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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuantitatif merupakan 

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

diperoleh nantinya dalam berbentuk angka (angka atau nilai) atau pernyataan yang 

dinilai, dianalisi dengan analisis statistik. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin 

mengetahui kekerasan apa saja yang muncul dan seberapa sering muncul dalam 

Iklan Tokopedia edisi Isyana Vs Gangster Di NET TV. 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif 

bertujuan untuk membuat deskripsi atau penggambaran secara sistematis, faktual, 

dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau obyek tertentu. Dimana 

sebelumnya peneliti sudah menemukan konsep tersebut akan menghasilkan 

variabel beserta indikatornya.  

Sedangkan dasar penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi adalah 

metode yang digunakan untuk meriset atau menganalisis isi komunikasi secara 

sistematik, objektif, dan kuantitatif. Analisis isi lebih memfokuskan pada isi 

komunikasi yang tampak (tersurat/manifest/nyata) (Kriyantono, 2009:61). 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah iklan tokopedia edisi “ISYANA VS 

GANGSTER” di NET TV yang berdurasi 30 detik. Penelitian ini difokuskan pada 

kata dan adegan dan dilakukan oleh pemeran atau bintang iklan yang mengandung 

adegan tindakan kekerasan.  

K1 K2 K3 K4 K5 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

                    

                    

                    

Ket : 

 K1. Kekerasan langsung 

1. Menendang 

2. Menampar  

3. Memukul 

4. Melempar benda tajam/keras 

K2. Kekerasan verbal 

1. Meneriaki 

2. Mempermalukan orang di depan umum 

3. Memfitnah 

4. Mencaci maki 
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K3. Kekerasan psikologis 

1. Membanting meja  

2. Membawa pedang 

3. Mengancam 

4. Mengucilkan 

K4. Kekerasan seksual 

1. Memperkosa 

2. Melecehkan lawan jenis 

3. Pelecehan dibawah umur 

4. Kekerasan oleh pasangan 

5. Kekerasan seksual sesame jenis 

K5. Kekerasan ekonomi 

1. Tidak membayar orang sepantasnya 

2. Tidak menafkahi istri 

3. Menyelewengkan uang keluarga 

 

3.4 Sumber Data 

 Data primer diperoleh dengan cara melihat langsung video iklan Tokopedia 

edisi “Isyana VS Gangster” di NET TV yang berdurasi 30 detik yang diunduh di 

Youtube.  

Dan data sekunder sebagai penunjang yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan penelitian diperoleh dengan membaca, mempelajari dan memahami 
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media lain yang bersumber dari literature ilmiah dan segala bentuk dokumen  yang 

berkaitan dengan permasalahan penelitian. 

3.5 Unit Analisis Dan Satuan Ukur 

 Unit analisis merupakan satuan terkecil dari kategori data yang akan 

diamati oleh peneliti, unit analisis dalam penelitian ini adalah setiap tindakan 

kekerasan dan kata dalam adegan yang terdapat pada  iklan Tokopedia edisi 

“Isyana VS Gangster” di Net TV. Tindakan yang dimaksud disini adalah suatu 

perbuatan, perilaku, atau aksi yang dilakukan oleh manusia yang mengundang 

unsur kekerasan fisik/langsung seperti pemukulan, pelemparan. Sedangkan kata 

yang dimaksud disini adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain (tokoh) 

yang mengandung unsur kekerasan psikologis seperti membentak, menyumpah, 

mengancam, menghina. 

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah jumlah kemunculan tindakan dan 

kata dalam tiap detik iklan yang mengandung unsur kekerasan dari setiap kategori 

yaitu kekerasan psikologis dan kekerasan kekerasan fisik/langsung. 

Dalam menghitung rata-rata data ini memerlukan data yang telah 

terkumpul, dengan menggunakan suatu table atau lembar coding/coding sheet. 

Kemudian data yang mengandung berupa adegan kekerasan  dimasukkan kedalam 

table atau lembar coding sesuai dengan kategorisasinya untuk diketahui seberapa 

banyak frekuensi kemunculan adegan kekerasan dalam Iklan Tokopedia Edisi 

“Isyana VS Gangster” Di NET TV.  

 

 

 



37 
 

Table 1.1 

Contoh lembar koding atau coding sheet 

Coding sheet keterangan : (+) = ada, (-) = tidak ada 

 

Shot 

KATEGORISASI 

K1 K2 K3 K4 K5 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 

                     

                     

                     

 

Ket : 

 K1. Kekerasan langsung 

5. Menendang 

6. Menampar  

7. Memukul 

8. Melempar benda tajam/keras 

K2. Kekerasan verbal 

5. Meneriaki 

6. Mempermalukan orang di depan umum 

7. Memfitnah 

8. Mencaci maki 



38 
 

 

 

K3. Kekerasan psikologis 

5. Membanting meja  

6. Membawa pedang 

7. Mengancam 

8. Mengucilkan 

K4. Kekerasan seksual 

6. Memperkosa 

7. Melecehkan lawan jenis 

8. Pelecehan dibawah umur 

9. Kekerasan oleh pasangan 

10. Kekerasan seksual sesame jenis 

K5. Kekerasan ekonomi 

4. Tidak membayar orang sepantasnya 

5. Tidak menafkahi istri 

6. Menyelewengkan uang keluarga 

  

3.6  Teknik Analisis Data 

 Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Setelah data 

yang diperlukan terkumpul, maka langkah selanjutnya melakukan pengolahan 
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statistik yaitu cara untuk mengolah data kuantitatif sedemikian rupa sehingga data 

tersebut mempunyai arti. Hal ini digunakan untuk melukiskan dan merangkum atau 

meringkas hasil pengamatan yang dilakukan. Rumus yang digunakan adalah 

distribusi frekuensi relatif dengan rumus : 

 Data kemudian dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah perhitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 

masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi yang digunakan adalah 

sebagai berikut : 

Tabel 1.2 

Tabel Distribusi Frekuensi 

Adegan Kekerasan Dalam Iklan Tokopedia Edisi “Isyana VS Gangster” Di 

NET TV 

No Kategori Frekuensi Presenstase 

I Tindakan Kekerasan langsung 

 Menendang  

 Menampar  

 Memukul  

 Melemper benda tajam/keras 

  

Jumlah   

II 

 

 

 

 

Kekerasan Verbal 

 Meneriaki 

 Mempermalukan orang di depan umum 

 Memfitnah 

 Mencacimaki 
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Jumlah   

III Kekerasan Psikologis 

 Membanting meja 

 Membawa pedang 

 Mengancam 

 Mengucilkan  

  

Jumlah   

IV Kekerasan Seksual  

 Memperkosa 

 Melecehkan lawan jenis 

 Pelecehan dibawah umur 

 Kekerasan oleh pasangan 

 Kekerasan seksual sesame jenis 

  

Jumlah   

V Kekerasan Ekonomi 

 Tidak membayar orang sepantasnya 

 Tidak menafkahi Istri 

 Menyelewengkan uang keluarga 

  

Jumlah   

 

3.7 Uji Reliabilitas Dan Validitas 

 Dalam uji reliabilitas kategorisasi, peneliti menggunakan sistem koding, 

dimana peneliti dibantu oleh dua orang koder (orang yang melakukan 

pengkodingan) dalam pengkodingan data. Pengujian reliabilitas digunakan untuk 

mengetahui apakah kategori atau indikator yang digunakan sudah reliable atau 

belum. Pada dua orang koder yang telah dipilih diberikan dua definisi struktur 

kategori. 
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 Berdasarkan definisi struktur kategori atau indikator yang telah ditetapkan. 

Koder diminta menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel kerja koding lalu 

dikumpulkan dan dihitung secara statistik. Kedua orang koder, yang pertama harus 

pernah menonton Iklan Tokopedia edisi “Isyana VS Gangster” Di NET TV, yang 

kedua memiliki pengetahuan tentang Audio Visual, yang ketiga memahami adegan 

kekerasan di dalam Iklan, dan yang keempat memahami kategorisasi yang telah 

dibuat oleh peneliti. Juga perlu adanya usaha peneliti untuk memahamkan koder 

sedetail mungkin. 

 Reliabilitas antar koder dapat dihitung melalui formula Holsty atau rumus 

Ole R. Holsty (1969) (Eriyanto, 2011: 290), yang digunakan untuk menentukan 

reliabilitas data nominal. Dengan merujuk formula yang dikemukakan Hostly 

untuk menguji reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara 

peneliti dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data 

yang diperoleh dinyatakan valid dan reliabel. Namun sebaliknya, jika tingkat 

kesepakatan tidak mencapai 0, 75 maka kategorisasi operasinya perlu dibuat lebih 

spesifik lagi. Kemudian perhitungan tersebut diletakkan dalam term kesepakatan 

dengan rumus : 

 

Keterangan : 

C.R =  Reliabilitas antar coder (coefisien reliability) 

2 =  Jumlah koder 

M =  Jumlah pernyataan yang disepakati oleh dua orang koder 

N1 =  Jumlah koding dari koder 1 

N2 =  Jumlah koding dari koder 2 
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Namun model ini mempunyai kelemahan yaitu tidak dimasukkannya 

sejumlah persetujuan yang mungkin terjadi antar pengkode. Kelemahan tersebut 

dapat diatasi dengan cara rumus Scott yaitu : 

Keterangan : 

Pi   = Nilai keterhandalan  

Observed agreement = Nilai yang disetujui antar pengkode yaitu nilai C.R 

Expected agreement = Persetujuan yang diharapkan yaitu jumlah proporsi yang 

dikuadratkan. 




