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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif yaitu penelitian yang mengutamakan pada pengukuran variabel, 

dengan menggunakan perhitungan (angka-angka) atau uji statistik.
1
 Peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menyajikan uraian data yang valid 

terkait kecenderungan teknik propaganda dalam akun instagram demo_krazy. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kuantitatif 

dengan menggunakan perangkat statistik. Statistik deskriptif adalah statistik 

yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 

menggambarkan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 

membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.
2
 

 Dasar penelitian ini adalah analisis isi kuantitatif. Berelson mendefinisikan 

analisis isi sebagai “teknik penelitian untuk mendeskripsikan secara objektif, 

sistematik, dan kuantitatif isi komunikasi yang tampak”.
3
 

 Sistematik berarti segala proses analisis harus tersusun melalui proses 

yang sistematik, mulai dari penentuan isi komunikasi, cara menganalisis, 

                                                           
1
 Hamidi, “Metode Penelitian dan Teori Komunikasi”, Malang, UMM Press, 2007, hlm. 4 

2
 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&D”, Bandung, Alfabeta, 2008, hlm. 

169 

3
 Krippendorff, “Content Analysis: Introduction to its Theory and Metdhology” dalam Farid 

Wajidi, penerjemah ANALISIS ISI Pengantar Teori dan Metodologi, Jakarta, Rajawali, 1991, hlm. 
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maupun kategori yang digunakan. Objektif berarti peneliti harus bisa 

mengesampingkan faktor-faktor subjektif. Kuantitatif berarti analisis isi harus 

bisa dikuantitatifkan ke dalam angka-angka.
4
 

3.3 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian ini adalah gambar dan caption pada gambar 

tentang Nawacita yang diposting oleh akun instagram demo_krazy mulai 

minggu ke-III Oktober 2014 sampai minggu ke-III Januari 2015. Topik 

tentang Nawacita atau 9 Janji Prioritas Jokowi-JK sedang marak 

diperbincangkan oleh masyarakat tanah air karena belum dapat terealisasikan 

sesuai dengan janji Jokowi-JK saat kampanye. 

3.4 Unit Analisis Penelitian 

 Unit analisis dalam penelitian ini yaitu teks yang terdapat pada gambar dan 

caption tentang Nawacita. Analisis ini dilakukan dengan menghitung setiap 

kategori teknik propaganda pada akun instagram demo_krazy. 

3.5 Satuan Ukur Penelitian 

 Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah kalimat yang 

terdapat pada gambar dan caption pesan propaganda akun instagram 

demo_krazy terkait topik Nawacita yang sesuai dengan kategori teknik 

propaganda yang telah ditetapkan peneliti, sehingga dapat ditemukan teknik 

propaganda yang paling banyak muncul pada gambar akun instagram 

demo_krazy. 

 

 

                                                           
4
 Rachmat Kriyantono, “Riset Komunikasi”, Jakarta, Kencana, 2009, hlm. 60 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1 Data Primer 

Dokumentasi: Data primer penelitian ini adalah mengumpulkan 

dokumentasi. Dokumentasi dapat digunakan untuk menggali data-data 

masa lampau secara sistematis dan objektif. Dokumentasi yang dimaksud 

adalah capture gambar dan caption tentang Nawacita di akun instagram 

demo_krazy periode minggu ke-III Oktober 2014 sampai dengan minggu 

ke-III Januari 2015. 

3.6.2 Data Sekunder 

Kepustakaan: Penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan 

proses pengumpulan beberapa literature seperti buku-buku dan dokumen-

dokumen yang relevan dengan penelitian ini. 

3.7 Struktur Kategori Penelitian 

 Mengingat dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, maka validitas 

metode dan hasil-hasilnya sangat bergantung pada kategori yang dipakai. 

Berkaitan dengan teknik propaganda dalam setiap gambar akun instagram 

demo_krazy, maka struktur kategori yang digunakan oleh peneliti adalah 

beberapa jenis teknik propaganda. Untuk memudahkan pengumpulan data, 

maka akan disepakati jika satu gambar akan diwakili oleh satu jenis teknik 

propaganda saja. 

 Karena tidak menutup kemungkinan dalam satu gambar terdapat lebih dari 

satu jenis teknik propaganda, teknik yang dipilih untuk mewakili satu  gambar 

adalah teknik yang dianggap paling kuat oleh peneliti dan kedua koder. 

Berikut adalah jenis-jenis teknik propaganda yang digunakan peneliti sebagai 
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struktur kategori lengkap dengan indicator yang memudahkan koder mengisi 

lembar koding. 

 Peneliti menggunakan teknik propaganda menurut Nurudin, yaitu name 

calling, glitering generalities, transfer, testimonials, planfolks, card stacking, 

bandwagon, reputable mouthpiece, dan all using of persuation. Peneliti 

merasa kesembilan teknik propaganda ini sudah cukup mewakili jenis-jenis 

teknik propaganda. 

Kategorisasi 

1. Name Calling  : Kata-kata dalam gambar yang memiliki 

unsur sebuah ide atau sebutan yang buruk.  

 

2. Glitering Generalities : Kata-kata dalam gambar yang 

mengasosiasikan “kata bijak” didalamnya.  
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3. Transfer : Kata-kata atau gambar yang memakai 

pengaruh tokoh yang paling dikagumi dan 

berwibawa dalam lingkungan tertentu. 

       

4. Testimonials : Gambar yang berisi perkataan dari 

seseorang terkemuka dan mempunyai 

otoritas serta prestise yang tinggi dalam 

meyakinkan sesuatu hal. 
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5. Planfolks : Gambar yang menyajikan identifikasi 

terhadap suatu ide, dimana hal yang 

menjadi bahan propaganda diposisikan 

berpihak atau mengabdi pada komunikan. 

    

6. Card Stacking : Kata-kata dalam gambar yang hanya 

menonjolkan fakta atau hal-hal segi 

baiknya saja dan mengarahkan publik 

melihat satu sisi saja. 
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7. Bandwagon : Gambar dengan kata-kata yang 

menggembar-gemborkan sukses yang 

dicapai seseorang, suatu lembaga, atau 

suatu organisasi. 

 

8. Reputable Mouthpiece : Gambar berisi perkataan yang tidak 

sesuai kenyataan, seperti memuja seorang 

pemimpin namun tidak tulus. 
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9. All Using Of Persuation : Kata-kata dalam gambar yang membujuk 

komunikan dengan rayuan, himbauan, dan 

iming-iming. 

 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

 Peneliti melakukan analisis data dengan cara mengkategorisasikan capture 

gambar dan caption gambar tentang Nawacita di akun instagram demo_krazy 

periode minggu ke-III Oktober 2015 sampai dengan minggu ke-III Januari 

2015, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tabulasi sederhana. Analisis 

penelitian ini menggunakan lembar coding. Dalam mengisi lembar coding, 

peneliti akan dibantu oleh dua orang yang disebut coder. Coder disini 

berperan sebagai pembanding atau hakim guna mengukur ketepatan penilaian 

peneliti terhadap perhitungan gambar yang telah diidentifikasi sesuai 

kategorisasi sebelumnya. 

 Adapun coder dalam penelitian ini adalah Fajriannor dan Mochammad 

Triadi. Peneliti memilih dua orang tersebut menjadi coder karena mereka 
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berdua juga menjadi salah satu followers di akun instagram demo_krazy. 

Selain itu, keduanya berpengalaman dalam penelitian dengan jenis dasar 

penelitian analisis isi. 

 Berikut adalah lembar coding yang akan diisi oleh peneliti dan dua orang 

coder untuk melaksanakan analisis data. 

Tabel 3.1 Lembar Coding 

No. 
Capture 

Gambar 

Kategorisasi Pesan Propaganda 

NC GG Trans Testi PF CS B RM UAFoP 

A B C D E F G H I 

           

           

           

           

           

 

Tabel di atas diisii dengan tanda: 

 = Menyatakan apabila gambar masuk dalam kategori yang ditentukan 

-  = Menyatakan apabila gambar tidak masuk dalam kategori yang ditentukan 

3.9 Uji Reliabilitas 

 Rumus yang digunakan untuk uji reliabilitas pada penelitian ini adalah 

rumus dari Holsti, yaitu: 

CR = 2M 

          N1+ N2  

Keterangan: 

CR  : Coeficient Realibity 

M  : Jumlah pernyataan yang disetujui peneliti dan coder  

N1, N2 : Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh peneliti dan coder 



49 

 

 

 

Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 

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

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

angka 0,7, berarti alat ukur (coding sheet) bukan alat yang reliabel.
5
 

 Selanjutnya untuk menghitung peluang probabilitas agar lebih valid dalam 

mengukur angka reliabilitas dengan menggunakan rumus Scott Pi
6
: 

         (% observed agreement- % expected agreement) 

Pi =   

                          (1- % expected agreement) 

Keterangan : 

Pi     : Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed agreement   : Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu CR 

 Expected agreement : Persetujuan yang diharapkan dalam suatu 

kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran dari proporsi keseluruhan, yaitu 

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 

                                                           
5
 Eriyanto, Op.Cit., hlm. 290 

6
 Ibid, hlm. 292 


