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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

     3.1   Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat induktif, objektif dan ilmiah 

dimana data yang diperoleh nantinya dalam bentuk angka (skor, nilai) atau pernyataan yang 

dinilai, dianalisis dengan analisis statistik. Kuantitatif digunakan untuk membuktikkan atau 

menolak suatu teori yang digunakan. penelitian kuantitatif menjadikan teori sebagai alat pisau 

penelitian untuk diteliti, menghasilkan data, kemudian dibahas dan diambil sebuah kesimpulan 

dari hasil analisis. Kuantitatif menekankan pada analisis data numerical yang diolah dalam 

metode statistika. Peneliti memilih metode penelitian kuantitatif karena pendekatan ini 

merupakan pendekatan yang tepat untuk mengukur seberapa besar frekuensi kemunculan 

kategorisasi yang sudah ditentukan oleh peneliti sendiri. Kemunculan kategorisasi yang telah 

ditentukan pada program dakwah “Islam itu Indah” dan “Mama dan Aa”.  

 3.2.   Tipe dan Dasar Penelitian 

 

Tipe penelitian adalah penelitian komparasi bivariat yaitu penelitian yang berusaha untuk 

menemukan persamaan ata perbedaan diantara dua variabel mengenai benda, orang, prosedur 

kerja, tentang ide, kritik terhadap orang, kelompok terhadap suatu ide atau prosedur kerja. 

Dapat juga dilakukan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan 

orang, grup, atau negara terhadap kasus atau peristiwa tersetntu. Dalam hal ini peneliti mencari 

persamaan dan perbedaan antara program dakwah “Islam Itu Indah” dan “Mama Dan Aa”. 

Hasil perhitungan kedua tayangan tersebut kemudian dijelaskan, dilukiskan, atau 
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diinterpretasikan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu 

secara faktual dan cermat. Kemudian hasil perhitungan dari kedua tayangan tersebut 

dibandingkan satu sama lainnya. Membandingkan kedua tayangan ini menjadi menarik karena 

meski kedua tayangan ini memiliki karakter masing-masing, namun sebagai program dakwah 

dalam penyampaian materi dakwahnya apakah sudah efektif atau hanya sekedar untuk 

menguntungkan profit media.  

Teknik analisis Komparasi atau teknik perbandingan adalah salah satu teknik analisis 

kuantitatif yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis mengenai ada tidaknya perbedaan 

antarvariabel yang sedang diteliti. Jika perbedaan itu ada, apakah perbedaan itu merupakaan 

perbedaan yang berarti (signifikan) atau hanya perbedaan secara kebetulan saja (by chance). 

Teknik analisis perbandingan termasuk dalam kelompok metode Analisis Statistik Inferensial: 

dalam hal ini adalah teknik analisis inferensial yang dipergunakan untuk menguji hipotesis dan 

selanjutnya menarik kesimpulan mengenai ada-tidaknya perbedaan yang signifikan 

antarvariabel yang sedang diteliti. 

Komparasi secara sederhana bisa diartikan sebagai perbandingan yaitu membandingkan 

psamaan maupun perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, 

kritik, terhadap orang, kelompok, terhadap suatu idea tau prosedur kerja. Menurut Anas 

Sudjiono (2004:276) komparasi diambil dari kata comparation dengan arti “perbadingan” atau 

“pembandingan”.1 . (Arwayan Syah, Supardi, Abd. Aziz Hasibuan, Pengantar Statstik 

Pendidikan, Jakrta: Gaung Persada Press, 2010). Komparasi sering dipergunakan untuk 

meneliti sesuatu sehingga disebut penelitian. Menurut Suharsimi Arikunto (1983), penelitian 

komparasi pada pokoknya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan 

perbedaan tentang benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide, kritik terhadap 

orang, kelompok, terhadap suatu idea tau prosedur kerja. 
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Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitan deskriptif bertujuan 

membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta dan sifat objek tertentu. 

Dalam tipe dasar penelitian ini peneliti ingin menggambarkan realitas yang terjadi yaitu tentang 

program dakwah di stasiun televisi swasta Indonesia yaitu “Islam itu Indah” dan “Mama dan 

Aa”. Dalam program dakwah tersebut dibandingkan dan ditarik sebuah kesimpulan seberapa 

besar perbedaan dan persamaan dari setiap program dakwah.  

Penelitian ini menggunakan dasar penelitian analisis isi. Analisis isi merupakan sebuah 

metode dalam disiplin ilmu komunikasi. Analisis isi dipakai terutama untuk menganalisis isi 

media cetak maupun elektronik. Metode ini merupakan metode ilmiah untuk mempelajari dan 

menarik kesimpulan atas realitas yang terjadi dengan memanfaatkan dokumen atau audio 

visual.  

 3.3  Ruang Lingkup Penelitian 

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ruang lingkup tayangan program dakwah 

televisi swasta Indonesia yaitu program dakwah “Islam itu Indah” dan “Mama dan Aa” pada 

stasiun televisi Trans TV dan Indosiar. Peneliti membatasi penelitian pada beberapa episode 

saja yang bertemakan sama antara kedua program. Total tayangan program dakwah yang 

diteliti berjumlah 6 (enam) program dakwah yang mana 3 (tiga) tayangan dari setiap program 

dakwah. Tema serta pokok bahasan yang sama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

No Program Acara Pokok Bahasan Tema Bahasan 

 Islam Itu Indah Harta Saat Uang 

Berbicara 

Tabel 2: Pokok bahasan dan tema bahasan yang sama pada dua program 

dakwah 
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Keenam tayangan program dakwah tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan memiliki 

kesamaan pembahasan, sehingga peneliti bisa melihat secara objektif dan bisa membandingkan 

dengan dua program dakwah yang pokok bahasannya sama. 

3.4.  Unit Analisis dan Satuan Ukur 

 

Pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis isi mempunyai beberapa langkah 

yang harus dilakukan. Langkah awal yaitu menentukan unit analisis (Eriyanto, 2011). Unit 

analisis merupakan bagian terkecil dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, unit analisis 

yang digunakan adalah visual (gambar) dan audio (suara) dari setiap ceramah yang 

disampaikan oleh dai pada dua program dakwah tersebut. Setiap satu segmen diberikan 

penomeran, mulai dari 1,2,3...... dan seterusnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah 

pengisian coding sheet. Peneliti memilih kedua tayangan tersebut dengan enam tayangan yang 

diteliti didasari atas kesamaan teman yang diangkat oleh setiap program dakwah tersebut. 

Satuan ukur penelitian adalah setiap kalimat yang diucapkan dai ataupun host serta bintang 

tamu dari program tayangan dakwah tersebut yang menjurus ke kategorisasi yang disampaikan 

peneliti. Seberapa banyak perkataan atau redaksi kata yang diucapkan da’i yang mengarah 

metode penyampaian pesan edukatif, informatif dan semacamnya. Serta juga pokok bahasan 

dari setiap ucapan serta audio yang disampaikan apakah sesuai dengan tema yang sedang 

dibawakan atau tidak.   

3.5.  Struktur Kategorisasi 

 

2. Mama dan Aa Harta yang 

Sesungguhnya 

Sumber: Youtube.com dan Vidio.com 
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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: 

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 pada program dakwah “Islam itu Indah” dan “Mama 

dan Aa” dalan bentuk penyampaian dakwah dan isi dakwah adalah sebagai berikut: 

1. Bentuk penyampaian edukatif, bentuk penyampaian ini adalah penyampaian pesan 

dakwah yang memberikan suatu ide kepada khalayak berdasarkan fakta, pendapat atau 

pengalaman. Dalam perihal ini ada muncul kalimat kalimat yang mengarah kesana. Sub 

kategorisasi pada bab ini adalah menceritakan pengalaman hidupnya sebagai salah satu 

contoh, dan mengeluarkan kalimat larangan atau perumpamaan untuk audience agar 

tidak berperilaku buruk. Contoh indikator yang yaitu apabila ada kalimat yang muncul 

“Pengalaman saya dulu.....”, “Saya bicara seperti ini karena dulu...”, “Jangan 

sampai...”.  

2. Bentuk penyampaian dakwah informatif, dalam hal ini dakwah dijadikan sebagai 

penyampaian dakwah untuk memperngaruhi khalayak dengan tujuan memberikan 
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penerangan. Informatif juga memberitahu suatu hal yang  baru dengan menyebutkan 

bagian dari sesuatu atau definisi suatu hal. Subkategorisasi yaitu menggunakan kalimat 

yang sesuai dengan fakta fenomena kehidupan seperti misal “Kita dilahirkan ke dunia 

ini...” atau “Kematian pasti akan datang...”. Beberapa kalimat yang bisa menjadi 

indikator adalah “Dalam surat .... dinyatakan bahwa....”, “Sedekah yang wajib yang 

pertama....”, “Sedekah adalah....”. 

3. Bentuk penyampaian dakwah persuasif, mempengaruhi khalayak dengan membujuk 

seperti dengan memberikan permisalan perbuatan melalui sebuah cerita sahabat dan 

semacamnya, serta menggunakan kalimat yang memberi saran atau berempati. Menurut 

Boergo, persuasif adalah proses komunikasi yang mengajak atau membujuk orang lai 

dengan tujuan mengubah sikap, keyakinan dan pendapat sesuai keinginan komunikator 

tanpa ada unsur ancaman dan paksaan (Boergo, 2008). Dengan memberikan saran dan 

berempati bisa membuat mad’u terpengaruhi agar mau menerima dakwahnya. Sub 

kategorisasi pada bentuk ini adalah memberikan permisalan perbuatan dengan sebuah 

cerita atau tidak, memberikan kalimat yang memberikan saran atau berempati. Serta 

menggunakan kata ajakan seperti ‘ayo’, ‘marilah’, dan ‘janganlah’. Contoh kalimatnya 

adalah “Misalnya melakukan.....”, “Lebih baik jangan....”, “Mungkin bisa berdoa atau 

....”. 

4. Entertaint, bentuk penyampaian dakwah ini merupakan bentuk penyampian ang 

menyelingi. Di letakkan pada tengah-tengah pembicaraan hanya untuk mencairkan 

suasana. Entertaint atau menghibur diberikan. Sub kategorisasi yaitu memberikan 

kalimat yang lucu sehingga membuat audience tertawa serta memberikan kalimat yang 

tidak sesuai dengan tema pembicaraan. 

5. Selanjutnya adalah isi dakwah dari dua program dakwah, menurut Asmuni (2000), 

secara global materi dakwah dapaat digolongkan dengan tetap bersumber pada Al 
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Quran dan Hadist, aqidah. Aqidah dalam Islam berarti i’tiqad bathiniyah yang 

mencakup erat masalah hubungan dengan rukun iman. Dalam Islam permasalahan 

aqidah yaitu masalah-masalah yang mencakup keyakinan yang erat hubungannya 

dengan rukun iman. Sub kategorisasinya adalah memberikan kalimat yang 

berhubungan dengan keyakinan pada Allah atau rukun iman atau juga menggunakan 

kalimat yang berlandaskan Al Quran. Contoh kalimat yang kemungkinan muncul 

adalah “Allah dijadikan tempat ....,”, “Sebagaimana dalam surat.... dijelaskan...,”. 

6. Muamalah, menurut Idris Ahmad, muamalah adalah anturan paling   baik yang 

digunakan dalam hal memenuhi keperuan jasmani antara manusia satu dengan manusia 

lainnya. Sub kategorisasi adalah menggunakan kalimat yang berhubungan dengan 

aktiftas terpuji dan juga sebaliknya. Contoh kalimat atau indikator adalah “dalam Islam 

mencari uang harus dengan bekerja.....sehingga....,”, “kalau ada orang kesusahaan di 

tolong saja....nanti akan ada.....,”.  

7. Syariah, dalam permasalahan syariah erat kaitannya dengan perbuatan nyata dalam 

mentaati semua peraturan atau hukum Allah untuk mengatur hubungan antara manusia 

dengan tuhannya (Asmuni, 2000). Sub kategorisasi yaitu menyatakan hukum dan 

hukuman suatu perbuatan serta muncul landasan Al Quran dan Hadist dalam 

menyatakan hukum. Contoh kalimat yang kemungkinan muncul yaitu, “Siapapun yang 

melakukan itu dosa...”, “Dalam Al Quran dinyatakan riba haram sebagaimana dalam 

surat....”. 

8. Ahlaq, materi dakwah ahlaq merupakan pelengkap bagi keimanan dan keislaman. 

Dalam buku yang berjudul Dakwah Aktual, mengatakan: Sirah Nabawiyah 

mengajarkan kepada kita, bahwa materi pertama yang menjadi landasan utama ajaran 

islam, yang disampaikan Rasullulah SAW kepada ummat manusia adalah masalah yang 

berkaitan dengan pembinaan akidah salimah, keimanan yang benar, masalah al-insan, 
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tujuan program, status, dan tugas hidup manusia didunia, dan tujuan akhir yang 

dicapainya, al-musawah, persamaan manusia dihadapan Allah SWT, dan al-adalah, 

keadilan yang harus ditegakan oleh seluruh manusia dalam menata kehidupanya. Salah 

satu nasihat spiritual Ikhwan al- Safa’ bagi perjalanan kehidupan manusia di dunia 

adalah anjuran untuk mengambil suri tauladan perjalanan kehidupan para Nabi, wali, 

dan orang- orang salih. Nabi dan orang- orang salih menjalin kehidupan dunianya 

dengan akhlak terpuji dan perjalanan hidup seimbang. Mereka adalah sosok yang 

mencapai kesempurnaan hidup. Sub kategorisasi yaitu memberikan kalimat dengan 

contoh perilaku nabi dan sahabat serta menjelaskan perilaku kepada manusia. Contoh 

kalimat yang bisa muncul “Seperti perilaku Usman bin Affan....”.  

3.6.  Tehnik Pengumpulan Data 

 

Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan dua cara 

yaitu: 

1. Data primer, tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu berupa 

dokumentasi dengan cara mengunduh tayangan program dakwah “Islam Itu 

Indah” dan “Mama dan Aa” di situs youtube.com yang telah diupload oleh 

admin setiap program dakwah tersebut.  

2. Data sekunder, merupakan data pendukung yang diperoleh dari luar data 

primer. Data sekunder penelitian ini adalah menggunakan surat kabar, atau 

internet yang berhubungan dengan  

rumusan masalah  penelitian yang bisa digunakan untuk referensi ataau 

menunjang kelengkapan data.   
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 3.7.  Koder 

 

Penelitian kuantitatif dalam analisis isi merupakan penelitian yang membutuhkan koder 

sebagai oraang yang mampu mengoperaasionalkan konsep dan ikut pengamatan pada waktu 

dan tempat yang berbeda. koder yang dipilih oleh harus memiliki karakteristik yang sudah 

ditentukan oleh peneliti. Kriteria untuk menjadi koder adalah: 

a. Pernah menonton program dakwah “Islam itu Indah” atau “Mama dan Aa” 

b. Memahami kategorisasi yang dimaksud oleh peneliti dalam lembar coding. 

c. Memahami konsep dakwah Islam  

d. Bersedia menjadi koder dalam waktu yang telah ditentukan oleh peneliti.  

 

3.8.  Tehnik Pengolahan Data 

 

Dalam mengolah data yang sudah diperoleh oleh peneliti, maka peneliti menggunakan 

metode analisis isi milik Harold D Laswell terhadap penelitian yaitu memuat satu atau lebih 

unsur. Analisis isi yang bersifat deskriptif yaitu berisi deskripsi isi komunikasi. Dalam 

praktiknya, analisis isi secara deskriptif dilakukan dengan cara melakukan perbandingan. 

Berikut lembar kerja coding yang peneliti siapkan: 

                             

 

 

Sgm Vsl Ad 

Kemunculan Visual Bentuk 

Penyampaian Dakwah 

Kemunculan Isi Dakwah 

Yang Disampaikan 

A B C D E F G H 

A

1 

A

2 

B

1 

B

2 

B

3 

C

1 

C

2 

C

3 

D

1 

D

2 
 

E

1 

E

2 

F

1 

F

2 

G

1 

G

2 

H

1 

H

2 

                      

Tabel 3: Lembar Coding Analisis 

Unit Analisis Tayangan: Islam Itu Indah               Tema Bahasan:  
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Keterangan: 

Tabel diatas diisi dengan tanda: 

V= menandakan adanya unsur dari secara verbal maupun non verbal 

X= menandakan tidak adanya unsur tersebut. 

VSL : Visual, SGM: Segmen, AD: Audio,  

A: edukatif, B: Informatif, C: Persuasif, D: Entertaint, E: Aqidah, F: Muamalah,  

G: Syariah, H: Ahlak. 

Berikut arti dari setiap huruf yang ada di tabel koding: 

A1: menceritakan pengalaman hidupnya sebagai salah satu contoh 

A2: mengeluarkan kalimat larangan atau perumpamaan untuk mempersuasi 

audience agar tidak berperilaku buruk  

B1: menggunakan kalimat  yang sesuai dengan fakta fenomena kehidupan  

B2: menyebutkan jenis dari sesuatu atau mendefinisikan sesuatu 

B3: menyebutkan salah satu  dalil quran, pendapat sahabat dan  perawi hadis 

C1: memberikan permisalan perbuatan dengan sebuah cerita atau tidak 

menggunakan cerita 

C2: memberikan kalimat yang memberikan saran atau berempati 

C3: menggunakan kata ajakan seperti ‘ayo’, ‘marilah’, ‘janganlah’ 

D1: memberikan kalimat yang lucu sehingga membuat audience tertawa  
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D2: memberikan kalimat yang tidak sesuai tema pembicaraan 

E1: memberikan kalimat yang berhubungan dengan keyakinan pada Allah atau 

rukun iman  

E2: menggunakan kalimat yang berlandaskan Al Quran 

F1: menggunakan kalimat yang berhubungan dengan aktivitas terpuji 

F2: menggunakan kalimat yang berhubungan dengan aktivitas tercela 

G1: dai menyatakan hukum dan hukuman suatu perbuatan  

G2: menggunakan landasan Al Quran dan Hadis dalam menyatakan hukum 

H1: memberikan contoh perilaku nabi dan sahabat 

H2: menjelaskan tentang perilaku kepada manusia dan tuhan nya.  

Dengan melakukan penilaian terhadap tabel pengkodean tersebut, peneliti dapat menarik 

kesimpulan mengenai ada dan tidaknya persamaan dan perbedaan pada setiap isi ceramah 

dalam program tayangan dakwah “Islam itu Indah” dan “Mama dan Aa”.  Tehnik analisis 

kuantitatif yang digunakan merupakan tujuan untuk menguji hipotesis mengenai ada atau 

tidaknya perbedaan diantara variabel yang diteliti, yaitu frekuensi kesesuaian setiap tayangan 

dengan kategori yang telah ditetapkan. Cara yang dilakukan adalah mentabulasi data berupa 

program tayangan dakwah yang dijumlahkan dan diporsentasekan menurut kategori yang 

sudah ada. Setelah itu dilakukan analisa dan interpretasi dalam bentuuk uraian verbal yang 

sesuai dengan tujuan pnelitian. Langkah dalam analisa data yaitu: 

1). Data yang sudah ada pada lembar koding dikumpulkan kemudian dicocokkan dan 

perhitungan terhadap struktur kategori yang ada hingga memperoleh hasil. 
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2). Data dianalisa dan diinterpretasikan sesuai dengan kemampuan bahasa peneliti. 

3). Hasil analisa masing-masing taynagan dibandingkan dengan tes kai kuadrat. 

3.1. Uji Realibilitas  

Dalam uji realibilitas kategori peneliti menggunakan koding. Peneliti akan dibantu oleh 

koder guna mengukur ketepatan serta penilaian peneliti terhadap program tayangan dakwah 

yang sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. Sistem koding ini dirasa merupakan 

metode yang tepat karena sebuah analisa dilakukan diperlukan sebuah pemikiran yang 

subjektif. Maka dari itu untuk menyamakan perspektif subjektifitas tersebut diperlukan sebuah 

pembanding. Hasil dari pemikiran dari peneliti dibandiungkan dengan hasil pemikiran individu 

lain (koder) yang kompeten akan menghasilkan sebuah kesepakatan. Jika kesepakatan yang 

ditemukan mencapai 70%-80% maka berarti hasil penelitian tersebut reliabel. Hal tersebut 

berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh Laswell, menunjukkan hasil yang mempunyai 

kesesuaian sebanyak 70%-80% antara satu kalangan pengkoding, maka dapat diterima sebagai 

suatu data yang serasi dan dapat dipercaya.  

Menguji realibilitas peneliti perlu dibantu dua orang coder dalam pengkodingan data. 

Pengujian realibilitas dilakukan terhadap kategorisasi yang digunakan oleh peneliti. Hal 

tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kategori yang digunakan sudah realibel atau 

masih belum. Coder yang dipilih akan diberikan definisi struktur kategori, unit analisis, bahan 

yang akan dikoding dan tabel kerja koding. Struktur kategori dan unit analisis yang telah 

ditetapkan, koder menilai bahan dan memberikan tanda pada tabel koding. Hasilnya dalam 

kerja koding dikumpulkan dan dihitung secara sistematik. Perlu adanya usaha dari peneliti 

untuk memahamkan koder sedetail mungkin.  
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Realibilitas antar koder dapat dihitung melalui formula Holsty yang digunakan untuk 

menentukan realibilitas data nominal. Kemudian, perhitungan tersebut diletakkan dalam term 

kesepakatan dengan rumus: 

 

Keterangan:  

C.R = Coefisien realibility 

M = jumlah koding yang disepakati oleh dua orang koder 

N1 dan N2 = total jumlah koding dari koder pertama dan kedua 

 

Namun model ini memiliki kelemahan yaitu tidak dimasukkannya sejumlah persetujuan 

yang mungkin terjadi antar pengkode. Kelemahan tersebut dapat diatasi dengan cara rumus 

Scott yaitu:  

  Pi =  %Observed Agreement - %Expected Agreement 

               1 - % Expected Agreement 

  

      Keterangan: 

 Pi = Nilai keterhandalan 

   Observed Agreement = Nilai pernyataan yang disetujui antar pengkode   yaitu nilai C.R 

  Expected Agreement =   Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategori yang sama 

nilai sistematisnya, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran dari proporsi seluruh tema. 

 

C.R =    2M___ 

           N1+N2     
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Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan komparasional bivariat yang mana 

melakukan pembandingan antar dua variabel yang sedang dibandingkan atau dicari perbedaan, 

maka perlu digunakan tes kai kuadrat (chi square test) sebagai tehnik analisis komparasional 

bivariat (Anas Sudijono, 2004). Hal tersebut dilakukan karena kemungkinan adanya perbedaan 

kecil sekali atau banyak sekali. Perbedaan tersebut diperlukan sebauh suatu tata cara tertentu 

yaitu dengan menggunakan teknis analisis komparatif yaitu tes kai kuadrat atau tes kai pangkat 

dua. Guna menguji apakah harga kai kuadrat yang diperoleh signifikan, maka harus ada 

membandingkan dengan harga kritik kai kuadrat yang tercantum pada tabel nilai kai kuadrat 

(X2
t).  

Sebelum harga kai kuadrat (X2) dibandingkan dengan harga kritik kai kuadrat (X2
t), 

terlebih dahulu harus menentukan degrees of freedome (df). Dalam keadaan tertentu rumus kai 

kuadrat dapat dimodifikasi atau dilakukan penyesuaian. Dengan pertimbangan tersebut maka 

penelitian ini menggunakan tes kai kuadrat untuk menguji perbedaan persentase frekuensi 

kemunculan kategori pada tayangan “Islam itu Indah” dan “Mama dan Aa”. Rumus yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

 

 Keterangan:  

X2
0 = Kai Kuadrat Observasi 

X2
% = Kai kuadrat persentase 

N = Jumlah C dan R 

 

 

Keterangan:  

X2
% = kai kuadrat persentase 

X2
0 = X2 x 

𝑁

100
 

X2
% = Σ

(𝑓ₒ− 𝑓 ᵼ)² 

𝑓 ᵼ
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F0 = frekuensi yang diobservasi 

Ft = frekuensi teoritis 

 

 


