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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini beberapa pendekatan dideskripsikan untuk menentukan

metodologi riset. Pendekatan objektif (positif) melahirkan metodologi kuantitatif,

sedangkan subjektif (baik konstruktif/interpretatif maupun kritis) memunculkan

metodologi kualitatif. Metodologi kuantitatif dimana data yang dihasilkan berupa

angka yang diolah dengan metode statistika. Pada penelitian ini, peneliti

melakukan pendekatan objektif sehingga menggunakan pendekatan kuantitatif.

Peneliti ingin meneliti frekuensi kecenderungan ekspose karakter perempuan

profesional yang terdapat pada akun Instagram @Dagelan yang meliputi foto

dancaption.

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dimanadata

yang dikumpulkan berupa angka-angka. Penyajian data penelitian akan berisi

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran. Metode atau dasar penelitian yang

digunakan adalah analisis isi yaitu, teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicabel) dan salin data dengan memperlihatkan

konteksnya. Dalam Paisley in Press mendefinisikan analisis isi suatu tahap dari

pemrosesan informasi yang menyangkut isi-isi komunikasi yang

ditransformasikan melalui aplikasi yang sistematik dan objektif menurut
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ketentuan kategorisasi ke dalam data yang dapat diinterpretasi dan dibandingkan.

(Bulaeng, 2004: 164)

Alasan peneliti memilih analisis isi sebagai metode penelitian karena ingin

memperoleh pemahaman terhadap frekuensi kemunculan kecenderungan ekspose

karakter perempuan profesional melalui akun Instagram @Dagelan yang meliputi

foto dancaption secara sistematik dan objektif.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini akun resmi Instagram @Dagelan yang

meliputi foto dancaption yang dipilih berdasarkan tema profesi dari bulan Agustus

2015 hingga November 2015 karena pada bulan tersebut puncak terbanyak dari

postingannya.

1.4 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu gambar dan caption tentang

kecenderungan ekspose karakter perempuan profesional. Analisis ini dilakukan

dengan menghitung setiap kategori karakteristik perempuan profesional pada

gambar dan caption tentang kecenderungan mengekspose karakter perempuan

profesional di akun Instagram @Dagelan.

1.5 Satuan Ukur Penelitian

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi

kemunculan pesan kecenderungan ekspose karakter perempuan profesional pada

gambar dan caption tentang karakteristik perempuan di akun Instagram @Dagelan

yang sesuai dengan kategori kecenderungan ekspose karakter perempuan yang
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telah ditetapkan peneliti, sehingga dapat ditemukan kategori kecenderungan

ekspose karakter perempuan prefesional yang paling banyak muncul pada gambar

akun Instagram @Dagelan.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi, yakni

mendokumentasikan atau mengumpulkan data-data yang akan diteliti, yakni

capture gambar dan caption meme tentang kecenderungan Ekspose Karakter

Perempuan Profesional di Media Sosial akun Instagram @Dagelan. Data yang

terkumpul telah berbentuk capture. Selanjutnya, dianalisis dengan menggunakan

cara coding sheet yakni data dikumpulkan melalui lembar coding yang dibuat

berdasarkan kategori yang telah diterapkan.

1.7 Struktur Kategori Penelitian

Mengingat dalam penelitian ini menggunakan analisis isi, maka validitas

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

Berkaitan dengan kecenderungan ekspose karakter perempuan dalam setiap

gambar akun @Dagelan, maka struktur kategori yang digunakan oleh peneliti

adalah beberapa jenis karakteristik perempuan. Untuk memudahkan pengumpulan

data, maka akan disepakati jika satu gambar akan diwakili oleh satu jenis

karakteristik perempuan.

Karena tidak menutup kemungkinan dalam satu gambar terdapat lebih dari

satu jenis karakteristik perempuan yang dianggap paling kuat oleh peneliti dan

kedua koder. Berikut adalah jenis karakteristik perempuan yang digunakan
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peneliti sebagai struktur kategori lengkap dengan indikator yang memudahkan

koder mengisi lembar coding.

Peneliti menggunakan karakteristik perempuan yang spesifik,gesture, dan

ekspresi wajahantara lain feminim, emosional, fleksibel/plinplan, kerjasama,

selalu mengalah, orientasi menjalin hubungan, menggunakan insting, pasif,

mengasuh, cerewet.gesture yakni memainkan rambut, menggerakkan pundak,

membusungkan dada, meraba bagian pinggul, meraba bagian paha. Sedangkan

dari ekspresi wajah yaitu, tetapan mata (kedipan, lirikan, tatapan menggoda),

menggigit bibir, dan tersenyum genit. Penelti merasa ketiga kategoriini sudah

cukup mewakili jenis-jenis karakteristik perempuan.

Kategorisasi

1. Karakter Perempuan : Tabiat, Sifat – sifat kejiwaan, akhlak atau budi

pekerti yang membedakan seseorang dengan yang lain, watak kepribadian

yang dimiliki perempuan seperti feminim, emosional, plinplan, kerjasama,

selalu mengalah, orientasi menjalin hubungan, menggunakan insting, pasif,

mengasuh, dan cerwet. Berikut sifat perempuan emosional.

Gambar 3.1 Capture gambar postingan akun Instagram @Dagelan tentang

karakter perempuan emosional
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2. Gesture : Bahasa isyarat yang ditampilkan oleh gerakan

anggota tubuh yakni memainkan rambut, menggerakkan pundak,

menonjolkan dada, menonjolkan pinggul, meraba bagian paha.

Gambar 3.2 Capture gambar postingan akun Instagram @Dagelan tentang

gesture menonjolkan dada

3. Ekspresi wajah : Pengungkapan, proses menyatakan,

memperlihatkan atau menyatakan maksud, gagasan, perasaan dan sebagainya

yang tergambar di wajahnya. Termasuk didalamnya tersenyum genit, kerutan

dahi, alis, menggigit bibir, dan tatapan mata.
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Gambar 3.3 Capture postingan akun Instagram @Dagelan tentang Ekspresi

wajah tersenyum genit

3.8 Teknik Analisa Data

Peneliti melakukan analisis data dengan cara mengkategorikan capture

gambar dan caption tentang meme kecenderungan ekspose karakter perempuan

profesional di akun Instagram @Dagelan periode bulan Agustus 2015 hingga

November 2015, lalu hasilnya dimasukkan ke dalam tabulasi sederhana. Analisis

penelitian ini menggunakan lembar coding. Dalam mengisi lembar coding,

peneliti akan dibantu oleh dua orangyang 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 penelitin ini adalah Holfi Cicik dan Aqmarani Fitri

Wahyu LestariS. Peneliti memilih dua orang tersebut menjadi coder karena

mereka berdua juga menjadi salah satu followers di akun Instagram @Dagelan.
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Selain itu, keduannya 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.
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Tabel. 3.1 Lembar Coding

No. Profesi
Unit Analisis Kategori Kecenderungan Ekspose Karakter Perempuan Profesional

Visual
(Gambar)

Caption
(Tulisan)

Karakter Perempuan Gesture Ekspresi Wajah

F E Fl K SM OM MI P M C MR MP MD MBP MBPa TM MB TG
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Keterangan :

F = Feminin MR = Memainkan Rambut

E = Emosional MP = Menggerakan Pundak

F = Fleksibel MD = Membusungkan Dada

K = Kerjasama MBP = Meraba bagian Pinggul

SM = Selalu Mengalah MBPa = Meraba bagian Paha

OM = Orientasi Menjalin Hubungan TM = Tatapan Mata

MI = Menggunakan Insting MB = Menggigit Bibir

P = Pasif TG = Tersenyum Genit

M = Mengasuh

C = Cerewet

Tabel di atas diisi dengan tanda :

 = Menyatakan apabila gambar masuk dalam kategori yang ditentukan

- = Menyatakan apabila gambar tidak masuk dalam kategori yang ditentukan
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Tabel. 3.2

Distribusi Frekuensi Kategorisasi Karakter Perempuan

Kategori Kecenderungan Ekspose Karakter
Perempuan

Frekuensi Presentase

Karakter
Perempuan

Feminim
Emosional
Fleksibel
Kerjasama
Selalu Mengalah
Orientasi Menjalin Hubungan
Menggunakan Insting
Pasif
Mengasuh
Cerewet

Gesture

Memainkan Rambut
Menggerakkan Pundak
Membusungkan Dada
Meraba bagian Pinggul
Meraba bagian Paha

Ekspresi
Wajah

Tatapan Mata
Menggigit Bibir
Tersenyum Genit

Total

3.9 Uji Reliabilitas Kategori

Berdasarkan penelitian, kategori yang sudah diidentifikasi harus diuji

terlebih dahulu. Untuk mengetahui apakah kategori yang digunakan sudah

reliable, maka dilakukan pengujian kategori agar layak digunakan dalam

penelitian.
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Rumus statistik intercoder yang dikemukakan Holsti sebagai berikut:

Keterangan :

CR = Coeficient Reliability

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh peneliti dan coder

N1 N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh peneliti dan coder

Pada penelitian ini peneliti dibantu oleh dua penguji (hakim) yang

melakukan tugasnya sebagaimana seorang coder. Dalam formula Holsti, angka

reliabilitas minimun yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil

perhitungan menunjukkana 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 (Eriyanto, 2011:290).

Scott (1955) mengembangkan “index of reliability” (pi) yang mengkoreksi

suatu kelompok kategori dan kemungkinan kategori yang timbul. Dengan

demikian rumus Scott ini dapat memperkuat hasil reliabilitas. (Bulaeng,

2014:188)


