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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Tipe Penelitian 

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah analisis isi, 

dimana peneliti dapat dengan mudah menganalisis suatu pesan serta mengolah satu 

pesan.  Karena fokus utama dalam metode ini membahas lebih dalam isi dari sebuah 

informasi yang tertulis dalam suatu media massa dengan menjadikan struktur 

kategorisasi sebagai dasar atau acuan utama pada saat menguraikan sebuah 

fenomena.  Menurut Krippendorff, analisis isi merupakan sebuah teknik penelitian 

yang digunakan membuat kesimpulan yang dapat ditiru dan sahih data dengan 

memperhatikan konteksnya. Sedangkan, menurut Barelson analisis isi disimpulkan 

sebagai teknik penelitian yang kegunaannya mendeskripsikan isi sebuah informasi 

secara sistematik, obyektif dan kuantitatif yang terlihat (Krippendorff, 1991:15-16). 

Tipe penelitian dalam penelitian ini deskriptif dengan pendekatan 

kuantitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan 

aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan atau teks tertentu dalam sebuah 

fenomena yang sedang terjadi. Bukan untuk menguji hipotesa, tetapi hanya 

mendeskripsikan informasi yang sedang berlaku sesuai dengan variabel yang 

diteliti oleh peneliti atau untuk menentukan frekuensi suatu gejala yang terjadi di 

masyarakat (Darmawan, 2013:38). Sedangkan penelitian kuantitatif merupakan 

sebuah proses melakukan penemuan berupa pengetahuan yang berdasarkan data, 

biasanya berupa angka digunakan sebagai alat utama untuk menemukan informasi 
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perihal apa yang ingin diketahui (Darmawan, 2013:38). Penelitian ini fokus pada 

pesan moral dalam video blog artis youtube Baim Paula. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Batasan ruang lingkup dalam penelitian ini antara lain adalah video – video 

prank yang diunggah di channel youtube Baim Paula pada bulan Januari 2019 – 

Februari 2019. Dimana pada bulan ini jumlah penonton serta subscriber pada 

channel youtube Baim Paula mengalami peningkatan yang sangat tinggi. Dari 15 

video prank yang diunggah pada bulan tersebut, peneliti membatasi menjadi 9 

video dengan cara purposive sampling dimana peneliti memilih video prank yang 

memiliki jumlah viewer diatas 2 juta dan lebih berfokus kepada target prank Baim 

yang ditujukan kepada orang lain. 

Sembilan video yang terpilih yaitu video pada tanggal 22 Januari (Jadi 

Orang Gila Enak Juga), 29 Januari (Jadi Orang Gila Enak Juga !! Part 3!!), 8 

Februari (Singgah Sejenak Bersama Mereka Mengunjungi Bantar Gerbang), 9 

Februari (Singgah Sejenak Bersama Mereka Mengunjungi Bantar gerbang!! Part 

2), 19 Februari (Takut disamperin orang gila, anak kecil ninggalin sepedanya), 16 

Februari (Enak juga jadi orang gila!! Prank Wulan Guritno di Bandung), 17 

Februari (Bahagianya hidup dalam kesederhanaan!! Prank kota Solo!!), 20 Februari 

(Sepedanya Dibalikin ga yaa??), 24 Februari (Otong Verhoeven dihadang satpam 

rumah sakit!! Baim buka kedok!!). 

Sembilan video yang telah terpilih kemudian difokuskan kepada potongan 

shot yang memperlihatkan kejadian yang termasuk kedalam pesan moral yang telah 

masuk ke dalam kategori.  
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3.3 Unit Analisis Data 

Unit analisis merupakan suatu komponen penting yang ada pada sebuah 

penelitian yang kemudian akan dianalisis, hal tersebut tidak hanya pada analisis isi. 

Jika dalam metode survey unit analisisnya adalah individu atau kelompok individu 

maka dalam penelitian analisis isi ini unit analisisnya adalah berupa shot yang berisi 

dialog dan tindakan Baim wong yang terjadi didalam video prank Baim Paula. 

Dimana nantinya dari beberapa kejadian yang ditimbulkan oleh video prank Baim 

paula akan mendapatkan analisis sesuai dengan kategori pesan moral yang peneliti 

ingin teliti. Sehingga pengambilan datanya sesuai dengan jumlah kategori yang 

telah dibuat oleh peneliti. 

3.4 Satuan Ukur 

Penelitian ini menggunakan satuan ukur frekuensi kemunculan shot yang 

mengandung pesan moral dalam video blog Baim Paula sesuai dengan jumlah  

kategori yang telah dibuat.  

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi dan observasi untuk 

mengumpulkan data yang akan dianalisis, dimana peneliti akan mengamati 

video prank yang ada dalam youtube Baim Paula kemudian mengunduh video 

yang akan diteliti. Kemudian video yang telah diunduh akan dipotong sesuai 

shot yang mengandung kategori pesan moral untuk mempermudah proses 

penelitian. Setelah semua data terkumpul, lalu akan dimasukkan kedalam 

lembar koding yang telah dibuat oleh peneliti.  
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3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul maka peneliti akan 

memperoleh data yang disajikan dengan menggunakan modus. Modus adalah data 

yang paling banyak muncul atau data yang frekuensinya paling besar. Data pada 

tiap kategori akan dibagi sesuai dengan sub kategorinya, kemudian dimasukkan 

kedalam lembar koding yang nantinya akan disederhanakan dengan tabel frekuensi 

sesuai dengan kategori yang telah dibuat. Setelah diketahui frekuensinya data akan 

dicari modusnya, yang disajikan dengan menggunakan diagram lingkaran.  

 

 Tabel 3.1 Lembar Koding Penelitian 

Judul SH Kategori 

A B C 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 

         

         

         

 

Keterangan : 

A  : Pesan Moral Agama   A1  : Bersyukur 

B : Pesan Moral Sosial   A2 : Rendah Hati 

C  : Pesan Moral Psikologi  B1  : Kepedulian 

      B2  : Berbagi 
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C1  : Kerja Keras    C3  : Ramah 

C2 : Percaya Diri 

Tabel 3.2 Tabel Distribusi Frekuensi Kumulatif Kategori Pesan Moral 

Kategori Frekuensi Persen Kumulatif 

A. Pesan Moral 

Agama 

   

B. Pesan Moral 

Sosial 

   

C. Pesan Moral 

Psikologi 

   

Total     

 

3.7 Uji Keabsahan Data 

Dalam analisis isi menggunaka instrumen pengumpulan data berupa 

kategorisasi. Yakni memiliki fungsi yang sama dengan kuesioner dalam survey.  

Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif, dengan menggunakan uji reabilitas. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua coder yang merupakan anak ilmu 

komunikasi yang memiliki kemampuan dan pemahaman tentang analisis isi. Dua 

coder ini dapat membantu peneliti mengukur ketepatan penilaian penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti terhadap unsur-unsur pesan moral pada video blog Baim 

Paula. Sistem ini sangat diperlukan oleh peneliti karena penelitian ini memerlukan 

pemikiran subjektif yang didapatkan dari masing-masing koder. Kemudian 

pemikiran subjektif itu akan di gabungkan menjadi satu sehingga menghasilkan 

pemikiran yang objektif.  
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 Hasil dari dua koder tersebut akan dihitung dengan menggunakan rumus 

Hostly yaitu, 

 CR =    
2𝑀

𝑁1+𝑁2
 

Keterangan : 

CR = Coeficient Reability (Reabilitas Antar Coder)  

M = Jumlah koding yang sama, yang disetujui oleh masing-masing koder  

N1,N2 = Jumlah koding yang diberi kode oleh pengcoding dan peneliti 

Setelah mendapatkan hasil perhitungan reabilitas, peneliti akan memperkuat 

hitungannya menggunakan rumus Scott yang menjabarkan “indeks of reability” 

(pi). Rumus ini akan mengoreksi jumlah kategori dalam suatu kelompok kategori, 

dan juga memeperlihatkan kemungkinan frekuensi yang timbul. Berdasarkan 

rumusan Scott yang asli data dibuat dengan skala nominal. Namun demikian Scott 

ini dapat digunakan untuk skala ordinal, rasio dan interval. Rumus Scott sebagai 

berikut : 

Pi = 
(%𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡−% 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

(1−% 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝐴𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
 

 

Keterangan :  

Pi = Nilai keterhandalan  

Observed Agreement = persetujuan yang diamati antar pengkode. 
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Expected Agreement = persetujuan yang diharapkan atas banyaknya tema 

dan pesan dalam, suatu kategorisasi, dinyatakan dalam jumlah hasil 

pengukuran atau proporsi keseluruhan.  

Menurut Kriyantono batas penerimaan yang sering digunakan untuk uji 

reliabilitas adalah 0,75. Jika hasil akhirnya tidak mencapai 0.75 maka kategorisasi 

yang ditentukan belum mencapai keterpercayaan. 

 


