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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan dasar kajian teks media dengan metode 

analisis isi. Banyak peneliti telah mendefinisikan dan memperjelas pengertian 

dari analisis isi, seperti apa yang dikatakan Barelson (1952:18) dan Holsti 

(1969:14) mengenai analisis isi adalah penelitian yang dilakukan guna 

bertujuan mendeskripsi isi komunikasi yang tampak (manifest) secara objekif, 

dan sistematis dari karakteristik pesan (as cited in Eriyanto: 2011, 15). 

Analisis isi benar – benar menggambarkan isi dari suatu pesan atau teks, guna 

mengukur adanya kebenaran walaupun dilakukan oleh peneliti yang berbeda. 

Seperti yang dikatakan Krippendorf (1991, 15) bahwa analisis isi dapat 

digunakan penelitian untuk membuat inferensi – inferensi yang dapat ditiru 

dan sahih data memperhatikan konteksnya.  

Sebelumnya media yang digunakan analisis isi adalah media massa, 

mempelajari isi dari suatu informasi media tersebut dan salah satunya 

mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya metode ini, peneliti 

bertujuan menganalisis isi pesan kritik sosial dalam video blog Gita Savitri 

Devi, dan melakukan pengukuran, mendeskripsikan setiap kategori yang 

muncul dalam video blog tersebut. 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Pendekatan penelitian yang akan digunakan penulis dalam penelitian 

Video blog ini adalah penelitian kuantitatif. Machmud (2016: 47, 96) 
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mengungkapkan pendekatan pennelitian kuantitatif memiliki tujuan utama 

untuk memperjelas suatu masalah namun menghasilkan kebenaran dalam 

realitas, metode yang lebih menekankan aspek pengukuran secara obyektif 

terhadap fenomena sosial dan menerapkan prinsip – prinsip objectivitas. Yang 

utama dari analisis datanya berupa angka – angka atau data kualitatif yang 

dikuantifikasi.  

Sedangkan untuk tipe penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif, 

artinya penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang ditujukan 

menggambarkan suatu kondisi atau fenomena yang ada dan apa adanya. Tanpa 

adanya variabel yang dihubungkan dengan variabel lain, penelitian deskriptif 

dilakukan terhadap variabel mandiri (Machmud: 2016, 136-137). Dalam 

penelitian ini, peneliti akan menggambarkan atau mendiskripsikan mengenai 

pesan kritik sosial yang terdapat dalam video blog Gita Savitri Devi, playlist 

“beropini” periode 29 Januari 2017 – 05 Februari 2018. Peneliti juga berusaha 

mendapatkan data yang akan digunakan untuk dideskripsikan. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah semua video blog Gita Savitri 

Devi yang dipublish melalui akun channel youtubenya mulai 29 Januari 2017 

– 05 Februari 2018. Sehingga sampel yang peneliti gunakan adalah video blog 

tersebut dengan jumlah 06 video, karena dalam seluruh video blog tersebut 

menampilkan pesan kritik sosial di setiap videonya dengan kategori yang telah 

ditentukan peneliti. 
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3.3 Strutur Kategori 

3.3.1 Kategorisasi 

Berdasarkan rumusan yang telah dibuat dan mengacu pada definisi 

konseptual dan macam – macam tema kritik sosial keadaan sosial 

masyarakat secara luas untuk indikasi verbal, dan indikasi non verbal 

yang mengacu pada perilaku (kinestis) non verbal untuk mendukung 

indikasi verbal, akhirnya peneliti membuat kategori – kategori sebagai 

berikut :      

a. Teknologi 

Teknologi adalahh perangkat, symbol dan sistem yang saling 

terkait satu sama lain, teknologi tidak dapat terelakkan, hingga sudah 

menjadi kebutuhan pokok yang harus dimiliki oleh masyarakat saat 

ini. Terutama dalam hal komunikasi, teknologi komunikasi 

menginfokan dan menyebarkan adanya suatu informasi, mengandung 

nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap individu mengumpulkan, 

memproses dan saling tukar menukar informasi tersebut dengan 

individu-individu lainnya. 

Contoh : 

“Dan yang nyebarin berita itu ga cuman berita di Indonesia aja yank, 

news outlite lain di negara lain itu juga, dikiranya tu dia ngambil 

pengen jatuhin kerudung si istrinya, padahal sebenernya si kepolisian 

Frankfurt ini sudh memberi konfirmasi dari facebook akun mereka 
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yang resmi kalau yang terjadi ini bukan kayak gini, bukan tentag 

terror atau tentang religious problem atau gimana.” 

 

b. Hukum 

Kritik  sosial  hukum  yang terjadi  karena  adanya  isu  sosial  

hukum. Kategori ini terdiri dari tema dengan segala hal yang 

menyangkut ketetapan formal, undang – undang dan peraturan, 

pelanggaran hukum peradilan, penyalahgunaan wewenang, korupsi 

dan tindakan kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, korupsi, 

pencurian serta pemungutan liar.  

Contoh : 

“Sebenernya aku ga terlalu tertarik yang dia nipu orang berapa 

jamaah itu, itu udah jatuhnya kejahatan, kriminal gitu kan. Aku lebih 

tertarik dari segi psikologinya.”  

c. Agama 

Hal yang berkaitan dengan penilaian terhadap hal-hal yang 

berkaitan dengan  agama, adanya  isu  sosial  agama seperti  adanya  

indikasi  pemanfaatan  agama,  adanya  tekanan  terhadap  suatu 

agama, munculnya sitem agama baru, semua tentang religious, konsep 

ajaran agama, dan lembaga berwenang atau kebijakan pemerintah 

mengenai keagamaan.  

Contoh : 

“Jangankan kita mencoba ngelihat problem Israel, Palestina ini dari 

kacamata orang  luar negeri gitu misalnya. Kita aja ngelihat dari sisi 
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ibaratnya orang Kristen Indo sama orang Islam Indo itu aja udah beda 

opini, sidenya beda.” 

d. Sosial Budaya 

Terkait dengan segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat 

menyangkut masalah sosial seperti perilaku dan tindakan masyarakat 

(individual dan orgasinional), berawal dari isu atau permasalahan 

sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Peran wanita, tingkat 

pendidikan, intelektual pers dan mahasiswa, kemiskinan, keadilan, 

kepercayaan, gaya hidup, adat istiadat, sistem nilai dan norma. 

Contoh 1 : 

“Semoga sih ga kejadian lagi, beneran deh disini dari kalian – kalian 

yang nonton, ada senior – senior atau mungkin dari kalian ada yang 

nonjok – nonjok junior. Sebenarnya kalau dipikir – pikir lagi 30 

tahun kedepan tetap gabisa ditemukan fungsi dari menyiksa junior 

entah menyiksanya tuh gara – gara lagi pelantikan kah, ga penting 

coy.” 

Contoh 2 : 

“Bukan salah dari yang kanan aja tapi ada juga yang kiri, membuat 

orang orang tu makin mempertanyakan oh jadi lue ga ngelawan ini 

dong, ga ngelawan kayak ultranasionalis. Iya itu yang bener – bener 

membuat mata tu kebuka bahwa sebenarnya isu – isu soal rasis  tu 

bener – bener belum mati, bahkan di negara yang superpower kayak 

US itu.” 
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e. Politik 

Politik yang dimaksud merupakan segala sesuatu yang 

berhubungan berhubungan dengan kegiatan peraturan pemerintah (tata 

negara) dan menjalankan dan mengatur kehidupan suatu negara atau 

wilayah, kebijakan – kebijakan pemerintah (pemilihan umum), 

peraturan pemerintah dan tata negara, politik luar negeri dan 

kekuasaan, kegiatan dari berbagai badan pemerintah baik nasional 

atau tingkat daerah serta kegiatan atau tindakan pejabat pemerintahan. 

Contoh : 

“kenapa Trump akhirnya mereliasikan, menurut aku nih dia tuh 

pengen kayak dia ga terlalu mikir impactnya apa, cuman pengen nih. 

Termasuk dalam janji kampanyenya dia, dia pernah bilang. Aku rasa 

si dia cuman pengen nyebutin ke orang – orang aja, ini gue presiden 

nih. Menurut gue sih begitu.” 

 

3.3.2 Sifat Pesan 

A. Indikasi Verbal 

Semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih 

bahasa (Mulyana : 2013, hal : 260). Maksud dalam penelitian ini 

menggunakan indikasi verbal berupa potongan kalimat dalam 

materi sebuah video blog. 
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B. Indikasi Non Verbal 

Non verbal merupakan semua  isyarat  yang  bukan  kata-kata. 

Menurut  Larry  A,Samovar  dan  Richard  E.  Porter,  komunikasi  

nonverbal mencakup semua rangsangan dan tidak satupun 

mencakup rangsangan verbal (Mulyana : 2013, hal : 343). Sehingga 

dalam penelitian ini, indikasi non verbal yang dimaksud adalah 

seperti digambarkan secara audio visual. Indikasi non verbal yang 

menggunakan perilaku kinesis oleh si vlogger, sebagai berikut : 

1. Kinesis 

Perilaku kinesis memiliki berbagai macam jenis yaitu : 

a.  Lambang atau emblem 

Lambang secara verbal dapat diartikan ke dalam makna 

yang cukup tepat. Memiliki ejaan dan pelafalan yang sama 

tetapi maknanya berbeda. 

Contoh :  

Dalam video adanya interaksi antar dua orang yang 

mengungkapkan kata setuju dan pujian cukup dengan 

menganggukkan kepala dan acungan jempol. 
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b.   Ilustrator 

Digunakan untuk menggambarkan apa yang telah 

dikatakan secara verbal dan pesan yang digambarkan 

dengan pictorial ataupun video. 

Contoh :  

      

 

 

 

Dalam gambar diatas menunjukkan perkelahian sesama 

manuasia, dan itu adalah sebuah video yang sebelumnya 

dan setelahnya dijelaskan oleh Gita kejadian sebenarnya 

yang dia katakan secara verbal. 

 

c.   Affect Display 

        Perilaku dari bawaan lahir, menunjukkan perasaan dan 

emosi. Misal wajah yang paling berpengaruh, walaupun 

tubuh lainnya juga ikut ambil. 

Contoh :  
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Dalam gambar diatas menunjukkan ekspresi Paul dan Gita 

sedang membicarakan permasalahan yang serius sehingga 

bisa terlihat dalam raut wjahnya bahwa apaa yang 

dikatakan secaa verbal telah membuat mereka heran dan 

bingung. Ekspresi yang ditunjukkan karena membicarakan 

permasalahan yang jatuhnya adalah kritik. 

 

3.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis dalam penelitiann ini menggunakan video yang difokuskan 

terhadap per kalimat dalam materi maupun adegan video blog Gita Savitri 

Devi yang dipublish melalui akun channel youtubenya mulai 29 Januari 2017 

– 05 Februari 2018. Melalui video dan dialog tersebut nantikan akan 

mengandung pesan kritik sosial  yang telah dikategorikan oleh peneliti. 

Satuan ukur yang digunakan peneliti dalam video blog Gita Savitri Devi 

adalah satuan ukur kalimat pula, yang dihitung dengan potongan kalimat 

dalam materi kemunculan. Berdasarkan dari setiap kategori yang sudah 

ditentukan peneliti. Video yang akan diteliti berjumlah 06 video dan 

berjumlah 553 kalimat. 

3.5 Sumber Data 

Sumber data penelitian ini adalah video yang terbagi dua kategori : 

a. Data Primer 

Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian berupa video dan 

kata – kata yang telah diucapkan dalam video vlog Gita Savitri Devi. Guna 
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mengaitkan objek penelitian dengan tujuan penelitian ini adalah pesan 

kritik sosial yang ada didalamnya. Peneliti hanya mengambil video dari 

playlist ‘beropini’ periode 29 januari 2017 – 05 Februari 2018 karena 

video tersebut menyangkut isu – isu yang sedang hangat diperbincangkan 

masyarakat terutama kritik keadaan sosial masyarakat. Pesan kritik yang 

telah dibangun peneliti untuk berpendapat dan mengatakan opininya yang 

dituangkan dalam sebuah video. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari jurnal online, buku – 

buku, artikel online, komentar – komentar dari kolom komentar, literature, 

guna menjadi bahan yang dapat mendukung data primer. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian diperlukan adanya pengumpulan data terlebih dahulu 

sebelum melakukan penelitian dan penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data berupa dokumentasi. Dokumentasi yang diartikan teknik 

pengumpulan berupa dokumen – dokumen yang telah dimiliki peneliti, dan 

dalam penelitian ini video telah diambil dari youtube channel Gita Savitri 

Devi. 

 Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan lembar kerja coding 

yang dibantu oleh dua orang coder. Coder akan mengisi kategori yang telah 

disediakan peneliti berdasarkan gambar dan kata – kata yang berada disetiap 

episode video blog Gita Savitri Devi.  

Dan Berikut adalah lembar kerja coding yang akan digunakan : 
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Coding Sheet, Keterangan: (√) = Ada 

Tabel 3.1 

Contoh Lembar Kerja Coding Kategori Pesan Kritik Sosial 

Detik 

Dura

si 

(Det

ik) 

Kategorisasi 

Teknologi Hukum Agama 
Sosial 

Budaya 
Politik 

In Out T1 T2 H1 H2 A1 A2 S1 S2 P1 P2 

             

             

             

 

Keterangan lembar kerja coding, adalah : 

T1 : Kritik Sosial Verbal   ( Teknologi ) 

T2 : Kritik Sosial Non Verbal  ( Teknologi ) 

H1: Kritik Sosial Verbal   ( Hukum ) 

H2: Kritik Sosial Non Verbal  ( Hukum ) 

A1: Kritik Sosial Verbal   ( Agama ) 

A2: Kritik Sosial Non Verbal  ( Agama ) 

S1 : Kritik Sosial Verbal   ( Sosial Budaya ) 

S2 : Kritik Sosial Non Verbal  ( Sosial Budaya ) 
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P1 : Kritik Sosial Verbal   ( Politik ) 

P2 : Kritik Sosial Non Verbal   ( Politik ) 

 

Untuk analisis data dalam penelitian ini sangat diperlukan, sehingga pada 

penelitian ini menggunakan teknik analisis data distribusi frekuensi dalam 

statistik deskriptif. Seperti yang dipaparkan Silalahi (2015, 530) dalam 

bukunya bahwa analisis deskriptif merupakan distribusi satu variabel yang 

membutuhkan dan sangat cocok menggunakan statistik deskriptif. Statistik 

deskriptif meliputi distribusi frekuensi, ukuran kecenderungan pusat, ukuran 

penyebaran, atau ukuran variasi atau ukuran dispersi. 

Maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan distribusi frekuensi 

dalam statistik deskriptif. Terdapat tahapan – tahapan analisis data yang 

dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Video blog Gita Savitri Devi yang dikategorikan pesan kritik sosial 

dalam videonya playlist ‘beropini’ periode 29 januari 2017 – 05 

Februari 2018. 

2. Setelah mengkategorikan, kemudian mengelompokkan dan meng- 

input data dalam lembar koding yang nantinya akan diisi oleh coder. 

3. Peneliti menghitung reabilitas antar-coder dengan menggunakan rumus 

Holsti dan validitas menggunakan rumus Scott. 

4. Mendeskripsikan dalam bentuk tabel frekuensi dengan kategori yang 

telah ditentukan peneliti dan mendeskripsikan hasil dari perhitungan 

persentase tiap kategori. 
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5. Menarik kesimpulan dari data yang sudah dianalisa untuk 

mendapatkan kategori pesan kritik sosial yang ada pada Video blog 

Gita Savitri Devi. 

Data yang telah didapatkan akan dianalisis dengan menggunakan 

perhitungan realibitas frekuensi kemunculan tiap kategori  yang ada dalam 

pesan kritik sosial melalui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator 
Frekuensi 

Kemunculan 

Presentase 

% 
Kumulatif 

1. Teknologi 

Verbal    

Non 

Verbal 

 
  

2. Hukum 

Verbal    

Non 

Verbal 

 
  

3. Agama  

Verbal    

Non 

Verbal 

 
  

4. Sosial dan Verbal    
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Budaya Non 

Verbal 

 
  

5. Politik  

Verbal    

Non 

Verbal 

 
  

 

Sumber : (Eriyanto: 2011, 306) 

 

3.7 Uji Validitas dan Reliabilitas 

Dalam analisis isi, validitas merupakan komponen yang sangat penting. 

Karena adanya alat ukur yang tepat dalam mengukur apa yang ingin 

diukur pasti memiiki validitas yang besar. Dalam penelitian, reliabilitas 

memiliki tingkat akurasi yang kuat dan jenis reliabilitas yang sering 

digunakan dalam analisis isi adalah reliabilitas antar-coder. Yang 

sebenarnya tujuan adanya reliabilitas untuk melihat hasil dari coder yang 

berbeda apakah menghasilkan persamaan ataukah perbedaan (Eriyanto: 

2011, 259, 288). Maka peneliti akan menggunakan rumus Holsty sebagai 

berikut : 
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Reliabilitas antar coder =    2M 

       N1+N2 

Keterangan : 

1. M = jumlah coding sama 

2. N1 = jumlah coding yang dibuat coder 1 (peneliti) 

3. N2 = jumlah coding yang dibuat coder 2 (coder) 

Angka reliabilitas minimum tolerannya dalam formula Holsty ini adalah 

0,7 atau 70%. Kalau hasil perhitungan angka reliabilitas diatas 0,7 berarti 

alat ukurnya benar – benar reliabel. Namun, dibawah 0,7, alat ukur 

dikatakan bukan alat yang reliabel (Eriyanto: 2011, 290). 

Sebenarnya formula Holsty mempunyai kelemahan mendasar yaitu 

tidak memperhatikan dan memperhitungkan berapa kategori yang dipakai. 

Sehingga untuk memperkuat reliabilitas penelitian diatas, digunakanlah 

Formula Scott (Scott Pi) yang memuat suatu indeks reliabilitas. Dalam 

formula Scott memperhitungkan factor peluang terjadinya persamaan 

diantara coder. Semakin besar kategori, semakin kecil peluang terjadinya 

persamaan. Formula ini lebih valid dalam mengukur angka reliabilitas. 

Rumusanya adalah : 

Pi  =  % persetujuan yang diamati - % persetujuan yang diharapkan 

   1 - % persetujuan yang diharapkan 

Keterangan : 
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Pi = Nilai Keterhandalan 

% persetujuan yang diamati = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh 

pengkoder 

% persetujuan yang diharapkan = Persetujuan yang diharapkan atas 

banyaknya pesan kritik sosial dalam kategorisasi, dinyatakan dalam 

jumlah hasil pengukuran atau proporsi seluruh tema. 

Meski belum standart reabilitas yang mutlak namun menurut Wimmer 

dan Dominick  ambang  penerimaan  antar  penyusun  kode  tidak  

mencapai  0,75  untuk menggunakan  Pi.  Jika  menggunakan  kesesuaian 

kode  penyusun  tidak  mencapai 0,75 maka kategorisasi oprasional 

mungkin perlu dibuat lebih spesifik lagi. 




