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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi deskriptif kuantitatif untuk 

mengukur aspek-aspek tertentu dari isi data yang diukur secara kuantitatif. 

Prosedurnya ialah dengan mengukur atau menghitung aspek dari isi (content), 

kemudian menyajikannya secara kuantitatif. Peneliti melakukan pengkodingan 

(memberi tanda) melalui apa yang dilihat (berupa suara, tulisan di surat kabar, 

atau gambar televisi). Penelitian menggunakan analisis isi kuantitatif harus 

dilakukan secara objektif dengan syarat kategori analisis telah didefinisikan 

secara jelas dan operational dengan reliabilitas tinggi (Eriyanto, 2011: 1).   

3.1 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian kuantitatif deskriptif ialah penelitian yang dilaksanakan 

untuk mengetahui nilai satu atau lebih variabel tanpa adanya perbandingan 

serta hubungan antara variabel (Sugiyono, 2001). Penelitian kuantitatif dalam 

penelitiannya mengandung penggunaan angka, mulai dari tahap pengumpulan 

data, penafsiran data, hingga penampilan hasil. Demikian pula pada tahap 

kesimpulan, didukung pula dengan adanya gambar, tabel, dan grafik. Menurut 

Sugiyono, metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu 

populasi atau sampel tertentu (Machmud, 2016: 46). 
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3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

 a) Populasi Penelitian 

Populasi ialah keseluruhan dari subjek penelitian (Arikunto, 2002: 

173). Populasi dalam penelitian ini yakni tayangan “Rumah Uya” yang 

ter-cluster menjadi dua kelompok yakni Cluster episode tayangan 

sebelum terkena teguran serta peringatan tertulis dari KPI sebanyak 10 

episode dan Cluster episode tayangan tiga minggu setelah terkena 

teguran serta peringatan tertulis dari KPI sebanyak 10 episode. Video 

episode “Rumah Uya” ini diunduh dari website www.youtube.com secara 

penuh tanpa melibatkan iklan didalamnya.  

Populasi penelitian ini ialah rekaman video tayangan “Rumah Uya” 

yang terbagi menjadi dua Cluster diantaranya: 

1) Cluster episode-episode sebelum terkena teguran dan peringatan 

tertulis dari KPI pada tahun 2015 dan 2017 berjumlah 10 episode. 

Yakni tanggal 24 sampai dengan 26 November 2015; 2, 4 

Desember 2015 untuk tayangan yang mendapat teguran dari KPI; 

21 sampai dengan 23 Agustus 2017 untuk tayangan yang 

mendapat peringatan dari KPI; 18, 19 Oktober 2017 untuk 

tayangan yang mendapat teguran dari KPI.  

2) Cluster episode-episode tiga minggu setelah mendapat teguran 

dan peringatan tertulis dari KPI berjumlah 10 episode. Yakni tiga 

minggu setelah tayangan 24 sampai dengan 26 November 2015 

http://www.youtube.com/
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yaitu 17, 18, dan 19 Desember 2015; tiga minggu setelah 

tayangan 2 dan 4 Desember 2015 yaitu 25 dan 26 Desember 

2015; tiga minggu setelah tayangan 21 sampai dengan 23 Agustus 

2017 yakni 13, 14, dan 15 September 2017; tiga minggu setelah 

tayangan 18 dan 19 Oktober 2017 yakni 9 dan 10 November 

2017.  

Secara keseluruhan total populasi dari episode tayangan “Rumah 

Uya” yakni berjumlah 20 episode. Video episode “Rumah Uya” ini 

diunduh dari website www.youtube.com secara penuh tanpa 

melibatkan iklan didalamnya. Jika video tidak ada di dalam website 

www.youtube.com maka episode tersebut tidak terhitung. 

b) Sampel Penelitian 

 Sampel ialah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, 

tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang 

diambil dari populasi itu (Sugiyono, 2016: 81). 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 

ialah teknik probability sampling. Teknik probability sampling ialah 

teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi 

setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel 

(Sugiyono, 2016, 82). Teknik probability sampling terdiri dari berbagai 

http://www.youtube.com/
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teknik, namun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik Cluster 

Sampling (Area Sampling). Teknik sampling daerah digunakan untuk 

menentukan sampel bila obyek yang akan diteliti atau sumber data sangat 

luas (Sugiyono, 2016: 83).  Sampling klaster ini berkaitan dengan teknik 

sampling area, di mana populasi yang berada di daerah besar dibagi 

dalam beberapa area yang lebih kecil yang jelas batas-batasannya. Selain 

itu, pembagian atau pengelompokkan melalui beberapa tahap 

pengelompokkan, karena itu dikenal pula dengan nama klaster banyak 

tahap (multistage) atau sampling gugus bertahap (Eriyanto, 2006:158). 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan dua tahap yakni yang 

pertama ialah meng-cluster episode menjadi dua kelompok yaitu Cluster 

episode-episode sebelum terkena teguran dan peringatan tertulis dari KPI 

dan Cluster episode-episode tiga minggu setelah mendapat teguran dan 

peringatan tertulis dari KPI. Kemudian tahap kedua, mencari sampel 

episode yang akan menjadi populasi penelitian. 

Jumlah populasi dalam Cluster episode sebelum terkena teguran 

serta peringatan tertulis dari KPI yakni sebanyak 10 episode dan Cluster 

episode tiga minggu setelah mendapat teguran serta peringatan tertulis 

dari KPI yakni sebanyak 10 episode. Setelah mengetahui jumlah episode 

dari masing-masing cluster, peneliti mengambil ukuran sampel sebesar 

50%. Menurut Subiakto, mengenai besar sampel tidak ada ketentuan 

pasti, yang penting dalam hak ini representatif. Namun bila populasinya 

cukup banyak, agar mempermudah dapat pula dengan 50%, 25%, atau 
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minimal 10% dari seluruh populasi (Kriyantono, 2006: 163).  Sehingga 

dapat dihitung 50% dari 20 episode ialah  
50

100
 x 20 = 10 episode, maka 

sampel yang didapat yakni sejumlah 10 episode. Agar proporsional 

sampel ini dibagi ke dalam dua Cluster, yakni Cluster episode sebelum 

terkena teguran serta peringatan tertulis dari KPI yakni sebanyak 5 

episode dan Cluster episode tiga minggu setelah mendapat teguran serta 

peringatan tertulis dari KPI sebanyak 5 episode. 

Setelah mengetahui jumlah sampel episode yang akan diteliti dari 

masing-masing Cluster untuk mengetahui episode yang masuk ke dalam 

sampel, peneliti melakukan pengacakan episode melalui website 

www.random.org. Pengacakan dilakukan sebanyak dua kali untuk 

mengetahui sampel Cluster episode sebelum terkena teguran serta 

peringatan tertulis dari KPI dan Cluster episode setelah mendapat 

teguran serta peringatan tertulis dari KPI.  

Berdasarkan pengacakan episode melalui website 

www.random.org peneliti menemukan sampel 5 episode untuk Cluster 

episode sebelum terkena teguran serta peringatan dari KPI diantaranya 

26 November 2015, 2 Desember 2015, 22 Agustus 2017, 18 Agustus 

2017, dan 19 Oktober 2017. Sedangkan 5 sampel episode untuk Cluster 

episode setelah mendapat teguran serta peringatan tertulis dari KPI 

diantaranya 17 Desember 2015, 13 September 2017, 14 September 2017, 

15 September 2017, dan 9 November 2017.  

http://www.random.org/
http://www.random.org/
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Kemudian peneliti memberi penomoran shot-shot dari setiap 

Cluster ke dalam sebuah tabel sesuai dengan durasinya. Jumlah shot 

dalam Cluster episode sebelum terkena teguran serta peringatan dari KPI 

yakni sebanyak 2.525 shot, dan untuk Cluster episode tiga minggu 

setelah terkena teguran serta peringatan dari KPI yakni sebanyak 2.208 

shot. Maka total shot dari kedua Cluster tersebut yakni sebanyak 4.733 

shot. Penelitian dilakukan pada episode yang termasuk ke dalam sampel 

dari masing-masing Cluster secara penuh.  

3.3  Unit Analisis 

Unit analisis ialah sesuatu yang berkaitan dengan fokus atau komponen 

yang akan diteliti. Fokus dalam penelitian ini ialah setiap “shot” yang akan 

diamati dari sisi audio (ucapan) dan visual (adegan) dalam tayangan Reality 

Show “Rumah Uya” TRANS7. 

3.4 Satuan Ukur  

 Satuan ukur dalam penelitian ini adalah “durasi” dalam hitungan detik pada 

setiap kemunculan kekerasan baik verbal maupun nonverbal sesuai dengan 

struktur kategorisasi yang telah ditentukan peneliti dan diuraikan baik dari sisi 

audio maupun visual dalam tayangan Reality Show “Rumah Uya” TRANS7. 

3.5 Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan distribusi frekuensi yang 

bertujuan untuk mengetahui frekuensi kemunculan masing-masing kategori 

Kekerasan Verbal dan Nonverbal. Frekuensi kemunculan kekerasan dapat 
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dilihat dari isi pesan pada tayangan “Rumah Uya” yang akan disubtitusikan ke 

dalam kategori yang telah ditetapkan dalam coding sheet, kemudian data 

tersebut dianalisis menggunakan distribusi frekuensi. 

Tahapan dalam analisis data dalam penelitian ini yaitu: 

1)  Melakukan pengeditan (editing) untuk memeroses pengecekan data 

terkait tayangan yang mengandung unsur Kekerasan Verbal dan 

Nonverbal. 

2) Peneliti memberikan penomoran terhadap indikator kategori 

Kekerasan Verbal dan Nonverbal dalam coding sheet. 

3) Peneliti melakukan penyusunan tabel distribusi frekuensi terkait 

Kekerasan Verbal dan Nonverbal pada tayangan Reality Show 

“Rumah Uya” di TRANS7. Tabel distribusi frekuensi yang dibuat 

oleh peneliti yakni sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Tabel Distribusi Frekuensi 

No Kategori Sub Kategori Frekuensi Presentase 

1 
Kekerasan 

Verbal 

Memukul   

Mendorong   

Memukul   

2 
Kekerasan 
Nonverbal 

Memukul   

Mendorong   

Memukul   

Total   

Sumber: diolah oleh peneliti 
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3.6 Koder 

Berdasarkan penelitian ini peneliti menggunakan kepercayaan antar koder 

terkait Kekerasan Verbal dan Nonverbal pada tayangan Reality Show “Rumah 

Uya” di TRANS7. Semakin tinggi derajat kesamaan antar-koder, maka 

kategorisasi yang digunakan akan semakin reliable. Peneliti memilih dua orang 

koder yang yang memahami Ilmu Komunikasi dasar serta memahami mengenai 

jenis-jenis Kekerasan Verbal dan Nonverbal di media massa televisi.  

 Dalam hal ini syarat menjadi koder adalah : 

1) Koder pernah menonton tayangan “Rumah Uya” TRANS7 

2) Koder memahami segmen, shot serta adegan dalam sebuah tayangan 

audio visual 

3) Koder memahami kategorisasi yang telah dibuat oleh peneliti 

4) Calon koder bersedia menjadi koder  

Identitas Koder : 

1) Nama : Ridha Novialita 

Jenis Kelamin : Perempuan 

Tempat Tanggal Lahir  :  Balikpapan, 1 November 1996 

Alamat  : JL. LKMD No. 82 RT, Batu Ampar, 

Balikpapan Utara, 76126 

No Hp : 081217702941 

Status : Sarjana Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 

2014 (Konsentrasi Audio Visual) 
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2) Nama   : Mutiara Amalia Dini 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Tempat Tanggal Lahir  : Palangkaraya, 9 Maret 1994 

Alamat  : Perum. Bukit Hijau Blok E, No. 110, Malang 

No Hp : 089674397489 

Status : Sarjana Ilmu Komunikasi UMM Angkatan 

2014 (Konsentrasi Audio Visual) 

3.7 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Uji reliabilitas yang digunakan ialah untuk melihat apakah alat ukur yang 

digunakan oleh peneliti dapat menghasilkan kesimpulan yang sama jika 

digunakan kembali dengan orang yang berbeda. Berdasarkan penelitian ini, 

reliabilitas antar-koder yang digunakan peneliti yakni menggunakan rumus Holsti. 

Reliabilitas dapat dilihat dalam presentase atau persenan persetujuan persamaan 

antar-koder ketika menilai suatu isi kekerasan baik verbal maupun nonverbal. Jika 

koder berjumlah dua orang, maka rumus untuk menghitung uji reliabilitasnya 

menurut Holsti, 1969: 140 (dalam Eriyanto, 2015: 290) yakni sebagai berikut: 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑑𝑒𝑟 (𝐶𝑅) =  
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 

Keterangan: 

CR : Coefficient Reliability 

M   : Jumlah koding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder)  

N1  : Jumlah koding yang dibuat oleh coder 1 

N2  : Jumlah koding yang dibuat oleh coder 2 
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     Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi dalam rumus Holsti  yakni 0,7 

atau 70%. Dengan demikian, jika hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas 

lebih besar dari 0,7, hal ini menandakan bahwa alat ukur tersebut benar-benar 

reliabel. Namun, jika angka reliabilitas lebih kecil dari 0,7 hal ini menandakan 

bahwa alat ukur (coding sheet) bukan alat yang reliabel (Eriyanto, 2015: 290). 

Kemudian peneliti memperkuat hasil uji reliabilitas dengan menggunakan 

rumus Scott Pi sebagai uji validitas. Uji validitas menurut (Eriyanto, 2015: 39), uji 

ini dilakukan untuk memastikan apakah alat ukur yang digunakan oleh peneliti telah 

valid dan dapat digunakan sebagai alat ukur. Berikut ini rumus Scott Pi yang 

digunakan ialah: 

𝑃𝑖 =
%𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑎𝑚𝑎𝑡𝑖 − %𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

1 − %𝑝𝑒𝑟𝑠𝑒𝑡𝑢𝑗𝑢𝑎𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑟𝑎𝑝𝑘𝑎𝑛

Keterangan : 

Pi  :  Nilai Keterandalan 

Observed Agreement : Persentase persetujuan yang 

ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkoder (nilai 

CR) 

Expected Agreement : Persentase persetujuan yang 

diharapkan, yakni jumlah proporsi 

dari pesan yang dikuadratkan 


