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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

 Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian 

Kuantitatif atau Quantitatif Research adalah suatu metode penelitian yang bersifat 

induktif, objektif dan ilmiah di mana data yang diperoleh berupa angka-angka 

(score, nilai) atau pernyataan-pernyataan yang dinilai, dan dianalisis dengan 

analisis statistik. Penelitian Kuantitatif biasanya digunakan untuk  membuktikan 

dan menolak suatu teori. Karena penelitian ini biasanya bertolak dari suatu teori 

yang kemudian diteliti, dihasilkan data, kemudian dibahas dan di mbil 

kesimpulan. Contoh penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menekankan 

analisisnya pada data-data numerical yang diolah dalam metode statistika 

(Sarifudin, 2001: 5). Alasan peneliti  memilih pendekatan kuantitatif sebagai 

metode yang tepat untuk mengukur  seberapa sering frekuensi kemunculan Scene 

yang berhubungan dengan budaya etnik yang ditayangkan pada program acara 

“Indonesia Bagus” di Stasion Televisi NET . Peneliti ingin menjelaskan frekuensi 

pada generalisasinya.     

3.2 Tipe Dan Dasar Penelitian 

 Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, factual, dan 

akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. Dimana 

sebelumnya prariset sudah menentukan konsep tersebut akan menghasilkan 

variable beserta indikatornya (Kriyantono, 2009:67). Peneliti menggunakan tipe 
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deskriptif untuk menggambarkan realitas yang sedang terjadi yakni realitas 

seberapa besar frekuensi kemunculan budaya lokal pada program acara “Indonesia 

Bagus” di NET TV.   

 Sedangkan dasar penelitian ini adalah analisis isi. Analisis isi merupakan 

salah satu metode utama dalam disiplin ilmu komunikasi. Analisis isi terutama 

dipakai untuk menganalisis isi media cetak maupun elektronik. Analisis isi adalah 

metode ilmiah untuk mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena 

dengan memanfaatkan dokumen (teks). Alasan memilih analisis isi sebagai 

metode penelitian karena ingin memeproleh pemahaman mengenai frekuensi 

kemunculan budaya lokal pada program acara “ Indonesia Bagus” di NET TV.  

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam penelitian adalah berupa tayangan dengan unsur 

budaya lokal pada program acara “Indonesia Bagus” NET TV, yakni pada episode 

Banjarmasin Martapura dan Ponorogo “Reok City”. Edisi ini dipilih oleh peneliti 

dikarenakan lengkapnya budaya lokal yang di eksplore atau ditayangkan kepada 

para penonton yakni sesuai dengan kategorisasi yang telah dibuat peneliti antara 

lain, Gagasan (ide), Aktivitas, dan Artefak, hal ini tentu sangat berhubungan dan 

membantu kelengkapan data saat dilakukan penelitian oleh peneliti, koder satu 

dan koder dua. Dari dua episode tersebut berdasar pada hasil koding peneliti 

terdapat lima puluh lima (55) scene.  

3.4 Unit Analisis Dan Satuan Ukur  

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah Keseluruhan Scene dari Episode 

Banjarmasin Martapura dan Ponorogo “Reok City”. Untuk perhitungan temuan 
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data didasarkan atas jumlah atau satuan budaya etnik yang muncul kemudian 

dilakukan perhitungan temuan data yang didasarkan pada informasi isi budaya 

etnik  yang ditayangkan.  

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi Scene yang 

berhubungan dengan unsur budaya lokal sesuai dengan kategorisasi yang telah 

dibuat, yakni pada episode Banjarmasin Martapura dan Ponorogo “Reok City” 

pada tayangan “Indonesia Bagus”  NET TV. 

3.5 Struktur Kategorisasi 

Struktur kategori digunakan untuk memudahkan penelitian analisis data 

dalam pemberitaan yang mengandung kalimat dengan tema unsur budaya lokal 

pada tayangan Indonesia Bagus NET TV Kemudian kategori ini akan dimasukkan 

dalam coding sheet untuk dianalisis, dengan unit analisis berupa Scene dua 

episode di program acara Indonesia Bagus NET TV.  

Berdasar pada (Dewantara; 1994:89) tentang jenis kebudayaan yang 

kemudian dalam hal ini dijadikan kategorisasi untuk tema budaya etnik yang 

terkandung dalam tayangan Indonesia Bagus NET TV adalah sebagai berikut : 

1. Gagasan (Wujud ideal) 

Ide/gagasan/nilai/norma/peraturan merupakan sesuatu yang bersifat 

abstrak, kerangka pemikiran dalam otak, kerangka perilaku yang ideal, berupa 

tatanan/peraturan/norma ideal. Termasuk dalam wujud pertama ini, misalnya: 

cita-cita, visi dan misi, norma/aturan-aturan, dan seterusnya (Sumaryadi, 1997) 
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a. Ide-ide (Gagasan) 

Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan 

ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang 

sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini 

terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. 

Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk 

tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan 

buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut  

b. Nilai-nilai 

Nilai-nilai budaya merupakan Nilai-nilai yg disepakati dan tertanam 

dalam suatu masyarakat, lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yg 

berdasar pada suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), symbol-symbol, 

dengan karakteristik tertentu yg dapat dibedakan satu dengan lainnya 

sebagai acuan prilaku dan tanggapan atas apa yg akan terjadi atau sedang 

terjadi  

c. Norma-norma 

Norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat 

tertentu. Norma disebut pula peraturan sosial menyangkut perilaku-perilaku 

yang pantas dilakukan dalam menjalani interaksi sosialnya. Keberadaan 

norma dalan masyarakat bersifat memaksa individu atau suatu kelompok 

agar bertindak sesuai dengan aturan sosial yang telah terbentuk sejak 

lama.Norma bertujuan untuk menciptakan keteraturan sosial, yaitu suatu 

http://id.wikipedia.org/wiki/Nilai_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Abstrak
http://id.wikipedia.org/wiki/Masyarakat
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kondisi dalam masyarakat yang menunjukan adanya kehidupan yang 

harmonis  

d. Peraturan 

Peraturan adalah ketentuan yang mengikat warga kelompok 

masyarakat, dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendalikan tingkah laku 

yang sesuai dan diterima: setiap warga masyarakat harus menaati aturan 

yang berlaku; atau ukuran, kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk 

menilai atau membandingkan sesuatu  

2. Aktivitas (tindakan) 

tindakan/aktivitas merupakan sesuatu yang konkret, tindakan berpola 

manusia dalam masyarakat, perilaku manusia dalam hidup bersosialisasi dan 

berkomunikasi, perilaku manusia dalam bergaul dengan sesamanya, perilaku 

manusia sehari-hari menurut pola-pola tertentu berdasarkan adat tata kelakuan. 

Termasuk dalam wujud kedua ini, misalnya: proses belajar-mengajar, proses 

administrasi, proses kreatif, proses produksi, dan seterusnya (Sumaryadi, 1997) 

a. Aktivitas khas  

Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola 

dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut 

dengan sistem sosial yang menjadi cirri khas dari sebuah daerah 

b. Tarian Khas  

Pengertian tarian Khas Daerah adalah suatu tarian yang pada 

dasarnya berkembang di suatu daerah tertentu yang berpedoman luas 

dan berpijak pada adaptasi kebiasaan secara turun temurun yang 

https://bayuarsadinata.wordpress.com/2015/07/16/peraturan-adalah-2/
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dipeluk/dianut oleh masyarakat yang memiliki tari tersebut. Di buku 

lain mengatakan bahwa tari tradisional adalah suatu tarian yang berasal 

dari masyarakat daerah tersebut yang sudah turun temurun dan menjadi 

budaya masyarakat tersebut. 

c. Upacara khas daerah  

Upacara khas daerah adalah serangkaian tindakan atau 

perbuatan yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, 

agama, dan kepercayaan. Jenis upacara dalam kehidupan masyarakat, 

antara lain, upacara penguburan, upacara perkawinan, dan upacara 

pengukuhan kepala suku. Upacara adat adalah suatu upacara yang 

dilakukan secara turun-temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan 

demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti 

upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan 

sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenar- nya juga 

tidak lepas dari unsur sejarah 

3. Artefak (karya) 

artefak/kebudayaan fisik merupakan sesuatu yang konkret, benda-benda 

hasil karya manusia, baik yang besar-besar maupun yang kecil-kecil. Termasuk 

dalam wujud ketiga ini, misalnya: gedung, ruang, buku, komputer, candi, dan 

seterusnya (Sumaryadi, 1997) 

a. Pakaian Khas (adat) 

Pakaian adat merupakan symbol kebudayaan suatu untuk 

menunjukkan nama daerah pakaian adat pun bisa dijadikan symbol 

http://catatansenibudaya.blogspot.com/2012/05/definisi-upacara-adat.html
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tersebut. Pakaianj adat biasanya dipakai untuk memperingati hari besar 

seperti kelahiran, pernikahan, kematian, serta hari-hari besar 

keagamanaan. 

b. Makanan Khas Tradisional 

Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, dengan citarasa khas yang diterima 

oleh masyarakat tersebut, Makanan tradisional juga fahami segala jenis 

makanan olahan asli Indonesia, khas daerah setempat, mulai dari makanan 

lengkap, selingan dan minuman, yang cukup kandungan gizi, serta biasa 

dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut 

c. Rumah khas atau Rumah Adat 

Rumah Adat adalah bangunan yang memiliki cirikhas khusus, 

digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu.Rumah 

adat merupakan salah satu representasi kebudayaan yang paling tinggi 

dalam sebuah komunitas suku/masyarakat 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data pada penelitian ini ada dua jenis yaitu, data 

primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari objek 

penelitian dari Situs resmi Indonesia Bagus di Media Sosial youtube.com. 

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal, dan internet yang 

dapat mendukung data primer.  

 

 

http://rumahadatdiindonesia.blogspot.com/2014/01/pengertian-rumah-adat.html
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3.7 Teknik Analisis Data  

 Penelitian yang menggunakan analisis isi umumnya melalui pembuatan 

lembar koding sheet yang dibuat berdasarkan kategori-kategori yang telah 

ditentukan. Penyajian data dilakukan dengan menyusun secara berurutan dan 

disebutkan frekuensi masing-masing, atau lebih dikenal dengan istilah distribusi 

frekuensi. Tahapan-tahapan analisis data yakni sebagai berikut : 

1. Mengkategorisasikan budaya etnik dari dua episode budaya banjar dan 

Ponorogo Reog City. 

2. Data yang sudah dikategorisasikan dikelompokkan dalam bentuk lembar 

koding sheet dan ditunjukkan dalam distribusi frekuensi.  

3. Mendeskripsikan dan menganalisa data dari tabel frekuensi sesuai dengan 

kategori yang disusun dan perumusan masalah yang ada untuk 

memperoleh tujuan penelitian.  

Tabel 1 
lembar koding peneliti dan koder 

 

Scene  Struktur Kategorisasi 

Gagasan  Aktivitas   Artefak  

Sub 

kategori 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2  2.3  3.1 3.2 3.3 

           

           

           

Jumlah            

 

Sumber: Eriyanto dalam buku Analisis Isi: Pengantar Metedologi untuk 

Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu sosial lainnya.  

Keterangan: 

Tabel di atas diisi dengan tanda: 



43 
 

 = menyatakan masuk dalam kategori dan sub kategori yang ditentukan. 

Selanjutya setelah dilakukan pengkodingan kemudian dilakukan 

pengolahan data melalui tabel distribusi Frekuensi, seperti berikut : 

Tabel 2. 

Tabel distribusi frekuensi Unsur Budaya Etnik pada NET TV 

 

Scene   Kategorisasi  Sub 

Kategori  

Data 1 

Peneliti Dan Koder 1 

Data 2 

Peneliti dan Koder 2 

Jumlah Scene   Prosentase Jumlah Scene  Prosentase 
 Gagasan  1.1     
 1.2     
 1.3     
 1.4     
 Aktivitas 2.1     
 2.2     
 2.3     
 Artefak 3.1     
 3.2     
 3.3     

Jumlah      
 

Selanjutnya melalui tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan peghitungan persentase dari polulasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai tema budaya etnik pada 

program acara Indonesia Bagus di NET TV 

3.8 Menentukan Koder 

  Di sini peneliti menggunakan inter-coder reliability atas tema unsur 

budaya etnik pada program acara “Indonesia Bagus” di NET TV. Semakin tinggi 

derajat kesamaan antar coder (pencatat), maka kriteria yang digunakan akan 

semakin reliable. Dalam hal ini, peneliti memilih dua orang koder yang mampu 
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mengoperasionalisasikan konsep dan ikut melakukan pengamatan pada waktu dan 

tempat yang berbeda. 

  Karakteristik dalam pemilihan koder ini adalah paling tidak seorang koder 

memahami ilmu komunikasi dasar serta pernah mempelajari mengenai 

pemaknaan dalam budaya etnik pada program acara Indonesia Bagus di NET TV.  

Untuk menentukan koder, dibuatlah beberapa kriteria syarat menjadi koder 

sebagai berikut  : 

1. Pernah menonton program acara Indonesia bagus NET TV 

2. Memahami Scene dalam sebuah tayangan audio visual 

3. Memahami kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti dalam hal 

ini berhubungan tentang budaya lokal  

4. Bersedia menjadi koder 

Setelah melakukan seleksi koder dengan criteria tersebut kemudian 

peneliti memutuskan dua koder sebagai berikut : 

Tabel 3 
Daftar Koder I dan koder 2 penelitian 

No Nama Pendidikan Pekerjaan Umur 
1 Zaid Nasrul Huda S1 Ilmu Komunikasi UMM 

2008 
Trevelling Organizer (Batu 
Vacation Tour And Travel) 

27 tahun 

2  Dimaz Agriawan S1 Ilmu Komunikasi UMM 
2008 

Trevelling Organizer (Batu 
Vacation Tour And Travel) 

26 Tahun 

Selanjutnya Langkah yang dilakukan dalam memperoleh data dalam 

penelitian ini adalah melihat dan mengamati Scene yang mengandung unsur 

budaya etnik yang telah dibagi kedalam empat kategorisasi. 
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3.9 Uji Reliabilitas  

 Dalam analisis isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar koding (coding 

sheet). Kita harus memastikan bahwa lembar koding yang akan dipakai adalah 

alat ukur yang terpercaya (reliabel). Jika ada dua orang atau lebih menilai berita 

yang sama akan menghasilkan temuan yang sama pula. Tentu saja, sebagai alat 

ukur lembar koding (coding sheet) ini tidak dapat sempurna seperti penggaris, 

thermometer, atau timbagan. Selalu ada perbedaan antara satu orang dengan orang 

lain ketika menilai suatu berita. Analisis isi memberi panduan toleransi berapa 

besar perbedaan yang dapat diterima (Eriyanto, 2011:281). 

 Untuk menguji reliabilitas data, maka peneliti menggunakan Formula 

Holsti Formula ini pertama kali diperkenalkan oleh R. Holsti (1969). Reliabilitas 

ini pada dasarnya hampir sama dengan presentase persetujuan seperti sebelumnya. 

Reliabilitas ditunjukkan dalam presentase persetujuan berapa besar presentase 

persamaan antar koder ketika meneliti suatu isi. Rumus untuk menghitung 

reliabilitas adalah sebagai berikut (Holsti, 1969:140) dalam (Eriyanto, 2011:289-

290).  

Rumus yang digunakan untuk menguji reliabilitas pada penelitian ini 

adalah rumus dari Hollsti, yakni: 

CR =   

     
 

Keterangan : 

- CR = Coeficient Reliability 

- M  = Jumlah pernyataan yang setuju oleh pengkoding dan periset 
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- N1, N2 = Jumlah pernyataan yang diberi kode oleh pengkoding dan 

periset.  

Dalam formula Hollsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi 

adalah 0,7 atau 70%. Artinya, jika hasil perhitungan menunjukan angka 

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

0,7 berarti alat ukur bukan alat ukur yang reliabel.  

Selanjutnya untuk menghitung peluang probabilitas agar lebih valid dalam 

mengukur angka reliabilitas dengan menggunakan rumus Scott Pi: 

Pi =                                                 

                       
 

Keterangan: 

Pi   : Nilai keterhandalan (validitas)  

Obseerved agreement : Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu CR 

Expected egreement : Persetujuan yang diharapkan dalam suatu kategorisasi, 

dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari proporsi 

keseluruhan, yaitu dari jumlah pesan yang dikuadratkan. 




