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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah content analysis (analisis 

isi). Menurut Burhan Bungin analisis isi atau (content anal ysis) adalah tehnik 

peneliti untuk membuat inferensi-inferensi yang dapat ditiru (replikabel), dan sahih 

data dengan memperhatikan konteks. Analisis isi berhubungan dengan isi 

komunikasi. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian analisis isi kuantitatif. Maka 

data yang digunakan merupakan neumerik , maka pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dapat 

menghasilkan data yang akurat setelah perhitungan angka yang tepat. Riset kuantitatif 

adalah riset yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang hasilnya 

dapat digeneralisasikan.
80

 

 Pendekatan analisis isi ada tiga yakni deskriptif hanya menggambarkan variable, 

eksplanatif menguji hipotesis, dan prediktif memprediksikan kemunculan suatu 

variable. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisisi isi deskriptif. Analisis isi 

deskriptif adalah analisis isi yang dimaksudkan untuk mengggambarkan secara detail 

suatu pesan, atau suatu teks tertentu. Desain analisis ini tidak dimaksudkan untuk 

menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variable. Analisis 

isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan.
81

 

 

                                                             
80 Rachmat Kriyantono, Op. Cit , Hlm 55. 
81 Eriyanto, Op. Cit,  Hlm 47. 
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B. Populasi dan Sampel 

1.  Unit Populasi 

Populasi adalah kumpulan objek riset bisa berupa orang, organisasi, kata-kata dan 

kalimat, sombol-simbol nonverbal, surat kabar, radio, televisi , iklan dan lainnya.
82

 

Populasi juga bisa di artikan dengan semua anggota dari objek yang ingin kita ketahui 

isinya. Populasi adalah konsep yang abstrak, karena itu populasi harus didefinisikan 

dengan jelas agar anggota dari populasi dapat ditentukan secara cermat. Populasi 

yang telah ditentukan dan didefinisikan ini disebut sebagai populasi sasaran.
83

 

Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan tayangan mozaik islam dari bulan 

Januari-April 2016 berjumlah 80 video.  

2. Unit Sampel 

Sampel adalah sebagian dari keseluruhan objek yang diteliti. Dalam penarikan 

sampel tidak terdapat ketentuan pasti mengenai jumlah besar kecilnya, yang 

terpenting adalah pengambilan sampel haruslah representatif atau mampu mewakili 

secara keseluruhan.
84

 Tehnik penarikan sampel yang baik harus memenuhi unsur 

keacakan (randomness). Semua elemen populasi memiliki peluang yang sama untuk 

menjadi sampel.
85

 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penarikan sampel acak (probobality 

sampling) . penarikan sampel acak adalah tehnik penarikan sampel dimana setiap 

anggota populasi diberikan peluang sama untuk terpilih sebagai sampel. Anggota 

populasi terpilih sebagai sampel murni karena hukum probabilitas, dan bukan akibat 

factor subjektivitas dari peneliti. Dari 80 video yang ada, pemberitaan wanita dalam 

program Mozaik Islam berjumlah 8 video dari bulan Januari-April 2016. 8 konten 

                                                             
82 Rachmat Kriyantono, Op. Cit, Hlm 153. 
83

 Eriyanto, OP. Cit, Hlm 109. 
84 Rachmat Kriyantono,Op. Cit, Hlm 154. 
85 Eriyanto, Op.Cit, Hlm 105. 
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video tersebut mengandung unsur Teks, Video, dan Audio yang berkaitan dengan 

pemberitaan wanita sebagai ibu, wanita sebagai istri, wanita sebagai anggota 

masyarakat 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tehnik pengumpulan data studi 

pengamatan documenter dan studi kepustakaan.  

Studi documenter 

Dengan cara mengumpulkan data- data dari bahan-bahan objek penelitian. 

Tayangan Mozaik Islam yang berhubungan dengan kedudukan wanita dalam islam. 

Data yang dikumpulkan dari bulan Januari-April 2016 yang dijadikan bahan oleh 

peneliti untuk melakukan penelitian, data video yang dikumpulkan oleh peneliti 

berjumlah 80 video. Dalam penelitian ini ada 8 video yang terdapat pemberitaan 

wanita pada program Mozaik Islam edisi Januari – April 2016 yang selanjutnya akan 

diuji relibilitasnya melalui pengkodingan. Lembar coding adalah alat yang dipakai 

untuk menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi media. Lembar coding 

memuat aspek-aspek apa saja yang ingin kita lihat dalam analisis isi.
86
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Table 3.1: Daftar video program mozaik Islam trans Tv bulan Januari. Sumber: 

www.youtube.com
87

 

No  Hari, Tanggal/Bulan/Tahun  Tema  

1.  Senin, 4/Januari/2016 Fakta dan Kisah tentang taubat 

2.  Selasa, 5/Januari/2016 Tuntunan Rumah dalam Islam 

3.  Kamis, 7/Januari/2016 Keistimewaan wanita hamil dalam 

Islam 

4.  Jum’at, 8/januari/2016 Pandangan Islam terhadap memperolok 

orang 

5.  Senin, 11/Januari/2016 Tanda-tanda kiamat 

6.  Selasa, 12Januari/2016 Kematian ketika tidur 

7.  Rabu, 13/Januari/2016 Keistimewaan Kucing dalam Islam 

8.  Jum’at, 15/Januari/2016 Kisah dan fakta padang mahsyar 

9.  Senin, 18/Januari/2016 Rasulullah memekai celak untuk 

kesehatan mata 

10.  Selasa, 19/Januari/2016 Do’a yang tak tertolak 

11.  Kamis, 21/Januari/2016 Keutamaan puasa senin kamis 

12.  Jumat, 22/Januari/2016 Tuntunan bayi baru lahir dalam Islam 

13.  Senin, 25/Januari/2016 Keutamaan senyum dalam Islam 

14.  Selasa, 26/Januari/2016 Makna Islam 

15.  Kamis, 28/Januari/2016 Kejujuran dalam Islam 

16.  Jum’at, 29/Januari/2016 Pandangan pernikahan beda agama 
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 https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+januari+2016 (diakses 4 

April 2017 pukul 10.03 WIB) 

https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+januari+2016
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Table 3.2: Daftar video program mozaik Islam trans Tv bulan Februari. Sumber: 

www.youtube.com
88

 

   No  Hari, Tanggal/Bulan/Tahun  Tema  

1.  Selasa, 2/Februari/2016 Bisakah shalat dilaksanakan dengan 

cepat 

2.  Rabu, 3/Februari/2016 Perilaku hewan yang tunjukan 

keberadaan mahluk 

3.  Kamis, 4/februari/2016 Sifat sholat Rasul 

4.  Senin, 8/Februari/2016 Tuntunan melindungi hewan 

5.  Selasa, 9/Februari/2016 Mengatur Keuangan dalam Rumah 

tangga 

6.  Rabu, 10/Februari/2016 Tuntunan istri bekerja dalam Islam 

7.  Kamis, 11/Februari/2016 Shalat hajat dalam Islam 

8.  Jum’at, 12/Februari/2016 Hari pertama dialam kubur 

9.  Senin, 15/Februari/2016 Fitnah yang di bawa Dajjal 

10.  Selasa, 16/februari/2016 Serba-serbi kuku dan hokum mengecat 

kuku dalam Islam 

11.  Jum’at, 19/Februari/2016 kisah ibu yang menolak aborsi 

12.  Senin, 22/Februari/2016 Dahsyatnya sepertiga malam 

13.  Selasa, 23/Februari/2016 Amalan rasulullah setelah shalat subuh 

14.  Rabu, 24/Februari/2016 Kisah nabi-nabi palsu 

15.  Kamis, 25/Februari/2016 Fiqih shalat jumat 

16.  Jumat, 26/Februari/2016 Kisah sahabat rasul Ammar bin Yassir 

17.  Senin, 29/Februari/2016 Kematian hewan yang mengharukan 
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 https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+Februari+2016 (diakses 4 

April 2017 pukul 10.04 WIB) 

https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+Februari+2016
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Table 3.3: Daftar video program mozaik Islam trans Tv bulan Maret. Sumber: 

www.youtube.com
89

 

   No  Hari, Tanggal/Bulan/Tahun  Tema  

1.  Rabu, 2/Maret/2016 Menangis ketika shalat 

2.  Kamis, 3/Maret /2016 Godaan suami ditempat kerja 

3.  Jum’at, 4/Maret/2016 Ciri-ciri rumah yang banyak hantunya 

4.  Senin, 7/Maret/2016 Hukum mempercantik diri 

5.  Rabu, 16/Maret/2016 Gambaran manusia di padang mahsyar 

6.  Kamis, 17/Maret/2016 Hewan yang tidak boleh diperjual 

belikkan dalam Islam 

7.  Jum’at, 18/Maret/2016 Ciri-ciri Isteri pengundang rezeki 

suami 

8.  Senin, 21/Maret2016 Diskon dalam pandangan Islam 

9.  Selasa, 22/maret/2016 Celak mata untuk kecantikan dalam 

Islam 

10.  Rabu, 23/Maret/2016 Tanda akhir zaman  
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 https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+maret+2016 (diakses 4 

April 2017 pukul 10.06) 

http://www.y/
https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+maret+2016
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Table 3.4: Daftar video program mozaik Islam trans Tv bulan April. Sumber: 

www.youtube.com
90

 

   No  Hari, Tanggal/Bulan/Tahun  Tema  

1.  Senin, 4/April/2016 Hukum memakai henna mahendi 

dalam Islam 

2.  Selasa, 5/April/2016 Kisah nabi yusuf dan zulaika 

3.  Rabu, 6/April/2016Kisah  Anak kaya namun orangtua miskin 

4.  Kamis, 7/April/2016 Keberanian seorang wanita dalam 

melawan penjahat 

5.  Jum’at, 8/April/2016 Fakta dan Mitos saat Haid 

6.  Senin, 11/April Wanita yang di jamin masuk surga 

7.  Selasa, 12/April/2016 Jimat dalam Islam 

8.  Senin, 25/April/2016 Nama-nama indah dan terlarang dalam 

Islam 

9.  Selasa, 26/April/2016 Tuntunan memkai perhiasan dalam 

Islam 

10.  Rabu, 27/April/2016 Cara menghukum anak bandel dalam 

Islam 

1. Relibilitas Data 

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas (keandalan) yang 

tinggi. Analisisisi haruslah dilakukan secara objektif. Ini berarti tidak boleh ada beda 

penafsiran antara satu orang corder dan corder lainnya.  Reliabilitas sangat penting 

dalam analisis isi. Seperti yang dikatakan oleh Kaplan dan Goldsen sebagai berikut : 

“Pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa data yang 

diperoleh independen dari peristiwa, instrument atau orang yang mengukurnya. Data 
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 https://www.youtube.com/results?search_query=mozaik+islam+trans+tv+april+2016 (diakses 4 

April 2017 pukul 10.07 WIB) 
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yang reliable, menurut definisi, adalah data yang tetap konstan dalam seluruh variasi 

pengukuran.” Reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur dan data yang di hasilkan 

menggambarkan variasi yang ada dalam gejala yang sebenarnya. Alat ukur yang 

rliabel seharusnya melahirkan hasil yang sama dari serangkaian gejala yang sama, 

tanpa tergantung kepada keaadaan. 

Salah satu teknik uji reliabilitas yang dapat digunakan adalah teknik yang 

dikemukakan oleh R. Holsti. Intercoder reliability dapat dilakukan dengan 

menggunakan data nominal dalam bentuk persentase pada tingkat persamaannya. 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 berarti tidak ada satu pun yang 

disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna diantara para coder. 

Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitasnya. Rumus untuk 

menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut :  

Reliabilitas antar corder = 
21

2

NN

M
CR


  

a. M = jumlah coding yang sama 

b. N1 = jumlah coding yang dibuat corder 1 

c. N2 = jumlah coding yang dibuat corder 2 

Dalam formula holsti angka reliabilitas minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 

70%. Artinya kalau hasil perhitungan menunjukkan angka reliabilitas di atas 0,7 

berarti alat ukur ini benar-benar reliable. Tetapi jika dibawah angka 0,7 berarti alat 

ukur ini bukan alat yang reliable. Sama dengan presentase persetujuan, reliabilitas 

holsti ini juga harus dipakai untuk semua kategori yang digunakan. Hasil dari 

reliabilitas dari masing- masing kategori ini ditampilkan dalam laporan.
91

 

Peneliti mengambil dari sebagian keseluruhan video berjumlah 8 video 

pemberitaan wanita. Peneliti menghitung kesepakatan dari pengkoding 1 dengan 

meneliti melalui cara memberi checklist lembar coding. Peneliti memberikan video 

                                                             
91 Ibid, Hlm 281.282. 
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pemberitaan wanita dari bulan Januari-April 2016 dan pengkoding 1 menjawab sesuai 

ketentuan lembar coding yang diberikan peneliti. Dari lembar jawab pengkodingan 

tersebut dilihat hasilnya antara pengkoding 1 dan pengkoding 2. Sehingga dapat 

dilihat dari lembar jawaba pengkoding apakah memiliki persamaan atau kesepakatan 

terswebut menjadi indicator yang nanti dihitung sebagai M dalam rumus Holsti. 

2. Uji Validitas Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan validitas muka (face validity) untuk 

menentukan apakah alat ukur yang dipakai memang mengukur konsep yang ingin 

diukur. Validitas muka (face validity) mengecek dan memastikan bahwa ukuran yang 

dipakai sesuai dengan apa yang ingin diukur. Untuk mengetahui apakah alat ukur 

yang kita pakai memenuhi unsur validitas muka (face validity) atau tidak, dapat 

dilakukan dengan dua cara: 

a. Melihat apakah alat ukur yang kita pakai telah diterima oleh komunitas 

ilmiah. Peneliti dapat mengecek dalam buku, jurna, dan koferensi yang 

diselenggarakan oleh komunitas ilmiah di bidang yang kita teliti dan 

memastikan apakah alat ukur dipakai telah diterima sebagai alat ukur yang 

valid. 

b. Menguji alat ukur yang dipakai kepada panel ahli. Peneliti dapat meminta 

beberapa ahli untuk mengevaluasi alat ukur, apakah alat ukur telah sesuai 

atau tidak. Cara ini  dipakai ketika alat ukur yang dipakai relative baru, 

belum banyak dipakai oleh komunitas ilmiah.
92

 

3. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis isi dengan pendekatan 

deskriptif kuantitatif. Metode analisis isi adalah metode untuk mengkritisi teks media 

melalui analisis isi berita yang telah ditayangkan. Analisis yang dimaksudkan 

menggambarkan secara detail suatu pesan atau teks tertentu dengan pengolahan 

                                                             
92 Ibid, Hlm 262, 263. 
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coding. Pengolahan coding dilakukan secara kuantitatif yaitu distribusi frekuensi. Hal 

ini bermanfaat untuk melihat porsi klasifikasi penilaian setiap kategori, unit analisis 

dan dimensi. Setelah video melalui proses coding maka peneliti kemudian melakukan 

rekap data. Hasil rekapan data tersebut selanjutnya dideskripsikan. Penelitian dengan 

pendekatan deskriptif hanya menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik dari suatu 

pesan. Data hasil penelitian diperoleh peneliti dengan mencatat frekuensi kemunculan 

unit analisis yang telah ditentukan dalam lembar coding sheet. 

Selanjutnya pencatatan frekuensi ini akan diinterpretasikan ke dalam bentuk 

frekuensi hasil pengumpulan data. Frekuensi dari setiap unit analisis dalam penelitian 

akan diorganisasikan sehingga mempermudah proses analisis dan penarikan 

kesimpulan penelitian. Tujuan utama metode ini adalah mendeskripsikan karakteristik 

pesan yang ada dalam ruang publik dengan perantara teks, video dan audio media. 

Jadi, pesan atau messege adalah bahan dasar untuk melakukan penelitian (analisis isi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


