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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi.Metode menggunakan analisis isi 

karena diperoleh suatu hasil dan pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi 

yang disampaikan media massa maupun sumber informasi secara obyektif dan 

sistematis  (Krippendorff, 1999: 15). Dengan  mengamati berita komunikasi politik 

Ahok edisi Maret - Desember 2015, maka metode analisis untuk mengetahui muatan 

dan kecenderungannnya.  

Analisis isi merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian 

yang mempelajari isi media ( surat kabar, radio, film, televisi) menggunakan analisis 

isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, karakteristik pesan, dan 

perkembangan (tren) dari suatu isi ( Eriyanto, 2011: 11).  

Dan menurut Holsti (1969) dalam buku Eriyanto (2011) mengatakan bahwa analisis 

isi merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan 

mengidentifikasi karakteristik-karakteristik khusus suatu pesan secara objektif , 

sistematis, kuantitatif (Eriyanto, 2011: 14).  

3.1 Tipe Penelitian  dan Pendekatan Penelitian 

Tipe atau format penelitian ini kuantitatif dan bersifat deskriptif. Deskriptif dengan 

kata lain penelitian deskriptif tidak mencari/ menjelaskan hubungan antar variabel, 

menguji hipotesis atau prediksi ( Rakhmat, 2011: 20). Karenanya, pada suatu penelitian 

deskriptif, tidak menggunakan dan tidak melakukan pengujian hipotesis ( seperti 
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penelitian eksplanasi), tidak dimaksudkan untuk membangun dan mengembangkan 

pembendaharaam teori.  

Dalam pengolahan dan analisis data, lazimnya menggunakan pengolahan statstistik 

yang bersifat deskriptif, dimana digunakan untuk menganalisa data dengan cara 

mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum dan generalisasi. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu dengan mencatat bilangan-

bilangan/frekuensi untuk melukiskan jenis isi yang telah didefinisikan/dikategorikan 

sebelumnya ( Kriyantono, 2008 :230). 

3.2 Jenis data dan Sumber Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa artikel berita 

komunikasi politik Ahok, dan sumber datanya berupa dokumentasi artikel pemberitaan. 

Dalam penelitian ini kumpulan pemberitaan komunikasi politik Ahok di media online 

kompas.com. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah keseluruhan item  

berita komunikasi politik Ahok di media online kompas.com edisi Maret – 

Desember 2015 yaitu 534 berita. 
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3.4 Definisi Konseptual  

1. Media online : media massa yang tersaji secara online di situs web (website) 

 internet yaitu kompas.com. 

2. Isi berita : suatu informasi yang tersaji lewat internet dengan karakteristik 

penyajian isi komunikasi politik Ahok menurut kategorisasi dan format penyajian 

yang ada di kompas.com. 

3. Komunikasi politik : komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-

aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakkan 

pemerintah. Komunikasi juga dipahami sebagai komunikasi antar yang memerintah 

dan yang diperintah. 

4. Gaya Komunikasi : campuran unsur-unsur komunikasi lisan dan ilustratif, serta 

penyampaian pesan-pesan verbal individu yang digunakan untuk berkomunikasi 

diungkapkan dalam kata-kata tertentu yang menvirikannya (stley), yaitu gaya 

komunikasi agresif, gaya komunikasi pasif , dan gaya komunikasi asertif. 

3.5 Struktur Kategorisasi 

Kategorisasi dalam analisis isi merupakan bagian terpenting yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan isi media. Ketepatan dalam melaksanakan 

kategorisasi akan memperjelas tentang topik penelitian. Menyusun kategorisasi 

haruslah secara baik dan hati-hati. Terdapat tiga prinsip penting dalam 

menyusun kategorisasi (Nuendorf : 2002, dalam Eriyanto,  2011;203), yaitu: 
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a. Terpisah satu sama lain (Mutually Exclusive), yaitu: dapat dibedakan 

secara jelas antarsatu kategori dengan kategori lainnya. 

b. Lengkap (Exhaustive), yaitu: dapat menampung semua kemungkinan 

yang muncul. Penyertaan semua kategori yang ada berfungsi 

sehingga semua kemungkinan tersedia. 

c. Kehandalan atau dapat dipercaya (Reliabel), yaitu: kategori yang 

dibuat harus dapat dipahami oleh semua orang, serta reliabel. Coding 

sheet yang dibuat tidak boleh ada beda penafsiran antara satu orang 

dengan orang lainnya. 

 Adapun yang menjadi kategori gaya komunikasi politik dalam berita 

kompas.com sebagai berikut : 

1. Gaya Agresif adalah gaya seseorang individu yang selalu membela hak-

haknya sendiri, merasa superior, suka melanggar hak orang lain, dan selalu 

mengabaikan perasaan orang lain, serta cenderung merendahkan orang lain ( 

Liliweri, 2011 : 311). 

 Subkategori : 

a. Mengancam : kemampuan sesorang berkomunikasi dengan menyatakan maksud 

(niat, rencana) untuk melakukan sesutu yang merugikan, menyulitkan, 

menyusahkan atau mencelakakan pihak lain, dengan memberi pertanda atau 

peringatan mengenai kemungkian malapetaka yang bakal terjadi (www. 

Artikata.com  diakses 8 Februari 2016 pukul 18.45).  
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jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

yang berupa format seperti ini : 

“kalau anda tidak melakukan.... saya akan” 

“jangan melakukan...., jika tidak saya akan” 

“lakukan saja, jika tidak....” 

“jika kamu tidak... saya akan” 

“ jangan kurang ajar nanti saya akan...” 

 “saya sudah perintahkan, kalau tidak...” 

 

b. Memaksa  :kemampuan sesorang berkomunikasi dengan menyertakan seseorang 

untuk mengerjakan sesuatu dan mau tidak mau harus dikerjakan www. 

Artikata.com ( diakses 8 Februari 2016 pukul 18.47).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

yang berupa format seperti ini : 

“ Anda harus...” 

“pokoknya harus.” 

“ saya paksa ...” 

“ Kerjakan saja” 

“saya suruh ... untuk melakukan...” 
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“ Jangan tanya kenapa... lakukan saja! 

c. Sarkastis : kemampuan sesorang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

yang mengandung sindiran pedas dan menyakitkan hati,  paling kasar , bahkan 

kadang-kadang merupakan kutukan dan dapat menyakiti orang www. 

Artikata.com ( diakses 8 Februari 2016 pukul 18.48).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

yang berupa format seperti ini : 

“mampuspun aku tak peduli” 

“diberi nasihat aku tak peduli” 

“ternyata mereka bajingan semua” 

“ Brengsek sekali mau fitnah saya” 

“saya khawatir dengan bandit-bandit” 

 “ dasar orang bego” 

“dasar goblok” 

“ saya juga nggak goblok” 

 

2. Gaya Pasif :gaya seseorang yang cenderung mengalah,  menilai orang lain 

selalu benar dan lebih penting daripada diri sendiri ( Liliweri, 2011 : 311). 



52 
 

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai 

contoh yang berupa format seperti ini : 

 Subkategori : 

a. Kurang Percaya diri:kemampuan sesorang berkomunikasi yang selalu 

setuju dengan apa yang akan dilakukan secara bersama-sama dan 

sependapat dengan orang lain lain www. Artikata.com ( diakses 8 

Februari 2016 pukul 18.50).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

 yang berupa format seperti ini : 

- “Saya akan coba...”  

- “ Anda dapat lakukan itu” 

- ”Anda lebih berpengalaman daripada saya 

- ”Saya tidak bisa” 

- “ aku tidak tahu” 

 

b. Segan : kemamapuan seseorang berkomunikasi secara malu-malu, tidak 

enak terhadap orang lain www. Artikata.com ( diakses 8 Februari 2016 

pukul 18.55).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

 yang berupa format seperti ini : 

 

- “maaf ,mengganggu waktu ada, tapi...” 

- “ Maaf, boleh saya berbicara dengan...” 
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- “ Maaf, bolehkah saya berbicara?... 

 

c. Mengalah : kemampuan sesorang berkomunikasi dengan selalu 

menyetujui pendapat orang lain, dan membiarkan orang lain buat 

keputusan bagi dirinya www. Artikata.com ( diakses 8 Februari 2016 

pukul 18.57).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai contoh 

 yang berupa format seperti ini : 

- “ terserah kamu saja aku ikut” 

- “saya setuju pendapat anda” 

- “bila anda berpendapat demikian, kita akan...” 

-  “ andalah yang berhak memutuskan” 

 

3. Gaya Asertif : gaya seseorang yang menghargai diri sendiri dan orang lain 

www. Artikata.com ( diakses 8 Februari 2016 pukul 19.35).  

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai 

contoh yang berupa format seperti ini : 

 Subkategori : 

a. Menghargai orang lain : kemampuan sesorang berkomunikasi dengan 

memastikan hak orang lain untuk menyampaikan gagasan atau pendapat 

utuk didengarkan dan diperlakukan dengan penuh hormat serta untuk 

berbeda pendapat dan pandanganwww. Artikata.com ( diakses 8 Februari 

2016 pukul 18.55).  
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Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai  

contoh  yang berupa format seperti ini : 

 “ saya berpendapat...bagaimana pendapat anda? 

 “masalah ini akan saya hadapi dengan cara ini, bagaimana efekya 

 terhadap anda? 

  “Saya akan pilih... 

  “Apa yang harus saya pilih?” 

  “Apa alternatif yang saya dapat pilih?” 

  “jadi, pendapat kamu tadi adalah... 

  “ saya sangat menghargai anda” 

  “ apakah anda senang? 

 

a. Santun : kemampuan sesorang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa  

halus, baik dan sopan baik tanpa merugikan orang lain www. Artikata.com ( 

diakses 8 Februari 2016 pukul 19.50).  

 Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai 

contoh  yang berupa format seperti ini : 

 “Hmmm...saya menyukai rencana itu, hanya saja mungkin..... 

 “ mohon maaf sebelumnya, rasanya anak bapak kurang pandai” 
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 “ anda sebenarnya pandai, tapi...” 

 

b. Suka bercanda : kemampuan seseorang berkomunikasi yang diselipkan 

dengan kata-kata guyonan yang membuat komunikator atau audience 

tertawa. 

Jika terdapat paragraf yang mengandung kutipan langsung Ahok, sebagai 

contoh yang berupa format seperti ini : 

 

- “... hahhahah 

- “... hehehhe 

- “...Cuman bercanda” 

- “... disambut gelak tawa 

 

3.6  Unit Analisis  

 Unit analisis adalah unit terkecil yang akan diamati dan 

diinterprestasikan oleh peneliti, yang berupa paragraf yang mengandung kutipan 

langsung Ahok dalam berita atau artikel komunikasi politik Ahok edisi Maret 

2015 – Desember 2015 pada kompas.com. 

 

3.7 Satuan Analisis 

 Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa frekuensi 

kemunculan paragraf berita yang berkaitan dengan kategori yang telah dibuat. 
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3.8 Populasi dan Sampel  

 Populasi untuk analisis isi dalam penelitian ini adalah seluruh berita 

komunikasi politik Ahok dalam media online kompas.com edisi Maret – 

Desember 2015, yaitu 534 berita atau 2673 paragraf . Dari total paragraf tersebut 

yang masuk ke dalam populasi paragraf yang mengandung kutipan langsung 

sebanyak 1397 paragraf.  

  Rumus perhitungan besaran sampling Taro Yamane ( Hamidi, 

 2007: 131) 

 n = N/ N (d)2 + 1 

 n  =1397 / 1397 (0,1)2+1 

  = 1397 / 14,97 

  = 93, 32 

  = 93  

 kerangan 

 n  : jumlah sampel yang akan dicari 

 N  : jumlah populasi 

 d  : Nilai presisi (batas toleransi tingkat kebenaran peneliti 

 menggunakan 90% atau  

  a =  0,1) 
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 1 : bilangan konstan 

 

 Dari perhitungan besaran sampling ditemukanlah 93 paragraf berita 

sebagai sampel. Kemudian pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Simple 

random sampling yaitu teknik pengambilan sampel anggota populasi secara acak 

tanpa memperhatikan strata (tingkatan)  yang ada dalam populasi itu. Penarikan 

sampel dilakukan menggunakan angka acak. Angka acak ini didapatkan peneliti 

lewat program Microsoft Exel (=RAND()*1400). Angka acak ini adalah deretan 

angka-angka yang nantinya dipakai dasar dalam memilih sampel berita. Angka 

acak menjamin bahwa proses pemilihan sampel benar-benar terjadi karena 

proses acak, dan tidak karena subjektivitas penelitian.  

 

3.9 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, yaitu dengan 

mengumpulkan artikel berita, kemudian data kemudian data dipecah-pecah 

menjadi potongan paragraf-paragraf dan digunakan lembar koding untuk 

menggelompokan paragraf-paragraf ke dalam kategori yang telah dipilih. 

Adapun cara menjaring data ini dilakukan 5  langkah yaitu : 

1. Mengumpulkan berita komunikasi politik Ahok 

2. Memindahi data ( transkrip artikel berita) yang dijadikan kedalam bentuk teks. 

3. Memahami paragraf yang mengandung gaya komunikasi politik Ahok yang 

digunakan dalam transkrip berita. 
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4. Meggelompokkan paragraf ke dalam 3 struktur kategori yang telah ditentukan 

5. Memasukkan data ke dalam lembar koding (koding sheet) 

6. Menganalisa data yang dikategorikan 

Tabel 3.1 Lembar Koding  ( √ ) 

Item 

Berita 

Paragraf  Gaya Komunikasi 

  Agresif Pasif Asertif 

  A B C D E F G H I 

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Keterangan : 

A  adalah subkategori mengancam : Jika ditemukan langsung paragraf yang 

mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format kalimatnya 

seperti di bawah ini : 
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“kalau anda tidak melakukan.... saya akan” 

“jangan melakukan...., jika tidak saya akan” 

“lakukan saja, jika tidak....” 

“jika kamu tidak... saya akan” 

“ jangan kurang ajar nanti saya akan...” 

 “saya sudah perintahkan, kalau tidak...” 

 

B  adalah subkategori memaksa : Jika ditemukan langsung paragraf yang 

mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format kalimatnya 

seperti di bawah ini : 

“ Anda harus...” 

“pokoknya harus.” 

“ Kerjakan saja” 

“saya suruh ... untuk melakukan...” 

“ Jangan tanya kenapa... lakukan saja!  

C adalah subkategori sarkastis : Jika ditemukan langsung paragraf yang 

 mengandung  kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format  kalimatnya 

seperti di bawah ini :    
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  “mampus pun  aku tak peduli” 

“diberi nasihat aku tak peduli” 

“ternyata mereka bajingan semua” 

“ Brengsek sekali mau fitnah saya” 

“saya khawatir dengan bandit-bandit” 

 “ dasar orang bego” 

“dasar goblok” 

“ saya juga nggak goblok” 

 

 D adalah subkategori kurang percaya diri  : Jika ditemukan langsung 

 paragraf yang  mengandung  kutipan langsung Ahok, salah satu  contoh 

 format  kalimatnya seperti di bawah ini : 

  “Saya akan  coba...”  

“ Anda dapat lakukan itu” 

”Anda lebih berpengalaman daripada saya 

”Saya tidak bisa” 

“ aku tidak tahu” 
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E adalah subkategori segan  : Jika ditemukan  langsung paragraf yang 

 mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format kalimatnya 

 seperti di bawah ini : 

 “maaf  ,mengganggu waktu ada, tapi...” 

“ Maaf, boleh saya berbicara dengan...”  

“ maaf, bolehkah  saya berbicara?.. 

 

F adalah subkategori mengalah : Jika ditemukan langsung paragraf yang 

 mengandung  kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format  kalimatnya 

 seperti di bawah ini : 

  “ terserah kamu saja aku ikut” 

“saya setuju pendapat anda” 

“bila anda berpendapat demikian, kita akan...” 

“ saya tidak peduli, tidak masalah buat saya” 

“ andalah yang berhak memutuskan” 

 

G adalah subkategori menghargai orang lain : Jika ditemukan langsung paragraf 

yang  mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format 

kalimatnya seperti di bawah ini : 
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 “ saya berpendapat...bagaimana pendapat anda? 

“masalah ini akan saya hadapi dengan cara ini, bagaimana efekya 

terhadap anda? 

  “Saya akan pilih... 

  “Apa yang harus saya pilih?” 

  “Apa alternatif yang saya dapat pilih?” 

  “jadi, pendapat kamu tadi adalah... 

  “ saya sangat menghargai anda” 

 

H adalah subkategori santun : Jika ditemukan langsung paragraf yang 

mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format kalimatnya 

seperti di bawah ini : 

 “Hmmm...saya menyukai rencana itu, hanya saja mungkin..... 

“ mohon maaf sebelumnya, rasanya anak bapak kurang pandai” 

“ anda sebenarnya pandai, tapi...” 

  

I adalah subkategori suka bercanda :Jika ditemukan langsung paragraf yang 

mengandung kutipan langsung Ahok, salah satu contoh format kalimatnya 

seperti di bawah ini : 
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“.... hahhahaha 

“.... Cuma bercanda 

“... disambut gelak tawa” 

 

4.0 Teknik analisis data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

data kuantitatif, data- data yang diperoleh dari hasil pengkodingan dijabarkan 

secara deskriptif melalui tabel frekuensi, yaitu dengan menghitung frekuensi 

kemunculan paragraf pada masing-masing kategori kemudian dipresentasekan 

menurut kategorinya masing-masing. Dalam penyajian datanya penelitian ini 

memisahkan antara hasil analisis kategori gaya komunikasi, kemudian hasil 

analisis semua akan dibandingkan presentase frekuensi kemunculan paragraf di 

setiap kategorinya dengan menggunakan diagram batang, dengan menggunakan 

tabel frekuensi dan diagram batang dapat diperoleh gambar dengan jelas.  

Tabel 3.2 Tabel Distribusi frekuensi kategori 

No.  Subkategori Frekuensi  presentase 

    

    

    

    

 



64 
 

Pemunculan kategori dalam bentuk presentase tersebut kemudian dianalisis 

deskriptif. Dimana peneliti melakukan interprestasi/penafsiran untuk memberikan 

penjelasan deskriptif mengenai kategori gaya  komunikasi politik.  

 

4.1 Uji  Reliabilitas 

Uji  reliabilitas diperlukan terutama berkaitan dengan ketepatan alat ukur. Analisis 

isi haruslah dilakukan secara objektif. Ini berarti tidak boleh ada beda penafsiran antara 

satu orang coder dan coder yang lain. Siapa pun coder yang menilai berita ini akan 

menghasilkan kesimpulan yang sama.  Dalam melakukan reliabilitas ini peneliti 

melibatkan 2 orang sebagai pengkoding/coder ( pengamat pembantu atau hakim) untuk 

mencari kesepakatan. Coder yang dipakai dalam penelitian ini harus mengetahui 

analisis isi, dapat dimengerti dengan baik kategori yang dipakai dalam penelitian, dan 

definisi dari masing-masig kategori ( Eriyanto, 2011: 254). 

Untuk mengukur nilai kesepakatannya, digunakanlah Rumus R. Holsty (Eriyanto, 

2011:290). 

𝑪. 𝑹 =
𝟐𝐌

𝐍𝟏 + 𝐍𝟐
 

 

Keterangan : 

C.R : coefisien reliability 

M : hasil koding yang sama dari dua orang koder 
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N1 : jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 : jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

 

Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabitas. Dalam formula Hoslti, 

angka reliabilitas minimum yang ditoleransi 0,7 atau 70 %. Artinya hasil 

perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur benar-

benar reliabel. 

Kesempurnaan untuk membuat hasil reliabilitas meggunakan formula Scott 

dengan menggunakan suatu indeks reliabilitas yaitu : 

 

 

pi       = Nilai keterandalan 

Observed agreement   = Persentase persetujuan yangditemukan 

    dari pernyataan yang disetujuiantar   

    pengkode (yaitu nilai C.R) 

Expected agreement   = Persentase persetujuan yangdiharapkan. 

 


