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     BAB III 

Metode Penelitian 

Metode penelitian ini mengunakan metode analisis isi secara 

uumum. Metode analisis isi di gunakan untuk mencari isi pesan. Metode 

analisi isi dalam penelitian ini digunakan untuk Mengetahui persentase 

munculnya pesan moral dalam film Darah Biru arema dan Menegtahui 

kecenderungan tema pesan moral yang disampaikan dalam film Darah 

Biru arema. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian  

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif, 

didefinisikan sebagai suatu teknik penelitian ilmia yng ditujukan untuk 

mengetahui gambaran isi komunikasi aan tampak, dan dilakukan secara 

objektif, valid dan reliable.Mengunakan metode analisis isi dengan 

pendekatan kualitatif bertujuan untuk mencari presentase pesan moral 

yang terdapat didalam film Darah Biru Arema 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

deskriptif. Deskriptif dalam analisis isi adalah untuk menggambarkan 

secara detail suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Analisis isi semata 

untuk deskripsi, menggabarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan.Atau katagori yang di tentukan dalam penelitian ini. 

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini  adalah film Darah Biru Arema karya 

Taufan Agustiyan Prakoso, yaitu keseluruhan shot yang terdapat Dalam 

film. Yang mana berkaitan dengan bentuk-bentuk penyampaian pesan 

moral di setiap shot.. 

 

3.3 Unit Analisi dan Satuan Ukur 

 unit analisis isi merupakan bagian terkecil yang akan diteliti. 

Dalam penelitian ini, unit analisisnya berupa shot sebanyak  450. yang 
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dianalisis pada film Darah Biru Arema yang menyampaikan pesan moral. 

Sedangkan satuan ukurnya adalah frekuensi kemunculan pesan moral. 

 

3.4 Sumber Data 

Penelitian mengunakann data sebagai berikut : 

a. (Data primer diperoleh dari film “Darah BIru Arema”. pesan yang 

terdapat dalam film didapat dalam keseluruhan Data. Baan visual 

bermanfaat untuk mengunggkapkan suatu keterkaiitan antara objek 

penelitian dengan tujuan dari penelitian ini yaitu pesan moral yng 

terdapat di dalamnya). 

b. (Data sekunder diperoleh dari data pendukung, didapatkan dari 

beberapa buku, jurnal, artikel, internet serta bahan dari penelitian 

sebelumnya berkaiitan dengan isi pesan moral yang dapat 

mendukung data prmer). 

 

3.5 Koder 

 Koder adalah hakim atau pembanding dalam penelitian analisis 

isi.posisi koder ini hampir mirip dengan pewawancara dalam penelitian 

survey (Eriyanto 2011 : 254). Adapun kriteria orang yang yang menjadi 

koder dalam penelitian ini yaitu:  

1. Mengerti tentang pesan moral 

2. Pernah menonton “Darah Biru Arema karya Taufan” 

3. Mengerti analisis isi kuantitatif 

4. Mengerti kategorisasi yang telah dibuat 

5. Bersedia menjadi koder 

 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Pesan moral diperoleh langsung dari objek penelitian dengan cara 

pengamatan dan analisis secara langsung setiap shot yang menggambrkan 

pesan moral dengan katagorisasi yang telah dientukan kedalam coding 

sheet. Setelah itu peneliti melakukan capture frame atau pomotongan 

gambar adegan yang telah dipilih oleh peneliti dan koder. Sedangkan 
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langkah-langkah yang akan dilakukan dalam pengumpulan data pada 

penelitian ini antara lain :  

 

1. (Mengamati skenario dan menyajikan durasi shot film “Darah Biru 

Arema” saat mengamati film tersebut peneliti dan coder mengunakan tabel 

agar mempermudah menganalisis film tersebut). 

2. (Mengidentifikasi objek penelitian dalam film “Darah biru arema” dengan 

kategori yang sudah di tentukan pada lembar kerja koding nantinya coder 

harus memberikan tanda centang). 

3. (membuat dan menyimpulkan data dokumentasi yang dianggap peneliti 

bahwa data tersebut terdapat pesan moral di dalamnya).  

3.7 Teknik Analisa Data 

Penelitian ini mengunakan teknik analisis data distribusi frekuensi. 

Teknik analisa ini digunakan dengan tujuan mengetahui frekuensi 

kemunculan dari setiap kategori dijabarkan di atas. pesan moral dalam 

film “Darah Biru Arema” di golongkan kedalam tiga kategori dimana 

kategori tersebut akan dianalisa dengan alat distribusi frekuensi yang 

disajikan dengan table presentase dan dideskripsikan sesuai kemunculan 

frekuensinya 

Tabel 1  Tabel distribusi frekuensi 

Kategori Sub kategori Frekuensi () Presentase % 

Nilai-nilai otentik Keyakinan/kepeca

yaan 

  

Kemandirian 

moral 

  

Moral Eika Kesombongan   

Kerendahan hati   

Menghormati   
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Tidak 

menghormati 

  

Moral keberanian Bertanggung 

jawab 

  

Tidak 

bertanggung 

jawab 

  

Kejujuran    

Tidak jujur   

Total =    

 

3.8      Uji Reliabilitas 

 “Dalam analisis isi, alat yang digunakan peneliti adalah lembar 

koding dimana peneliti dibantu oleh 2 orang coder (orang yang melakukan 

pengkodingan) dalam pengkodingan data. Analisis isi haruslah diisi secara 

objektif dalam arti tidak boleh ada penafsiran antara satu orang coder dan 

coder yang lain. Tentu saja sebagai alat ukur lembar coding ini tidak dapat 

sempurna seperti penggaris, thermometer atau timbangan.selalu ada 

perbedaan antara peneliti dengan koder dalam meneiliti suatu film atau 

iklan.pada praktiknya, perbedaan semacam ini selalu ada. Analisis isi 

memberi panduan toleransi berapa besar perbedaan  yang dapat 

diterima”… (Eriyanto 2011 : 281) 

  

 Struktur kategori yang telah di tetapkan nantinya coder menilai 

bahan di table koding atau memberikan tanda kemuudian di kumpulkan 

dan di hitung secara stastik. Dua orang koding harus paham serta memiliki 

ketertarikan film dan pernah melakukan anlisis isi guna mempermudah 

pemahaman tentang pesan moral. Peneliti sebelum masuk dalam 

pengkodingan memberikan penjelassan dan pemahaman tentang pesan 

moral agar tidak terjadi kesalahpahaman. 

“Peneliti melakukan kesepakatan dengan melakukan uji relabilatas antara 

koder untuk dapat diketahui. tingkat kesepakatan antar peneliti dan koder 

dapat dihitung dengan formula reliabilitas dibuat oleh Holsti”... (Eriyanto, 

2011 : 290). Yakni 
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CR= 
2𝑀

𝑁1+𝑁2
 

Keterangan: 

CR : Coeficient Reliability 

M : Hasil koding sama dari dua orang koder 

N1 : Jumlah koding dibuat oleh koder 1 

N2 : Jumlah koding dibuat oleh koder 2 

 Realibilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada 

satupun disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna 

diantara coder.Semakin tinggi angka, semakin tinggi pula angka 

reliabilitas. Dalam formula holsti, angka minimum di toleransi adalah 0,7 

atau 70%. Artinya kalau hasil perhitungan menujukan angka reliabilitas 

diatas 0,7 berarti alat ukur ini benar benar reliable. Tetapi jika dibawah 0,7 

berarti alat ukur (lembar coding) bukan alat yang reliable Agar lebih 

reliable jumlah pertanyaan yang disetujui oleh 2 pengkodingan dan periset 

kemudian kesepakatan dan hasil peneliti para koder diuji lagi 

menggunakan rumus Pi index sbb: 

Pi= 
% 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖−%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

1−%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛
 

Keterangan: 

Pi   :  Nilai keterhandalan validitas 

Observed agreement : persentase persetujuan yang ditemukan dari 

pernyataan yang di setujui antar pengkode (jumlah yang disetujui oleh 

pengkode yaitu C.R) 

Expected agreement : persentase persetujuan yang diharapkan dalam 

suatu kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari 

proporsi   keseluruhan yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

 Uji Realibitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Masing-

masing koder diberikan katagorisasi yang sama dengan dilakukan peneliti. 

Kemudian dari hasil tersebut dihitung dengan rumus diatas. 

“Dengan merujuk formula yang dikemukakan hostly untuk menguji 

reliabilitas perlu adanya perhitungan tingkat kesepakatan antara peneliti 

dan koder. Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,7 atau lebih maka data 

yang diperoleh dinyatakan valid dan reliable. Namun sebaliknya, jika 
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tingkat kesepakatan tidak mencapai 0,7 maka katagorisasi opersinya perlu 

lebih spesifik lagi”…(Eriyanto, 2011 : 290) 

“Dalam peneliti ini, peneliti dan coder mengunakan unit tematik dalam 

proses coding mendatang. Hal ini dikarenakan dalam unit tematik, unit 

pengamatanya adalah item (film) maka membutuhkan penilaian tersendiri. 

Dalam unit tematik, coder perlu menonton keseluruhan film sambil 

mengamati baru kemudian dapat mengkode kedalam katagori yang 

sesuai”… (Eriyanto 2011 : 244) 




