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BAB III 

 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian  

Menurut Yusuf (2014, h. 26) penelitian adalah suatu proses yang 

dirancang secara sistematis dan terarah untuk menemukan jawaban atas suatu 

permasalahan berdasarkan pada data pendukung yang akurat. Penelitian 

bertajuk Analisis Isi Political Branding Joko Widodo melalui Media Sosial 

Instagram (Dalam Periode 17 Januari 2019-16 April 2019) merupakan 

penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif. Yusuf (2014, h. 43) memaparkan 

penelitian kuantitatif adalah sebuah penelitian yang menyuguhkan kajian data 

berupa angka yang diolah menggunakan teknik statistika. Penelitian deskriptif 

kuantitatif adalah penelitian yang berupaya untuk memaparkan, menjelaskan, 

dan memberi gambaran secara rinci terkait suatu konten tertentu secara faktual 

tanpa menguji hipotesis dengan pendekatan kuantitatif sebagai acuannya. 

(Yusuf, 2014, h. 62).  

Penelitian ini menggunakan paradigma positivistik di mana penelitian 

dilihat sebagai satu-kesatuan ilmu pengetahuan yang dapat teramati secara 

objektif. Paradigma positivistik melihat objek penelitian menjadi sebuah fakta 

yang dapat diteliti secara nyata oleh panca indera dan bersifat objektif (Bungin, 

2017, h. 40).  
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3.2 Metode Penelitian 

Dalam penelitian bertajuk Analisis Isi Political Branding Joko Widodo 

melalui Media Sosial Instagram (Dalam Periode 17 Januari 2019-16 April 

2019) Peneliti menggunakan metode penelitian analisis isi kuantitatif. Menurut 

Eriyanto (2011, h. 15) analisis isi kuantitatif adalah sebuah metode penelitian 

untuk mengidentifikasi dan mempelajari sebuah data dengan cara menarik 

simpulan dari sebuah suatu peristiwa, fenomena, ataupun gambar yang 

berkaitan dengan topik tertentu melalui sebuah dokumen secara objektif dan 

disajikan dalam rupa kuantitatif.  Analisis isi kuantitatif memiliki karakteristik, 

antara lain (Eriyanto, 2011, h. 16-30): 

1. Objektif  

Penelitian ini berupaya menjelaskan data secara nyata dengan 

membatasi hubungan antar peneliti untuk mengurangi tingkat 

subjektivitas. Hasil penelitian dari analisis isi berupa pemaparan 

yang mampu merepresentasikan suatu teks atau konten. Hal penting 

dalam objektivitas adalah validitas dan reliabilitas. Validitas 

berkaitan dengan hasil penelitian dapat diukur secara tepat, 

sementara reliabilitas adalah hasil penelitian dapat diandalkan dan 

menciptakan output yang sama meski dilakukan oleh Peneliti yang 

berbeda, waktu, dan tempat yang berlainan pula.  
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2. Sistematis  

Analisis isi dilakukan dengan prosedur yang berurutan dan saling 

berkesinambungan. Kategorisasi yang dirancang dengan 

menggunakan pengertian tertentu diterapkan untuk objek penelitian 

yang akan dianalisis. Contoh, sebuah penelitian menggunakan 

Instagram Jokowi sebagai unit analisis, maka keseluruhan yang 

yang diteliti menggunakan Instagram Jokowi.  

3. Replikabel  

Analisis isi dapat diulang kembali dan menghasilkan penelitian 

yang sama meskipun berada di tempat dan waktu yang berbeda.  

4. Konten yang tampak (Manisfest) 

Neuendorf & Krippendorff dalam Eriyanto (2011, h. 23) 

menjelaskan analisis isi dapat digunakan untuk menelaah konten 

baik yang terlihat maupun tidak terlihat (laten). 

5. Perangkuman (Summarizing) 

Analisis isi tidak mengacu pada pemaparan yang sangat detail, 

tetapi lebih berfokus pada perangkuman analisis isi secara umum.  

6. Generalisasi  

Selain perangkuman, analisis isi memberi pemaparan secara umum 

untuk memberi gambaran pada populasi penelitian.   

Peneliti menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan menelaah 

konten secara visual (foto dan gambar ilustrasi) sebagai bahan analisis utama. 

Apabila secara visual belum dapat memberikan pemaparan sesuai dengan unit 
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analisis yang tersedia, maka Peneliti melihat deskripsi foto atau biasa disebut 

caption pada post Instagram dalam periode 17 Januari 2019 – 16 April 2019 

sebagai bahan analisis political branding yang dilakukan Joko Widodo.  

Penelitian ini menggunakan konsep cara berpikir induktif- deduktif atau 

hibrid. Induktif adalah cara berpikir dengan melihat suatu peristiwa atau 

fenomena secara khusus untuk menghasilkan pernyataan, argumentasi, dan 

simpulan secara umum.  Sementara cara berpikir deduktif adalah menyusun 

konsep secara umum lalu menarik simpulan secara khusus. Pola pikir hibrid 

adalah menggabungkan pola pikir induktif dan deduktif. Implementasi cara 

berpikir induktif-deduktif dalam penelitian ini dengan mengambil konsep 

political branding yang berasal dari penelitian sebelumnya sebagai acuan 

operasionalisasi variabel lalu Peneliti mengolah, menambahkan, menyesuaikan 

dan menggabungkan konsep political branding yang sudah ada berdasarkan 

kebutuhan unit analisis yang relevan dalam penelitian ini.  

3.3 Populasi dan Sampel 

Menurut Bungin (2017, h. 119) Populasi adalah kumpulan sasaran objek 

penelitian yang akan dianalisis. Populasi memiliki bentuk beragam, seperti 

manusia, hewan, tumbuhan, berbagai peristiwa yang terjadi, pola hidup, dan 

masih banyak lagi.  Populasi adalah subjek atau objek penelitian yang 

dirancang secara jelas sebagai acuan dalam penentuan sampel. (Eriyanto, 2011, 

h. 110).  
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Populasi dalam penelitian ini adalah semua post yang diunggah di akun 

media sosial Instagram milik Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam 

periode 17 Januari 2019 hingga 16 April 2019 berupa foto dan gambar ilustrasi. 

Peneliti menentukan periode tersebut karena bertepatan dengan 

penyelenggaraan debat pertama pemilihan Presiden hingga satu hari sebelum 

pesta demokrasi berlangsung. Dalam kurun waktu tersebut, semua aktivitas 

yang berkenaan dengan Pemilu, Calon Presiden dan Wakil Presiden, hingga 

aktivitas politik lainnya menjadi perbincangan hangat khalayak luas. Berbagai 

media dan platform online turut menyemarakkan dengan menyuguhkan 

berbagai konten yang mengulas serba-serbi Pemilu. Di tengah maraknya 

perbincangan politik di media dan khalayak luas, membangun political 

branding perlu dilakukan secara indvidu untuk membentuk citra positif dan 

menciptakan kesepemahaman bersama. Salah satu sarana yang dapat digunakan 

untuk mendukung aktivitas political branding adalah penggunaan media sosial.  

Instagram adalah salah satu media sosial yang banyak digunakan oleh 

khalayak. Dilansir dari Kompas.com, pengguna aktif Instagram mencapai 1 

miliar per Juni 2018 mengalahkan Facebook dan Snapchat. Pertumbuhan 

pengguna yang signifikan, jangkauan yang luas, dan fitur yang beragam 

menjadikan Instagram dapat digunakan sebagai sarana untuk mendukung 

aktivitas political branding sekaligus membangun komunikasi antara kandidat 

politik dengan khalayak menjadi lebih dinamis.  
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Joko Widodo (Jokowi) adalah salah satu calon presiden Indonesia yang 

aktif menggunakan Instagram. Hampir setiap hari Jokowi mengunggah konten 

yang beragam. Mulai dari laporan aktivitas, pesan moral, ucapan mengandung 

empati, dan konten komunikasi lainnya. Dalam periode 17 Januari 2019 – 16 

April 2019, total post yang diunggah sebanyak 289 post dengan rincian sebagai 

berikut:  

Tabel 3.3 Post di Instagram Jokowi  

Periode 17 Januari 2019 - 16 April 2019 

NO Jenis Post Jumlah post 

1 Foto dan gambar ilustrasi 191 post 

2 Video 98 post 

Total 289 post 

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019 

 

Dengan jumlah post Instagram Jokowi dalam periode 17 Januari 2019 

– 16 April 2019 sebanyak 191 post berupa foto dan gambar ilustrasi, Peneliti 

sepakat untuk menggunakan keseluruhan populasi menjadi sampel yang akan 

dianalisis lebih dalam karena jumlah post masih dalam jangkauan Peneliti. Dari 

hasil penelitian melalui 191 post akan dapat menunjukkan political branding 

Jokowi melalui Instagram. Peneliti melakukan data cleaning yaitu dengan 

berfokus pada konten Instagram berupa foto dan gambar ilustrasi saja karena 
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konten Instagram dalam rupa video memiliki unit analisis yang berbeda maka 

Peneliti hanya menganalisis objek penelitian berupa foto dan gambar ilustrasi.  

3.4 Operasionalisasi Variabel 

Sebelum melangkah lebih jauh pada variabel yang akan diteliti, perlu 

diketahui mengenai konsep utama pada penelitian bertajuk Analisis Isi Political 

Branding Joko Widodo melalui Media Sosial Instagram (Dalam Periode 17 

Januari 2019-16 April 2019). Eriyanto (2011, h. 175) menjelaskan konsep 

adalah gambaran secara umum penelitian yang mampu merepresentasikan 

objek yang akan diteliti. Setelah konsep ditentukan, Peneliti merancang 

konseptualisasi yang berarti tahapan untuk mengidentifikasikan konsep atau 

memberi pengertian dengan menggunakan bahasa ilmiah. Penelitian kuantitatif 

adalah sebuah penelitian yang berdasar pada segala sesuatu yang dapat terukur 

dengan jelas dan objektif. Maka konsep harus diturunkan dalam rupa indikator-

indikator yang dapat diteliti secara empiris (Eriyanto, 2011, h. 177). Peneliti 

menggunakan tiga konsep political branding yang sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan penelitian yang nantinya akan diimplementasikan pada lembar 

koding.    

Menurut Mitsikopoulou dalam Sandra (2013, h. 8) political branding 

dibangun dari beberapa variabel yaitu personalitas, penampilan dan pesan 

kunci politik. Berikut ini adalah pemaparan untuk masing-masing variabel: 

A. Personalitas atau kepribadian memiliki beberapa indikator 

antara lain: 
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1. Relasi berkaitan dengan interaksi yang dibangun kandidat 

politik baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

khalayak luas. Pada post Instagram, Jokowi menunjukkan 

bagaimana berinteraksi dengan khalayak seperti menyapa, 

berbincang-bincang pada siapa saja yang ditemui atau pihak 

yang berada di sekitar Jokowi, berjalan bersama, pada saat 

memberi pidato, dan interaksi lainnya yang dilakukan 

Jokowi saat melakukan pelbagai aktivitas. Selain 

ditunjukkan pada post Instagram. 

2. Keaslian adalah Jokowi menunjukkan sisi personal atau sifat 

asli kepada khalayak luas. Kandidat politik menunjukkan 

potret aktivitas yang menunjukkan kegemaran, hobi, 

kesukaan, dan hal lainnya yang mampu memberi gambaran 

terhadap kandidat politik secara personal.  

3. Nilai personal adalah sebuah paham atau nilai yang melekat 

dalam diri kandidat politik tentang suatu hal yang di 

sampaikan melalui media. Melalui laman Instagram, Jokowi 

menunjukkan nilai personal melalui aktivitas personal yang 

dilakukan Jokowi. Seperti prinsip Jokowi yang ingin terlibat 

di lapangan secara langsung, dan sosok pendengar yang 

baik. Selain itu, nilai personal ditunjukkan melalui deskripsi 

foto yang tertera dalam setiap post yang menjelaskan 

aktivitas Jokowi.  
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B. Penampilan adalah suatu penampakan yang melekat dalam diri 

kandidat politik yang ditangkap oleh panca indera, penampilan 

memiliki elemen yaitu: 

1. Pakaian adalah salah satu sarana yang berfungsi sebagai 

lambang kandidat politik untuk menunjukkan identitas dan 

mampu mempengaruhi citra politik di depan khalayak luas. 

Banyak ragam pakaian yang dapat digunakan kandidat 

politik, seperti: kemeja lengkap dengan jas, dasi, dan 

lencana, pakaian dengan atribut perhiasan khas daerah 

tertentu, seragam partai, hingga baju keagamaan, misal baju 

koko atau kemeja dengan mengenakan sarung (Mulyana, 

2013, h. 57). Peneliti menambahkan beberapa indikator 

untuk pakaian karena dirasa lekat dengan cara berpakaian 

Jokowi, yaitu: kemeja dengan motif tertentu seperti batik, 

atau motif kotak-kotak, kemeja tanpa motif seperti baju 

kemeja putih, pakaian santai seperti kaos, pakaian olah raga, 

dan lain-lain.  

2. Gaya rambut  

Sandra (2013, h. 9) memaparkan gaya rambut berkenaan 

dengan atribut kepala yang dikenakan kandidat politik. 

Atribut yang dikenakan bervariasi, bisa atribut daerah 

seperti udeng, blangkon, dll. Atribut lainnya seperti peci, 
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helm proyek, dan topi. Semua atribut tersebut disesuaikan 

dengan aktivitas yang tengah diikuti oleh Jokowi.  

3. Gestur tangan adalah salah bentuk dalam komunikasi 

nonverbal untuk mendukung dalam proses penyampaian 

pesan (Rustan dan Hakki, 2017, h. 92). Gestur atau isyarat 

tangan yang dilakukan kandidat politik beragam mulai dari 

berjabat tangan, mengepalkan tangan, mengangkat tangan 

ke atas, memberi tanda hormat, menunjukkan lambang atau 

simbol tertentu, tangan posisi sempurna (tangan kiri berada 

di sebelah kiri tangan kanan berada di sebelah kanan), dan 

lain-lain.  

C. Pesan kunci politik terdiri dari beberapa aspek pendukung yaitu: 

1. Harapan yaitu pesan yang disampaikan melalui post 

Instagram. Kata kunci yang menunjukkan adanya harapan 

adalah potret aktivitas Jokowi ketika bersama masyarakat 

yang didukung dengan deskripsi foto yang menjelaskan 

keinginan, masukan dari masyarakat, atau cita-cita 

masyarakat untuk Jokowi.  

2. Dukungan berkenaan dengan pesan politik yang berisi 

pernyataan dukungan khalayak luas kepada kandidat politik. 

Dukungan ditunjukkan melalui potret Jokowi yang tengah 

beraktivitas bersama dengan khalayak dalam acara 
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kampanye yang diselenggarakan di berbagai daerah di 

Indonesia.  

3. Platform politik adalah penyampaian pesan kepada 

khalayak yang mengandung nilai atau pemahaman dalam 

konteks politik yang dianut oleh kandidat politik.  

Konsep lainnya dijelaskan Filimonov (2016, h.5) terkait beberapa aspek 

pendukung aktivitas political branding yang dilakukan di media sosial 

khususnya Instagram antara lain:  

1. Personalisasi  

Personalisasi adalah aspek yang mengukur konten dengan 

melihat banyaknya jumlah orang yang muncul dalam konten di 

Instagram. Dalam aspek ini terbagi menjadi 3 kategori, 

menunjukkan satu orang saja, banyak orang, atau tidak ada 

orang dalam konten yang diunggah di Instagram.  

2. Visibilitas  

Pada aspek ini visibilitas berkaitan dengan posisi kandidat 

politik dapat terlihat dengan jelas atau tidak dalam post 

Instagram. 

3. Privatisasi  

Privatisasi memiliki kaitan erat dengan konten atau aktivitas 

yang dilakukan kandidat politik termasuk dalam aktivitas 

profesional. Jokowi menunjukkan aktivitas berkenaan dengan 
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bidang politik, pemaparan program kerja, pemerintahan, dan 

kunjungan ke berbagai daerah atau termasuk kategori aktivitas 

personal seperti aktivitas bersama keluarga, olah raga, 

makanan kesukaan, jalan-jalan, dan kehidupan lainnya yang 

masuk dalam kategori privat. 

4. Analisis visual  

Dalam analisis visual berkenaan dengan potret kandidat politik 

terbagi menjadi tiga jenis yaitu foto atau gambar kandidat 

politik tampil secara close up, setengah badan, hingga potret 

gambar atau foto badan secara keseluruhan.   

Selain political branding, Peneliti melakukan analisis topik yang 

berkaitan dengan political branding. Dalam penelitian ini, topik berkaitan 

dengan tema informasi yang disampaikan oleh Jokowi di Instagram dalam rupa 

foto, gambar ilustrasi, dan deskripsi foto (caption) yang dipaparkan. Berikut ini 

adalah pemaparan topik political branding yang dimuat dalam Instagram 

sehingga dapat dianalisis dalam pembahasan menurut Graham (2013, h. 8) 

antara lain: 

1. Hak sipil dan Hak Asasi Manusia 

2. Kriminal dan proses peradilan  

3. Bisnis dan ekonomi 

4. Pendidikan 

5. Lingkungan  

6. Pemerintahan 
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7. Kesehatan dan kesejahteraan sosial 

8. Imigrasi 

9. Militer dan pertahanan 

10. Kepercayaan  

11. Ilmu pengetahuan dan teknologi 

12. Perang dan konflik 

13. Peristiwa dunia 

14. Acara nasional (dalam negeri) 

15. Infrastruktur 

16. Kampanye dan partai politik 

17. Norma dan nilai 

18. Kehidupan personal  

Berikut ini adalah pemaparan unit analisis yang akan diteliti dalam tabel 

kategorisasi: 

Tabel 3.4 Operasionalisasi Variabel 

KONSEP KATEGORI SUB KATEGORI DEFINISI  

Political 
Branding 
Filimonov 
(2016, h.5) 

Personalisasi Jumlah orang yang 
tampak di 
Instagram 
1. Tidak ada 

orang  
2. Hanya 1 orang 
3. Banyak orang 

Personalisasi 
berkenaan dengan 
banyaknya orang 
yang ada dalam post 
Instagram Jokowi 

Visibilitas 1. Jokowi terlihat 
jelas dalam 
post Instagram 

2. Jokowi tidak 
terlihat jelas 

Visibilitas berkenaan 
dengan potret Jokowi 
di laman Instagram 
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dalam post 
Instagram. 

Privatisasi 

Aktivitas 
profesional 

Jokowi menunjukkan 
aktivitas berkenaan 
dengan  

1. Bidang 
politik. 

2. pemaparan 
program kerja. 

3. Pemerintahan 
4. Kunjungan ke 

berbagai 
daerah. 

Aktivitas personal Aktivitas personal 
yang mencakup 
1. Aktivitas 

bersama keluarga 
2. Olah raga 
3. Makanan 

kesukaan 
4. Jalan-jalan, dan 

kehidupan 
lainnya yang 
masuk dalam 
kategori privat. 

Analisis 
Visual 

Potret kandidat 
politik terlihat 
dalam Instagram: 
1. Close up 
2. Medium shot 

(Setengah 
badan) 

3. Seluruh badan 

 

Political 
Branding 

Mitsikopoulou 
dalam Sandra 
(2013, h. 8) 

Personalitas Relasi 
1. Menyapa, 
2. berbincang-

bincang pada 
siapa saja yang 
ditemui atau 
pihak yang 
berada di 
sekitar Jokowi. 

3. Berjalan 
bersama dengan 

Jokowi menunjukkan 
adanya interaksi yang 
terjalin dengan 
khalayak dalam 
melakukan aktivitas 
keseharian. 
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rekan sesama 
rekan kerja. 

4. Pada saat 
memberi pidato 
dan interaksi 
lainnya yang 
dilakukan 
Jokowi saat 
melakukan 
pelbagai 
aktivitas. 

Personalitas Keaslian  
1. Kegemaran 
2. Hobi 
3. Kesukaan dan 

hal lainnya 
yang mampu 
memberi 
gambaran 
terhadap 
kandidat 
politik secara 
personal. 

Kandidat potret 
aktivitas yang 
menunjukkan sisi 
personal atau sifat 
asli kepada khalayak 

Personalitas Nilai Personal 
1. Jokowi yang 

ingin terlibat di 
lapangan secara 
langsung. 

2.  Sosok 
pendengar yang 
baik. 

3. Nilai personal 
ditunjukkan 
melalui 
deskripsi foto 
yang tertera 
dalam setiap 
post yang 
menjelaskan 
aktivitas Jokowi 

Jokowi menunjukkan 
nilai personal melalui 
aktivitas profesional 
dan aktivitas personal 
yang dilakukan 
Jokowi. 
 

Penampilan  Pakaian  
1. Kemeja lengkap 

(jas, dasi, dan 
lencana) 

2. Pakaian daerah 

Pakaian adalah salah 
satu sarana atau 
media yang 
digunakan sebagai 
lambang untuk 
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3. Seragam partai 
4. Baju 

keagamaan 
5. Kemeja dengan 

motif 
6. Kemeja tanpa 

motif 
7. Pakaian santai, 

dll. 

menunjukkan 
identitas seseorang. 

Penampilan  Gaya Rambut  
1. Jokowi terlihat 

mengenakan 
atribut kepala 
seperti helm 
proyek, peci, 
udeng, udeng, 
dll 

2. Jokowi tidak 
terlihat 
mengenakan 
atribut kepala 

Gaya rambut 
berkenaan dengan 
atribut kepala yang 
dikenakan oleh 
Jokowi 

Penampilan  Gestur tangan 
kandidat politik 
yang tampak di 
Instagram: 

1. Berjabat 
tangan 

2. Mengepalkan 
tangan 

3. Mengangkat 
tangan ke atas 

4. Memberi 
tanda hormat 

5. Menunjukkan 
lambang 
tertentu,  

6. Tangan posisi 
sempurna 
(tangan kiri 
berada di 
sebelah kiri 
tangan kanan 
berada di 
sebelah 
kanan, dll 

Gestur tangan adalah 
salah bentuk dalam 
komunikasi 
nonverbal untuk 
mendukung dalam 
proses penyampaian 
pesan yang terlihat 
dalam post 
Instagram. 
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Pesan Kunci 
Politik 

Harapan 
1. Keinginan. 
2. Masukan 

dari 
masyarakat. 

3. Cita-cita 
masyarakat 
untuk 
Jokowi. 

Harapan adalah 
bentuk pesan yang 
disampaikan 
khalayak kepada 
Jokowi yang 
didukung dengan 
deskripsi foto.  

Pesan Kunci 
Politik 

Dukungan  Dukungan 
ditunjukkan melalui 
potret Jokowi yang 
tengah beraktivitas 
bersama dengan 
khalayak dalam acara 
kampanye yang 
diselenggarakan di 
berbagai daerah di 
Indonesia. 

Pesan Kunci 
Politik 

Platform Politik Penyampaian pesan 
kepada khalayak yang 
mengandung nilai 
atau pemahaman 
dalam konteks politik 
yang dianut oleh 
kandidat politik. 

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2019 

3.5 Teknik Pengumpulan Data  

 3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung 

melalui sumber yang berkaitan. Data primer dapat berupa pendapat dari 

individu atau kelompok, hasil pengamatan sebuah fenomena, dan 

peristiwa yang sudah melalui proses identifikasi dan pengujian tertentu 

(Ruslan, 2013, h. 138). Data primer dalam penelitian ini adalah seluruh 

post dari Instagram Jokowi dalam periode 17 Januari 2019-16 April 
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2019 yang terdiri dari foto dan gambar visual beserta dengan deskripsi 

foto atau caption yang tertera bersamaan dengan post Instagram.  

1.5.2 Data Sekunder 

Menurut Ruslan (2013, h. 138) data sekunder adalah data yang 

didapatkan secara tidak langsung melalui perantara yang sudah 

mengolah data atau sudah digunakan dalam penelitian tertentu. Data 

sekunder dapat berupa skripsi, jurnal nasional ataupun internasional, 

data internet, dan hasil penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan 

dengan aktivitas political branding yang dilakukan oleh kandidat politik 

di berbagai platform.  

3.6 Teknik Pengukuran Data 

 3.6.1 Uji Validitas 

Penelitian ini menggunakan uji validitas yaitu validitas muka. 

Eryanto menjelaskan (2011, h. 260) validitas muka adalah sebuah alat 

ukur yang digunakan untuk mengukur konsep apakah sudah sesuai atau 

tidak. Untuk mengetahui apakah alat ukur yang digunakan telah sesuai, 

Peneliti melakukan pemeriksaan dengan melihat apakah alat ukur yang 

sudah ada telah diterima oleh komunitas ilmiah. Peneliti memeriksa alat 

ukur melalui jurnal internasional dan buku referensi untuk mendukung 

validitas alat ukur yang telah digunakan. Misal, Peneliti memeriksa alat 

ukur pada teori political branding yang dikemukakan oleh 
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Mitsikopolou dalam Sandra terkait dengan laporan aktivitas yang 

dilakukan kandidat politik. Laporan aktivitas mencakup aktivitas 

kandidat politik masuk dalam kategori kegiatan politik atau non politik. 

Filimonov juga menjelaskan, aktivitas yang dilakukan kandidat politik 

terbagi menjadi dua kategori yaitu aktivitas profesional dan aktivitas 

personal dengan berbagai penngembangan yang ada sehingga alat ukur 

menjadi valid.  

3.6.2 Uji Reliabilitas dengan Inter Coder 

Uji reliabilitas dilakukan dengan melibatkan seseorang untuk 

menjadi pembanding jawaban dari setiap unit analisis yang sudah 

dilakukan Peneliti sebelumnya. Orang yang menjadi pembanding 

jawaban dari setiap unit analisis disebut dengan inter coder. Menurut 

Eriyanto (2011, h. 288) pengujian reliabilitas dilakukan dengan 

memberikan lembar coding yang digunakan untuk menganalisis setiap 

unit analisis sesuai dengan nilai yang tersedia. Hasil dari penilaian yang 

dilakukan inter coder digunakan sebagai pembanding jawaban dari 

penilaian yang dilakukan oleh Peneliti. Menurut Lombard (2002, h. 4), 

Inter coder memiliki peranan yang penting dalam menguji reliabilitas 

unit analisis yang digunakan dalam sebuah penelitian. Beberapa tahapan 

yang perlu dilakukan antara lain: Peneliti dan inter coder melakukan 

analisis secara terpisah pada unit analisis yang tersedia. Selanjutnya, 

hasil dari analisis dihitung menggunakan SPSS versi 25. Jika analisis 
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menunjukkan 0.00, data tersebut dikatakan tidak reliabel. Sementara 

apabila hasil analisis menunjukkan atau mendekati 1.00 data tersebut 

sudah reliabel dan dapat digunakan sebagai bahan analisis data 

selanjutnnya. Apabila ditemukan hasil yang tidak reliabel, Peneliti 

dengan inter coder dapat melakukan didiskusi secara terbuka sehingga 

mencapai kesepakatan bersama. Kemudian hasil diskusi dihitung 

kembali sehingga mendapatkan hasil analisis yang reliabel.  

Peneliti mencari inter coder dengan rincian sebagai berikut: 

Nama  : Mr A 

NIM  : 115150041 

Universitas : Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” 

Kota  : Yogyakarta 

Peneliti menjelaskan kepada inter coder terkait political branding 

dan unit analisis. Tidak ada acuan pasti mengenai ukuran sampel saat 

menguji reliabilitas. Ada peneliti yang menggunakan 20% dari total 

sampel atau hanya 10% saja. Dalam penelitian ini, Peneliti menetapkan 

sebanyak 10% atau setara dengan 20 post Instagram untuk menguji 

tingkat reliabilitas yang dilakukan oleh inter coder. Peneliti 

menggunakan metode Alpha Cobranch yang berguna untuk 

menghitung reliabilitas unit analisis berupa tingkah laku (Siregar, 2012, 
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h. 175). Hasil coding unit analisis lalu dihitung dengan menggunakan 

rumus Alpha Cobranch, yaitu (Hamdi & Bahruddin, 2014, h. 84): 

 

Keterangan: 

   : Reliabilitas instrumen 

  K : Butir soal yang valid 

   : Jumlah Varians Butir 

   : Varians Butir Total  

1. Menghitung varians butir ke-i:   

2. Menjumlahkan varians tiap butir  

3. Menghitung varians total 

St=  

4. Rumus reliabilitas adalah: 

Rit = k/k-1 

Peneliti menghitung nilai Alpha Cobranch dari setiap unit analisis 

antara hasil coding Peneliti dengan inter coder menggunakan SPSS 

versi 25. Hamdi & Bahruddin (2014, h. 84) menjelaskan bahwa unit 

analisis mencapai reliabilitas jika mampu mencapai Alpha Cobranch 
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>0.7.  Apabila tidak mencapai nilai tersebut, maka unit analisis tersebut 

tidak reliabel. Melalui hasil perhitungan SPSS didapatkan nilai Alpha 

Cobranch setiap unit analisis sebagai berikut:  

Tabel 3.6.1 Hasil Uji Reliabilitas dengan Alpha Cobranch  

No Unit Analisis Alpha Cobranch 
1 Topik  0.807 
2 Jenis Gambar  1.00 
3 Personalisasi 1.00 
4 Visibilitas 1.00 
5 Privatisasi  1.00 
6 Analisis Visual 1.00 
7 Gestur Tangan  0.991 
8 Pakaian  1.00 
9 Gaya Rambut 1.00 
10 Relasi  1.00 
11 Keaslian/ Orisinalitas 1.00 
12 Nilai Personal 1.00 
13 Harapan  1.00 
14 Dukungan  1.00 
15 Platform politik 1.00 

Sumber: Hasil Olahan Peneliti (SPSS Ver. 25), 2019 

Berdasarkan data yang terdapat di tabel, unit analisis yang dihitung 

dengan menggunakan rumus Alpha Cobranch menjelaskan bahwa semua unit 

analisis reliabel dan dapat digunakan dalam pengujian unit analisis selanjutnya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data statistik deskriptif. 

Hasan dalam Siregar (2012, h. 211) analisis data statistika deskriptif adalah 

bentuk analisis data untuk menguji hasil penelitian dengan menggunakan satu 

sampel tanpa proses generalisasi.  
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Penelitian ini menggunakan teknis analisis data statistik deskriptif 

berdasarkan konsep political branding yang memiliki variasi dimensi yang 

saling berkaitan antara foto atau gambar ilustrasi hingga deskripsi foto 

(caption) yang dimuat di Instagram. Variasi dimensi antara lain, personalitas, 

penampilan, pesan kunci politik, personalisasi, visibilitas, privatisasi, analisis 

visual, karakter, dan kompetensi.   

Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif untuk menganalisis 

data dengan cara mendeskripsikan atau memberi pemaparan data yang telah 

terkumpul tanpa membuat sebuah kesimpulan yang diimpelementasikan untuk 

keseluruhan (Sugiyono, 2010, h. 208). 
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