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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. 

Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menekankan pada 

fenomena-fenomena yang obyektif dan digunakan untuk meneliti pada 

populasi atau sampel-sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada 

umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan 

instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistic dengan 

tujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Spesifikasinya adalah 

sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga 

pembuatan desain penelitiannya. 

Kuantitatif sendiri merupakan metode penelitian yang banyak 

menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran 

terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada 

tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, 

table, grafik, atau tampilan lainnya (Machmud, 2016:46) 

Menurut pendapat lain metode kuantitatif merupakan metode 

penelitian yang berlandaskan pada filsafat postposivisme, metode ini 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, artinya peneliti 

menjadi instrumen kunci (Sugiono, 2015:15). 

Tujuan peneliti menggunakan metode kuantitatif karena pendekatan 

ini merupakan pendekatan yang tepat untuk penelitian analisis isi, yang 
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mana peneliti ingin mendeskripsikan mengenai kecenderungan isi pesan 

dakwah yang sering muncul pada postingan akun lemonmove pada tanggal 

1 hingga 31 Januari 2019. 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe deskriptif yaitu 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan aspek-aspek dan 

karakteristik suatu pesan atau suatu teks tertentu. Dengan tipe ini, peneliti 

mencoba dan berusaha untuk menggambarkan dan menjelaskan isi pesan 

yang terkandung dalam Instagram lemonmove. 

Dasar penelitian yang dipakai adalah analisis isi dengan cara 

mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Dan mengukur frekuensi isi 

pesan dakwah yang terkandung dalam postingan Instagram lemonmove. 

Dengan menggunakan metode ini diharapkan dapat mengetahui 

kecenderungan pesan dakwah apa yang disampaikan dalam postingan 

Instagram lemonmove pada tanggal 1 hingga 31 Januari 2019 dan seberapa 

besar frekuensi kemunculannya.. 

Analisis isi merupakan sebuah metode dalam disiplin ilmu 

komunikasi ditujukan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan 

menarik inferensi dari isi. Juga untuk mengidentifikasi secara sistematis isi 

komunikasi yang tampak, dan dilakukan secara objektif, valid, variable, dan 

dapat direplikasi (Eriyanto, 2011:15). 
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu postingan di Instagram 

@lemonmove pada tanggal 1 hingga 31 Januari 2019, yang berjumlah 29 

postingan. Data tersebut diambil dari akun Instagram @lemonmove. 

3.4 Unit Analisis dan satuan ukur 

Unit analisis secara sederhana dapat digambarkan sebagai bagian apa 

dari isi yang kita teliti dan kita pakai  untuk menyimpulkan isi dari suatu 

teks. Bagian dari isi tersebut dapat berupa kata, kalimat, foto, scene 

(potongan adegan), paragraf (Eriyanto, 2011:59). 

Unit analisis dalam penelitian ini merupakan setiap kalimat dari 

postingan akun @lemonmove itu sendiri. Dilakukan dengan mengamati 

caption dari setiap postingan akun @lemonmove. Sedangkan satuan ukur 

penelitian ini adalah jumlah kemunculan kategori isi pesan pada setiap 

kalimat berdasarkan kategorisasi yang telah ditentukan. 

3.5 Struktur Kategorisasi 

Sesuai dengan latar belakang penelitian ini yaitu kecenderungan isi 

pesan dakwah apa yang sering muncul maka maka penelitian ini akan lebih 

fokus kepada isi/materi dari pesan dakwah. 

Pesan dakwah islam tergantung pada tujuan dakwah yang akan 

dicapai. Akan tetapi secara global dapat dikatakan bahwa materi dakwah 

dapat digolongkan menjadi tiga hal, yaitu : 
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1. Aqidah 

Jika terdapat kalimat dalam posyingan akun lemonmove yang 

mengandung masalah rukun iman maka kalimat tersebut dapat 

termasuk dalam kategorisasi Aqidah. Seperti Iman kepada Allah, 

Iman kepada Malaikat, Iman kepada kitab Allah, Iman kepada Rasul, 

Iman kepada Hari Akhir, dan Iman kepada Qadha dan Qadhar. 

2. Syariat  

Kalimat yang termasuk dalam kategorisasi Syariat yaitu kalimat 

yang mengandung dua aspek hubungan antara manusia dengan Allah 

SWT (Habluminallah) seperti shalat, zakat, puasa, haji, dll dan juga 

hubungan manusia dengan sesama (Habluminannas) seperti hukum 

perdata yaitu hubungan sesama manusia yang lebih bersifat pribadi 

atau privat dan hukum pidana yaitu hubungan sesama manusia yang 

lebih bersifat umum.  

3. Akhlaq 

Jika terdapat kalimat dalam postingan akun lemonmove yang 

mengandung ajaran mengenai akhlak terhadap Allah SWT dan juga 

akhlaq terhadap sesama maka kalimat tersebut termasuk dalam 

kategorisasi Akhlaqul Karimah. 
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3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Data diperoleh melalui akun Instagram @lemonmove pada tanggal 1 

sampai 31 Januari 2019, sejumlah 29 postingan. Data tersebut dikumpulkan 

dengan cara memasukkan kalimat yang terdapat di setiap paragraf postingan 

akun @lemonmove ke dalam tabel yang telah dibuat berdasarkan kategori 

yang ditetapkan pada tahap pembuatan alat ukur. 

Setelah kategori dan pengukuran dibuat, langkah selanjutnya dalam 

analisis isi yaitu mengisi lembar coding. Proses mengisi lembar coding 

disebut sebagai coding, sementara orang yang mengisi lembar coding 

disebut coder. Coder membaca teks dan mengisi ke dalam lembar coding 

yang telah disediakan oleh peneliti (Eriyanto, 2011:239). 

Sebagai coder, peneliti menentukan tiga orang yaitu saya sendiri 

sebagai peneliti, dan dua orang sebagai coder yang mengetahui dan 

memahami tentang kategorisasi yang dimaksud oleh peneliti dalam lembar 

coding dan bersedia menjadi coder dalam waktu yang telah ditentukana oleh 

peneliti. 

Tabel 3.1 

Lembar Coding 

Kecenderungan Pesan Dakwah di Akun Instagram @lemonmove 

No Tanggal 

Isi 

Postingan 

Kategorisasi 

Aqidah Syariat 

Akhlaqul 

Karimah 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 B1 B2 C1 C2 
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a b   

              

              

              

              

Total            

 

 Keterangan : 

  Aqidah :  

   A1 : Iman Kepada Allah SWT 

   A2 : Iman Kepada Malaikat-Nya 

A3 : Iman Kepada Kitab-kitab-Nya 

A4 : Iman Kepada Rasul-rasul-Nya 

A5 : Iman Kepada Hari Akhir 

A6 : Iman Kepada Qadha-Qadhar 

  Syariat : 

   B1 : Hubungan Manusi dengan Allah SWT 

   B2 : Hubungan Manusia dengan Sesama 

    a : Hukum Perdata 
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    b : Hukum Pidana 

  Akhlaq : 

   C1 : Akhlaq Terhadap Allah SWT 

   C2 : Akhlaq Terhadap sesama 

Kemudian data dimasukkan ke dalam tabel frekuensi untuk 

memudahkan perhitungan guna mengetahui benyaknya frekuensi 

kemunculan dari masing-masing kategori.   

3.7 Teknik Analisis Data 

Teknik yang digunakan yaitu analisi isi, yang merupakan suatu 

teknik penelitian ilmiah yang ditujukan untuk mengetahui gambaran 

karakteristik isi dan menarik inferensi dari isi. Ditujukan untuk 

mengidentifikasi secara sistematis isi komunikasi yang tampak, dan 

dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi (Eriyanto, 

2011:11). 

Hasil analisis isi dapat dideskripsikan dalam bentuk table frekuensi 

yang berisikan frekuensi dari masing-masing kategori dan juga persentase 

(Eriyanto, 2011:305). Adapun table yang digunakan peneliti adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 3.2 

Frekuensi Kemunculan Berdasarkan Kategori 

Kategori Sub Kategori Frekuensi Persentase 

Aqidah A1   
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A2   

A3   

A4   

A5   

A6   

Syariat 

B1   

B2 A   

B2 B   

Akhlaq 

C1   

C2   

Total   

 

3.8 Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi 

terlebih dahulu pada saat pengumpulan data dan kemudian memasukkannya 

ke dalam lembar coding sesuai dengan kategori yang telah ditentukan. 

Kemudian seorang coder yang telah dipilih akan melakukan uji reliabilitas 

terhadap kategori tersebut dengan cara yang sama yang telah dilakukan oleh 

peneliti. Kemudian dari kedua hasil uji reliabilitas tersebut akan diketahui 
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berapa yang disetujui bersama oleh peneliti dan coder (Muslimin, 

2016:156). 

Dalam uji reliabilitas kategori penile menggunakan coding. Peneliti 

akan dibantu oleh coder guna mengukur ketepatan serta penilaian peneliti 

terhadap isi pesan dakwah yang sesuai dengan kategorisasi yang telah 

ditentukan. Adapun langkah-langkah yang digunakan adalah sebagai berikut 

: 

Mula-mula Koder I dan Koder II bersama-sama melakukan koder 

dengan menggunakan sebuah format pengamatan dan diisi bersama-sama. 

Format isisan yang dimaksud hanya terdiri dari dua kolom yang memuat 

alternative jawaban “√” dan “-“. Untuk mencapai tingkat reabilitas yang 

diisyaratkan, maka perlu dilakukan pendefinisian batasan kategori sedetail 

mungkin, memberikan pengertian dan pelatihan terhadap koder. Reliabilitas 

antar koder dapat dihitung dengan formula yang dibuat Holsty, yang 

digunakan untuk menentukan reabilitas data nominal. Adapun rumus Holsty 

sebagai berikut :  

𝐶. 𝑅 =
2M

N1 + N2
 

 Keterangan : 

 CR  : Coefisien Reliability 

M : Jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

coder) 

N1, N2 : Total jumlah coding dari coder pertama dan kedua 
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Hasil selanjutnya kemudian menurut Scott dikembangkan dalam 

“Index of Reliability” yang bukan hanya mengoreksi dalam suatu kelompok 

kategori, tetapi juga kemungkinan frekuensi yang timbul. berikut 

merupakan rumus Scott : 

𝑃𝑖 =
%𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

1 − %𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡

Pi :Nilai keterhandalan 

Ambang penerimaan yang sering dipakai untuk uji reliabilitas 

kategorisasi adalah 0,75. Jika persetujuan antarapengkoding (koder dan 

peneliti) tidak mencapai 0,75, maka kategorisasi operasional mungkin perlu 

dirumuskan lebih spesifik lagi. Artinya kategorisasi yang dibuat belum 

mencapai tingkat keterandalan atau keterpercayaan (Noviannesu, 2014:40-

41). 


