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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode analisis 

isi. Berelson yang dikutip Krippendorff (1991: 16) mendefinisikan analisis 

isi sebagai suatu teknik penelitian yang diuraikan secara objektif, sistematis, 

dan kuantitatif dari apa yang terlihat dalam komunikasi. Definisi lain 

mengatakan analisis isi kuantitatif adalah suatu metode penelitian ilmiah 

yang memiliki tujuan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi atau 

pesan dan menarik kesimpulan penyebab dari suatu pesan itu (Eriyanto, 

2015: 15). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan analisis isi 

deskriptif. Analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang semata untuk 

menggambarkan secara mendalam suatu pesan atau suatu teks tertentu. 

Analisis isi deskriptif tidak untuk menguji suatu hipotesis atau menguji 

hubungan di antara variabel. Desain analisis isi ini hanya untuk 

mendeskripsikan dan menggambarkan suatu pesan secara detail melalui 

aspek-aspek dan karakteristik yang ada di dalamnya (Eriyanto, 2015: 47). 

 

3.2 Objek Penelitian 

3.2.1  Populasi 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek 

atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang 
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ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik suatu 

kesimpulan (Sugiyono, 2014: 80). Singkatnya, populasi merupakan 

keseluruhan objek atau fenomena yang akan diteliti. Populasi dalam 

penelitian ini adalah video program reality show “Karma” yang 

tayang di ANTV mulai tanggal 24 Desember 2017 – 15 Mei 2018 

dengan total 121 video. Alasan peneliti memilih rentang waktu 

tersebut karena, selama bulan Ramadhan sejak tanggal 17 Mei 2018 

program reality show “Karma” berganti nama menjadi “Karma 

Baik”. 

3.2.2  Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi. Jika populasi besar, dan peneliti tidak 

mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 

karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat 

menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu (Sugiyono, 

2014: 81). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik 

purposive sampling. Teknik ini mencakup objek atau subjek yang 

diseleksi berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dibuat oleh 

peneliti untuk mendukung tujuan penelitian. Objek atau subjek 

dalam populasi yang tidak sesuai dengan kriteria tersebut tidak 

dijadikan sampel (Kriyantono, 2014: 158).  

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

dikarenakan, peneliti melihat keberadaan koder yang membantu 

penelitian ini dan durasi tayangan program siaran “Karma” selama 
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kurang lebih dua jam di setiap episodenya, maka peneliti ingin 

mempertimbangkan tenaga dan waktu yang akan dipakai oleh koder 

agar tidak jenuh dalam mengamati penelitian yang dilakukan. 

Adapun kriteria sampel yang dipilih untuk memudahkan dan 

memfokuskan penelitian, antara lain: 

1) Episode dengan penggolongan program siaran klasifikasi R13+ 

selama acara berlangsung. 

2) Episode yang mendatangkan bintang tamu kontroversial, media 

ramai memberitakan bintang tamu tersebut. 

3) Episode yang mengandung materi siaran yang diperbincangkan 

media. 

Berdasarkan kriteria di atas, maka peneliti telah mengambil video 

program reality show “Karma” pada episode 48 dan 118 sebagai 

objek penelitian. 

 

3.3 Unit Analisis 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah shot. Alasan peneliti 

menggunakan shot, dikarenakan di dalam program reality show “Karma” 

tidak ada scene, yakni perpindahan tempat, program ini hanya fokus pada 

satu setting atau tempat di dalam studio. Dalam menentukan shot tersebut, 

peneliti telah melihat langsung, mengamati, dan memilih shot dalam video 

program reality show “Karma” di ANTV yang dijelaskan melalui audio dan 

visual.  
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Unit analisis berupa audio meliputi kemunculan kalimat yang 

diucapkan oleh pembawa acara, paranormal, bintang tamu, dan partisipan 

yang mengarah pada kandungan unsur pelanggaran Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Sedangkan unit analisis 

visual yaitu pengambilan gambar keadaan studio dan percakapan antara 

pembawa acara, paranormal, bintang tamu, dan partisipan dalam program 

reality show “Karma” di ANTV. 

 

3.4 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini berupa durasi dalam 

satuan detik pada setiap kemunculan unsur pelanggaran Pedoman Perilaku 

Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) sesuai dengan kategorisasi 

yang telah ditentukan oleh peneliti dan dijelaskan secara audio dan visual 

pada program reality show “Karma” di ANTV. 

 

3.5 Struktur Kategorisasi 

Menyusun kategori merupakan tahapan penting untuk mengukur isi 

atau pesan yang akan dianalisis. Dalam hal ini, peneliti membuat struktur 

kategori mengenai unsur pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan 

Standar Program Siaran (P3SPS) yang terdapat dalam program reality show 

“Karma” di ANTV berdasarkan audio dan visual antara pembawa acara, 

paranormal, bintang tamu, dan partisipan.  

Program reality show “Karma” termasuk dalam program siaran 

bermuatan mistik, horor, dan supranatural yang seharusnya masuk dalam 
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penggolongan program siaran klasifikasi D, tetapi dalam beberapa episode 

diklasifikasikan dalam program siaran R13+. Program ini semestinya 

dikonsumsi bagi kalangan orang dewasa bukan untuk remaja, dikarenakan 

banyak muatan materi siaran yang tidak memperhatikan perlindungan 

terhadap anak dan remaja. Oleh karena itu, peneliti menentukan struktur 

kategori untuk mengetahui unsur pelanggaran P3SPS dalam program reality 

show “Karma”. Adapun struktur kategori yang dipakai dalam penelitian ini, 

yaitu: 

1) Pelanggaran Hak Privasi 

Menayangkan program dan materi siaran yang tidak memperhatikan 

hak atas kehidupan pribadi dan ruang pribadi dari subjek dan objek 

suatu program siaran yang tidak berkaitan dengan kepentingan publik. 

Kehidupan pribadi tersebut adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

kehidupan perkawinan, perceraian, konflik keluarga, konflik pribadi, 

perselingkuhan, hubungan asmara, keyakinan beragama dan rahasia 

pribadi. Hal ini berkaitan dengan pelarangan dan pembatasan terhadap 

hak privasi dalam Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 13, 

serta Standar Program Siaran tahun 2012 Pasal 13 Ayat (1) dan (2), dan 

Pasal 14 huruf a, b, c. Berikut sub kategori yang berpotensi melanggar 

pasal-pasal tersebut antara lain: 

a. Adegan dan/atau pernyataan yang berisi kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) seperti memukul, menendang, menampar, dll 

b. Pernyataan dan/atau pertanyaan yang membuka aib seseorang  

c. Pernyataan atau pertengkaran yang berisi masalah dendam 
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d. Menayangkan korban pelecehan seksual dengan menyebutkan 

nama terang dan wajah yang tidak ditutupi 

e. Menayangkan korban prostitusi dengan menyebutkan nama terang 

dan wajah yang tidak ditutupi 

2) Pelanggaran Penggolongan Program Siaran 

Menyiarkan program dan materi siaran tidak berdasarkan klasifikasi 

program siaran sesuai dengan kelompok usia yang dapat mendorong 

remaja percaya pada kekuatan supranatural dan mistik. Hal ini sesuai 

dengan pelarangan atas perlindungan anak-anak dan remaja dalam 

Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 14 Ayat (1), Pasal 21 

Ayat (1), serta Standar Program Siaran tahun 2012 Pasal 15 Ayat (1), 

Pasal 37 Ayat (4) huruf b. Sub kategori dari pelarangan pasal-pasal 

tersebut antara lain: 

a. Adegan kerasukan makhluk gaib 

b. Adegan penampakan makhluk gaib 

c. Adegan dan/atau pernyataan yang berisi ritual pemujaan makhluk 

gaib, perjanjian gaib, dan ritual pemanggilan makhluk gaib 

d. Adegan dan/atau pernyataan yang berisi ilmu santet dan/atau guna-

guna 

e. Adegan dan/atau pernyataan yang berisi menyimpan, mengoleksi, 

dan memuja suatu barang sebagai jimat 
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3) Pelanggaran Program Siaran Bermuatan Mistik, Horor, dan 

Supranatural 

Menayangkan program dan materi siaran yang mengandung adegan 

mistik dan supranatural seperti gambar atau rangkaian gambar dan/atau 

suara yang menampilkan dunia gaib, paranormal, klenik, praktek 

spiritual magis, mistik atau kontak dengan makhluk halus secara verbal 

dan/atau nonverbal. Hal ini berkaitan dengan pelarangan dan 

pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural 

dalam Pedoman Perilaku Penyiaran tahun 2012 Pasal 20, serta Standar 

Program Siaran tahun 2012 Pasal 30 Ayat (1). Sub kategori yang 

berpotensi melanggar pasal-pasal tersebut antara lain: 

a. Gambar makhluk gaib yang berdarah-darah 

b. Gambar makhluk gaib dengan anggota tubuh tidak lengkap 

c. Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti benda tajam, 

binatang, batu, dan/atau tanah 

d. Menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, 

seperti senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa 

dokumentasi. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan berupa 

dokumen-dokumen yang telah dimiliki peneliti. Dalam hal ini, dokumen 

tersebut berupa video program reality show “Karma” di ANTV yang telah 

diunduh melalui akun Youtube ANTV Klik. 
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Selain itu, peneliti akan menggunakan lembar koding (coding sheet) 

yang telah disiapkan untuk mempermudah mengisi pengkategorisasian. 

Berikut adalah lembar koding yang akan digunakan: 

Tabel 3.1 

Contoh Lembar Kerja Koding Penelitian 

Durasi Shot 

Kategorisasi 

A B C 

A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 

               

               

               

Sumber: Diolah oleh peneliti 

Keterangan: 

A. Pelanggaran terhadap hak privasi 

A1 = Adegan dan/atau pernyataan yang berisi kekerasan dalam rumah 

tangga (KDRT) seperti memukul, menendang, menampar, dll 

A2 = Pernyataan dan/atau pertanyaan yang membuka aib seseorang  

A3 = Pernyataan atau pertengkaran yang berisi masalah dendam 

A4 = Menayangkan korban pelecehan seksual dengan menyebutkan 

nama terang dan wajah yang tidak ditutupi 

A5 = Menayangkan korban prostitusi dengan menyebutkan nama terang 

dan wajah yang tidak ditutupi 

B. Pelanggaran terhadap penggolongan program siaran 

B1 = Adegan kerasukan makhluk gaib 

B2 = Adegan penampakan makhluk gaib 

B3 = Adegan dan/atau pernyataan yang berisi ritual pemujaan makhluk 

gaib, perjanjian gaib, dan ritual pemanggilan makhluk gaib 
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B4 = Adegan dan/atau pernyataan yang berisi ilmu santet dan/atau 

guna-guna 

B5 = Adegan dan/atau pernyataan yang berisi menyimpan, mengoleksi, 

dan memuja suatu barang sebagai jimat 

C. Pelanggaran terhadap program siaran bermuatan mistik, horor, dan 

supranatural 

C1 = Gambar makhluk gaib yang berdarah-darah 

C2 = Gambar makhluk gaib dengan anggota tubuh tidak lengkap 

C3 = Orang sakti makan sesuatu yang tidak lazim, seperti benda tajam, 

binatang, batu, dan/atau tanah 

C4 = Menusukkan dan/atau memasukkan benda ke anggota tubuh, 

seperti senjata tajam, jarum, paku, dan/atau benang 

 

Peneliti telah dibantu oleh dua orang koder yang mampu 

mengoperasionalisasikan konsep, sehingga hasil pengamatan dan data yang 

diperoleh dari para koder dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. 

Adapun kriteria untuk menjadi koder dalam penelitian ini, yaitu: 

1) Telah selesai menempuh pendidikan di jurusan Ilmu Komunikasi. 

2) Pernah melakukan penelitian analisis isi. 

3) Memahami shot dan adegan dalam audio visual. 

4) Pernah menonton program reality show “Karma” di ANTV. 

5) Memahami kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti. 
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Berikut identitas para koder yang telah dipilih oleh peneliti: 

1) Nama : Putri Vindiyanasari 

 Jenis kelamin : Perempuan 

 Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 09 Juli 1995 

 Alamat : Dusun Sasak Bomo RT 01 RW 02 Desa 

Mangir, Kec. Rogojampi, Kab. 

Banyuwangi 

 No. HP : 081934802696 

 Status : Sarjana Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 

2013 (Konsentrasi Audio Visual) 

2) Nama : Nizar Ahmad Farid 

 Jenis kelamin : Laki-laki 

 Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 17 April 95 

 Alamat : Muara Sarana Indah D-10, Malang 

 No. HP : 081336528723 

 Status : Sarjana Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 

2013 (Konsentrasi Jurnalistik) 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis data 

statistik deskriptif berupa tabel distribusi frekuensi. Statistik deskriptif ini 

digunakan pada riset deskriptif untuk menggambarkan gejala atau fenomena 

dari satu variabel yang diteliti tanpa bertujuan menjelaskan hubungan-

hubungan yang ada (Kriyantono, 2014: 169). Kegunaan dari distribusi 
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frekuensi adalah membantu peneliti untuk mengetahui frekuensi 

kemunculan pada setiap kategori yang kemudian akan dideskripsikan dan 

dijelaskan secara mendalam hasil temuan melalui data yang didapat. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam analisis data, 

sebagai berikut: 

1) Mengunduh video program reality show “Karma” di ANTV episode 48 

dan 118 melalui akun Youtube ANTV Klik. 

2) Setelah mengkategorikan, kemudian peneliti dan para koder akan 

mengelompokkan dan memasukkan data ke dalam lembar kerja koding 

yang telah disiapkan. 

3) Menghitung reliabilitas antar koder dengan menggunakan rumus Holsti 

dan menguji alat ukur yang dipakai dengan rumus Scott. 

4) Memasukkan data yang terdapat dalam kategorisasi yang telah 

ditetapkan oleh peneliti ke dalam tabel frekuensi untuk mengetahui 

frekuensi kemunculan pelanggaran dari masing-masing kategori. 

Berikut tabel distribusi frekuensi yang digunakan oleh peneliti: 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi Kemunculan Pelanggaran 

No. Kategori Sub Kategori 
F 

Eps. 48 

F 

Eps. 118 
Total % 

1. 
Pelanggaran hak 

privasi 

Adegan dan/atau pernyataan 

yang berisi kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT) 

seperti memukul, 

menendang, menampar, dll 

    

Pernyataan dan/atau 

pertanyaan yang membuka 

aib seseorang 

    

Pernyataan atau pertengkaran 

yang berisi masalah dendam 
    

Menayangkan korban 

pelecehan seksual dengan 
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No. Kategori Sub Kategori 
F 

Eps. 48 

F 

Eps. 118 
Total % 

1. 

Pelanggaran hak 

privasi 
 

menyebutkan nama terang 

dan wajah yang tidak 

ditutupi 

    

Menayangkan korban 

prostitusi dengan 

menyebutkan nama terang 

dan wajah yang tidak 

ditutupi 

    

2. 

Pelanggaran 

penggolongan 

program siaran 

Adegan kerasukan makhluk 

gaib 
    

Adegan penampakan 

makhluk gaib 
    

Adegan dan/atau pernyataan 

yang berisi ritual pemujaan 

makhluk gaib, perjanjian 

gaib, dan ritual pemanggilan 

makhluk gaib 

    

Adegan dan/atau pernyataan 

yang berisi ilmu santet 

dan/atau guna-guna 

    

Adegan dan atau pernyataan 

yang berisi menyimpan, 

mengoleksi, dan memuja 

suatu barang sebagai jimat 

    

3. 

Pelanggaran 

program siaran 

bermuatan mistik, 

horor, dan 

supranatural 

 

Gambar makhluk gaib yang 

berdarah-darah 
    

Gambar makhluk gaib 

dengan anggota tubuh tidak 

lengkap 

    

Orang sakti makan sesuatu 

yang tidak lazim, seperti 

benda tajam, binatang, batu 

dan/atau tanah 

    

Menusukkan dan/atau 

memasukkan benda ke 

anggota tubuh, seperti 

senjata tajam, jarum, paku, 

dan/atau benang 

    

Total     

Sumber: Diolah oleh peneliti 

5) Membuat kesimpulan dari data yang sudah dianalisis untuk 

mendapatkan hasil temuan kategorisasi yang muncul dari unsur 

pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran 

(P3SPS) dalam program reality show “Karma” di ANTV. 
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3.8 Uji Validitas dan Uji Reliabilitas 

Reliabilitas digunakan untuk melihat apakah alat yang digunakan 

coder akan menghasilkan kesimpulan atau temuan yang sama jika dipakai 

kembali dengan orang yang berbeda. Untuk menguji reliabilitas antar-coder, 

peneliti menggunakan rumus Holsti sebagai berikut: 

                         (  )  
  

     
 

Keterangan: 

CR = Coefisien Reliability 

M   = jumlah coding yang disetujui oleh peneliti dan coder 

N1  = jumlah coding dari coder 1 

N2  = jumlah coding dari coder 2 

Dalam rumus ini, semakin tinggi angka maka semakin tinggi angka 

reliabilitasnya. Angka reliabilitas minimum dalam rumus Holsti adalah 0,7 

atau 70%. Jika hasil perhitungan menghasilkan angka reliabilitas di atas 0,7, 

maka alat ukur ini sangat reliabel. Sebaliknya, jika menghasilkan angka di 

bawah 0,7, berarti alat ukur berupa lembar koding bukan alat yang reliabel 

(Eriyanto, 2015: 290). 

Untuk memperkuat hasil uji reliabilitas, peneliti akan menguji 

kembali alat ukur yang dipakai dengan menggunakan rumus Scott sebagai 

uji validitas. Uji validitas ini dilakukan untuk memastikan apakah alat ukur 

yang digunakan telah valid atau tidak dan dapat menjamin bahwa hasil 

temuan dalam penelitian dihasilkan dari pengukuran yang tepat (Eriyanto, 

2015: 259). Berikut adalah rumus Scott yang digunakan: 
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Keterangan: 

Pi =  nilai keterhandalan 

Observed agreement = presentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang disetujui antar pengkoder (yaitu 

nilai CR) 

Expected agreement =  presentase persetujuan yang diharapkan, yaitu 

jumlah proporsi dari pesan yang dikuadratkan 




