasi angka indeks untuk 

memberikan penjelasan atau paparan secara deskriptif mengenai pesan kritik sosial yang 

terkandung dalam materi stand up comedy comica Abdur Arsyad.  

3.6  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti ialah teori analisi isi dari Harold 

D. Laswell. Pada teknik analisis Harold D. Lasweel menggunakan simbol coding, dengan 

mencata lambang atau pesan secara sistematis, kemudia diberi interpretasi. 

3.7   Koder 

  Penelitian analisis isi kuantitatif memerlukan pengkoding. Pengkoding atau koder 

dalam penelitian ini adalah sebanyak tiga orang yang ditentukan oleh peneliti berdasarkan 

pengetahuan dan wawasan dari koder. Sebelumnya koder akan dijelaskan telebih dahulu 

mengenai konsep dari penelitian ini, seperti definisi serta batasan-batasan dalam unit analisis 

dan kategorisasi yang berkaitan dengan lembar kerja koding. Peneliti memilih tiga orang 

koder yang memiliki karakteristik yang sesuai dan sudah ditentukan. Dimana yang menjadi 

koder satu bernama Ryan Novanda, yang menjadi koder dua bernama Hildan Adi Nugroho, 
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dan yang menjadi koder tiga bernama Nikken Yulia Puspita Hadi. Peneliti memilih ketiga 

orang tersebut menjadi koder dalam penelitian iniberdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

sebagai berikut: 

1. Mahasiswa Ilmu Komunikasi 

2. Memahami definisi analisis isi kuantitatif 

3. Memahami pesan kritik sosial 

4. Memahami kategorisasi yang telah dibuat 

5. Mengikuti dan Perna Menonton Acara Stand Up Comedy Indonesia Season 

4 kompas Tv sampai Babak Final 

6. Bersedia menjadi koder 

3.8  Uji Keabsahan Data 

 Uji keabsahan data dalam penelitian ini peneliti menggunakan perhitungan reabilitas. 

Menurut Eriyanto(2013:288) reliabilitas pada dasarnya ingin meihat persamaan dan 

perbedaan hasil dari alat ukur dari pengkode yang berbeda. Perhitungan reliabilitas 

membuthkan dua atau lebih orang coder, hasil dari pengisian coder itulah yang 

diperbandingkan. 

 Penghitungan reliabilitas menggunkan koder yang dihitung dengan beberapa cara 

dengan formula Holsti. Formula holsti adalah uji realibilitas antar coder yang banyak dipakai 

selain persentase persetujuan. 

  Rumus untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

  Reliabilitas antar coder =
2𝑀

𝑁1+𝑁2
 

  Keterangan: 

  M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 
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  N1 : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

  N2 : Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

  Hasil ini kemudian dikembangkan dalam index of reliability yang 

bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok kategori, tetapi juga 

kemungkinan frkuensi yang timbul atau memperkuat hasil reliabilitas peneliti 

menggunakan rumus Scott yaitu: 

Pi =
%𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1 − %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡
 

Keterangan: 

Pi    : Nilai kesepakatan 

ObserervedAgreement  : Nilai Reabilitas antar coder 

ExpectedAgreement  : Persetujuan yang diharapkan suatu 

kategori(X2) 

 Dalam formula holstly, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 

0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukan angka reliabilitas 

di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar benar reliable. Eriyanto (2013:290) 

 

 

 

 


