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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pada tulisan ini peneliti memilih pendekatan kuantitatif dengan 

menggunakan metode analisis isi. Seperti yang dikutip dari Berelson (dalam 

Krippendorf 1991:16) mendefinisikan sebagai teknik penelitian untuk 

mendeskripsikan secara obyektif, sistematik dan kuantitatif isi komunikasi yang 

tampak(manifest). Memahami anailsis isi sebagai sebuah metode penelitian dan 

analisis komunikasi yang dilaksanakan secara sistematik, obyektif dan bersifat 

kuantitatif, dengan tujuan untuk mengukur beberapa variabel. Peneliti 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan agar menghasilkan uraian 

data yang valid tentang kecenderungan mengenai satire politik dalam postingan 

yang diunggah melalui akun resmi instagram @nurhadi_aldo. Beberapa hal dapat 

mempermudah peneliti, salah satunya “Kuantifikasi” guna mendapat kesimpulan 

dan memiliki laporan ringkas dan lebih menarik.Jika pengukuran dikerjakan 

dalam waktu yang berbeda, membandingkan data dari perbedaan waktu, dapat 

mempermudah dan menstandarisasi prosedur evaluasi.  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian  

Peneliti menggunakan penelitian deskriptif dalam tulisannya, dengan 

memiliki dasar analisis isi. Bertujuan agar dapat menjelaskan dan menghitung 

suatu permasalahan yang muncul dengan menggunakan cara mengukur dan 

menganalisa konten postingan @nurhadi_aldo yang dilihat berdasar aspek-aspek 
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tertentu secara kuantitatif yang akan mendapatkan hasil. Kemudian peneliti 

memaparkan secara deskriptif mengenai satire politik yang ada di akun resmi 

instargram @nurhadi_aldo. Analisis ini bertujuan untuk merepresentasikan 

kerangka pesan secara akurat. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian dipilih peneliti dengan menggunakan analisa 

item postingan akun resmi instagram @nurhadi_aldo dalam jangka waktu 

pengunggahan pada bulan 24 Desember 2018 –18 Januari 2019 yang berupa 

video/foto dengan caption atau kalimat penjelasnya. Alasan peneliti memilih 

jangka waktu Desember-Januari dikarenakan agar data tidak terlalu lama dan pada 

kedua bulan ini unggahan terkait satire politik pada periode debat presiden 

periode 1 cukup variatif dan semakin memanas. Unggahan pada jangka waktu 

tersebut akan disatukan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian dieliminasi 

untuk menyortir atau menyeleksi konten yang termasuk satire politik dan yang 

bukan bagian dari satire politik. 

3.4 Unit Analisis  

Dalam tulisan ini peneliti menggunakan unit analisisnya berupa video, 

foto, audio serta caption yang ada di setiap unggahan akun resmi instagram 

@nurhadi_aldo yang selanjutnya akan dianalisis untuk mengetahui kategorisasi 

setiap konten dan frekuensinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Selain 

itu peneliti juga dalam penelitian ini menggunakan satuan ukur berupa item 

unggahan akun resmi instagram @nurhadi_aldo  dengan kategorisasi yang sudah 

disetujui, selanjutnya akan diukur frekuensi kemunculan  pada setiap kategori 
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tersebut dari satire politik yang diunggah oleh akun resmi instagram 

@nurhadi_aldo. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi sampling sistematik dari jangka 

waktu yang sudah ditentukan pada teknik pengumpulan data. Teknik ini 

menggunakan dokumen-dokumen yang diperoleh melalui cara memanfaatkan 

fitur screen capture dari gadget peneliti dengan tujuan menangkap gambar konten 

dari akun resmi instagram @nurhadi_aldo.Pengumpulan berkas ini digunakan 

peneliti untuk keaslian data, menambah kelengkapan data dan mengetahui 

keadaan yang sebenarnya dari konten tersebut. Dalam pengumpulan data peneliti 

juga menggunakan lembar coding yang memiliki tujuan agar dapat menghitung 

atau mengukur aspek tertentu dari isi media tersebut.Kemudian data yang 

diperoleh diisi oleh coder yang sudah ditentukan untuk mencari tingkat 

kesepakatan antar pelaku coding.  

3.6 Teknik Analisis Data 

 Analisis data dimaksudkan untuk memaparkan hasil temuan penelitian 

dalam akun gosip Instagram @nurhadi_aldo. Analisis isi ini juga untuk 

menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Dalam analisis 

isi, alat ukur yang dipakai adalah lembar coding (coding sheet). Kita harus 

memastikan bahwa lembar cooding yang akan kita pakai adalah alat ukur yang 

terpercaya (Eriyanto. 2014). 
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 Setelah semua data dimasukan dalam lembar coding maka data tersebut 

akan dikaji untuk mengetahui jenis kontennya. Dalam hal ini dibuatlah beberapa 

kategori guna memudahkan penulis dalam menganalisis data. Kategori yang 

dibuat tentu disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian, bersifat terbatas sesuai 

dengan apa yang ada di dalam ruang lingkup penelitian. Pengkategorian ini juga 

untuk mempermudah dalam mendeskripsikan hasil analisis serta untuk menjawab 

pertanyaan penelitian dengan mendapatkan kuantitas dalam setiap kategorinya. 

 Proses coding data dilakukan oleh dua koder. koder 1 dan koder 2 adalah 

seseorang yang dipilih oleh peneliti, dengan kriteria sebagai berikut:  

1. Memiliki ketertarikan terhadap fenomena komunikasi politik di media 

sosial 

2. Mengetahui konsep komunikasi politik 

3. Menjadi follower akun @nurhadi_aldo  

Tugas koder ini adalah menganalisa konten nurhadi_aldo yang mengandung 

satire politik dan mengkategorikanya. Berdasarkan kriteria tersebut, maka 

terpilihlah dua koder dengan identitas sebagai berikut:  

Koder 1:  

Nama : Muhammad Bahrul Ulum 

Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Komunikasi  

Pengalaman Penelitian : Prinsip-prinsip sosial marketing dalam mitigasi 

bencana (studi evaluasi Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah 

Kab. Jember) 

Koder 2:  

Nama : Romi Iriandi Putra 
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Fakultas / Jurusan : FISIP / Ilmu Komunikasi  

Pengalaman Penelitian : Aktivitas Komunikasi Pemasaran Dalam 

Meningkatkan Jumlah Membership (Studi Evaluasi Pada Marketing 

Sengkaling Fitness Center)  

  

 

 

 

 

Gambar 3.1 (Tabel Coding) 

Dalam mengolah data tersebut penulis akan menbentuk representasi data 

yang mudah untuk menjawab pertanyaan penelitian yaitu dengan menggunakan 

frekuensi. Krippendorf (1980:168) menjelaskan dalam bukunya bahwa frekuensi 

merupakan data yang paling umum untuk meringkaskan fungsi analisis isi, seperti 

frekuensi absolut yaitu jumlah kejadian yang ditemukan dalam sampel, atau 

frekuensi relatif seperti persentase ukuran (size) sampel. 

 

 

 

 

Capture Konten Kategori 
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 Kategori Frekuensi Frekuensi 

Relatif 

Frekuensi 

Persentase (%) 

Sarkasme Negara    

Kekuasaan    

Pengambilan 

Keputusan 

   

Kebijakan    

Pembagian    

Humor Negara    

Kekuasaan    

Pengambilan 

Keputusan 

   

Kebijakan    

Pembagian    

Parodi Negara    

Kekuasaan    

Pengambilan 

Keputusan 

   

Kebijakan    

Pembagian    

Ironi Negara    

Kekuasaan    

 Pengambilan    
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Keputusan 

Kebijakan    

Pembagian    

Gambar 3.2 (Tabel distribusi frekuensi kemunculan keseluruhan kategori) 

 

3.7. Uji Reliabilitas  

Berdasarkan penelitian, kategori yang sudah diidentifikasi harus diuji 

terlebih dahulu. Untuk mengetahui reliable atau tidaknya kategori yang sudah 

digunakan, maka dilakukan pengujian kategori agar layak digunakan dalam 

penelitian. Uji reliabilitas antar-coder yang banyak digunakan selain persentase 

persetujuan adalah formula Holsti. Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase 

persetujuan berapa besar persentase persamaan antar-coder ketika menilai suatu 

isi (Eriyanto, 2011:290). 

Rumus reliabitas antar coder:  

CR= 2M / N1+N2 Keterangan : 

Keterangan  

CR = Coefisien Reliability  

M = Jumlah koding yang disepakati oleh peneliti dan koder  

N1, N2 = Total jumlah koding dari koder pertama dan koder kedua. 

 

 

 


