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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Sifat Penelitian 

Dalam sebuah penelitian terdapat dua jenis metodologi yang bisa dipilih, 

yaitu kualitatif dan kuantitatif. Menurut Berger (2011, h. 22), penelitian 

kualitatif berfokus pada teks, sedangkan penelitian kuantitatif berfokus pada 

angka, pengukuran, dan besaran. Anggapan tersebut tidak sepenuhnya salah, 

tapi terlalu menyederhanakan perbedaan antarkedua metodologi. 

Sebenarnya perbedaannya amat mendasar menyangkut falsafah atau 

pendekatan yang terkandung di dalamnya. Metodologi penelitian kuantitatif 

berdasarkan pendekatan positivisme (klasik atau objektif). Sedangkan 

metodologi penelitian kualitatif berasal dari pendekatan interpretif (subjektif) 

(Kriyantono, 2006, h. 51).  Pendekatan interpretif ini memiliki dua varian, 

yaitu konstruktivis dan kritis. 

Berikut ini adalah karakteristik dari penelitian kuantitatif beserta 

perbandingannya dengan penelitian kualitatif (Neuman, 2007, h. 88): 

 

Tabel 3.1. Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif 

Kuantitatif Kualitatif 

Penelitian didahului dengan menguji 

hipotesis. 

Makna ditangkap dan ditemukan 

setelah peneliti tenggelam dalam 

data-data. 

Konsep dalam bentuk variabel yang Konsep dalam bentuk tema, motif, 
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berbeda. generalisasi, dan taksonomi. 

Tindakan secara sistematis dibuat 

sebelum pengumpulan data 

dibakukan. 

Tindakan dibuat secara diimprovisasi 

dan sering digunakan untuk 

pengaturan individu atau peneliti. 

Datanya dalam bentuk angka untuk 

pengukuran yang lebih tepat. 

Data dalam bentuk kata-kata dan 

gambar dari dokumen, observasi, dan 

transkrip. 

Teorinya sebagian besar berupa 

kausal dan deduktif. 

Teorinya bisa kausal atau nonkausal 

dan kadang-kadang induktif. 

Prosedurnya standar dan replikasi 

berasumsi. 

Prosedur penelitian secara khusus dan 

jawabannya cukup jarang atau belum 

pasti. 

Analisis hasil menggunakan statistik, 

tabel, atau grafik dan mendiskusikan 

bagaimana mereka menunjukkan 

relasi hipotesis. 

Proses analisis dengan penggalian 

tema atau generalisasi dari data dan 

mengorganisasi data untuk penyajian 

yang koheren, serta gambaran yang 

konsisten. 

 

Penelitian kuantitatif merupakan metode-metode yang didasarkan pada 

informasi numerik atau kuantitas-kuantitas, yang biasanya diasosiasikan 

dengan analisis-analisis statistik. Tujuan utama penelitian kuantitatif adalah 

untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan kelompok 

variabel dependen dalam suatu populasi (Sigh, 2007, h. 63). 

Menurut Kriyantono (2006, h. 55), penelitian kuantitatif merupakan 

penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu masalah yang 

hasilnya dapat digeneralisasikan. Dengan demikian tidak terlalu 

mementingkan kedalaman data atau analisis. Dalam penelitian kuantitatif, 

peneliti dituntut untuk bersikap objektif dan memisahkan diri dari data. 

Artinya, peneliti tidak boleh membuat batasan konsep maupun alat ukur data 

atas hendak hatinya sendiri. Semuanya harus objektif dengan diuji terlebih 

dahulu apakah batasan konsep dan alat ukurnya sudah memenuhi prinsip 

reliabilitas dan validitas. Dengan kata lain, peneliti berusaha membatasi 
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konsep atau variabel yang diteliti dengan cara mengarahkan penelitian dalam 

setting yang terkontrol, lebih sistematik dan tersturuktur dalam sebuah desain 

penelitian. 

Terdapat hubungan antara pendekatan, metodologi hingga pemilihan 

metode penelitian dapat digambarkan pada tabel 3.2. berikut ini: 

 

Tabel 3.2. Hubungan Pendekatan, Metodologi, dan Metode Penelitian 

Pendekatan Metodologi 

Penelitian 

Metode 

Penelitian 

Tataran/Cara 

Analisis 

(Jenis/Tipe 

Riset) 

Klasik/Objektif/ 

Positivistik 

Kuantitatif  Survei 

 Analisis Isi 

 Eksperimental 

 Sensus 

 Deskriptif 

 Eksplanatif 

(Analitik) 

 Evaluatif 

Konstruktivis Kualitatif  Observasi 

non-

partisipan 

 Observasi 

partisipan 

 Depth-

Interview 

 Focus Group 

Discussion 

(FGD) 

 Studi Kasus 

 Analisis Isi 

Kualitatif 

 Etnografi 

 Deskriptif 

 Eksplanatif 

(Grounded) 

Kritis Kualitatif  Analisis 

Wacana 

 Framing 

 Semiotik 

 Deskriptif 

 

Dari penjelasan di atas, peneliti menggunakan metodologi penelitian 

kuantitatif, sifat atau jenisnya deskriptif. Peneliti hanya memberikan gambaran 
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informasi dari hasil penelitian statistik yang peneliti lakukan tanpa adanya 

tambahan pendapat dan masukan dari peneliti sendiri. Dengan kata lain, 

penelitian deskriptif ini tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak 

menguji hipotesis atau membuat sebuah prediksi. Penelitian deskriptif hanya 

mengumpulkan data secara universal dari data yang diperoleh dengan ukuran-

ukuran cenderung ke pusat atau ukuran sebaran (Rakhmat, 2009, h. 25). 

Maka dari itu, penelitian ini tetap bersifat objektif sebagaimana penelitian 

kuantitatif yang seharusnya. Pada penelitian deskriptif, pengumpulan data 

yang dapat digunakan adalah dengan metode survei, observasi lapangan, 

analisis isi, dan penelitian komparatif (Eriyanto, 2011, h. 16). Berdasarkan 

penjelasan tersebut, peneliti menggunakan metode analisis isi dengan 

pendekatan positivistik karena peneliti tidak memiliki hubungan yang dekat 

dengan objek yang diteliti, sehingga pemikiran peneliti tidak terkait langsung 

dan hasil penelitiannya tidak menjadi bias. 

Sugiyono (2009, h. 42) juga mengungkapkan bahwa penelitian kuantatif 

didasari oleh paradigma positivistik. Suatu penelitian positivistik harus sesuai 

dengan landasan asumsi yang dapat diklasifikasikan dan juga memiliki 

hubungan sebab akibat. Penggunaan paradigma positivisme dalam penelitian 

kuantitatif dikarenakan penelitiannya menekankan pada pengukuran variabel 

dengan menggunakan angka-angka sehingga hasilnya bersifat mutlak dan 

objektif. 

Positivisme sendiri diartikan sebagai sebuah metode yang tersusun secara 

rapih yang menggabungkan logika deduktif dengan pengamatan empiris yang 
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tepat dari perilaku individu agar bisa menemukan dan menegaskan 

seperangkat hubunngan sebab akibat (kausal) probabilistik, yang dapat 

digunakan untuk memprediksi pola umum dari aktivitas manusia (Neuman, 

2011, h. 109). 

Maksudnya adalah bahwa dengan menggunakan metode positivisme, 

penelitian kuantitatif dapat memprediksi kemungkinan-kemungkinan yang 

akan terjadi. Kemungkinan ini disebut juga sebagai hipotesis penelitian. Untuk 

memperoleh hasil, maka hipotesis-hipotesis yang muncul akan diuji dengan 

cara menganalisis secara cermat angka-angka dari ukuran yang tepat. 

Penelitian kuantitatif yang peneliti lakukan haruslah dilakukan secara 

ilmiah (Sugiyono, 2009, h. 2). Ilmiah yang dimaksud adalah berdasarkan ciri-

ciri keilmuan, yaitu rasional empiris, dan sistematis. Mengingat bahwa dalam 

melakukan penelitian harus bersifat empiris, yaitu sesuai dengan teori dan 

konsep yang melandasinya (Kriyantono, 2006, h. 56), maka peneliti pun 

melakukan penelitian menggunakan konsep etika iklan yang terdapat dalam 

kitab Etika Pariwara Indonesia. 

 

3.2 Metode Penelitian 

Dari beberapa metode penelitian kuantitatif, peneliti memilih satu metode 

untuk digunakan dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan 

adalah analisis isi kuantitatif. Peneliti akan menganalisis isi dari iklan yang 

telah dijadikan sebagai objek penelitian, apakah isi dari iklan tersebut sesuai 

atau melanggar Etika Pariwara Indonesia. 
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Analisis isi (content analysis) merupakan teknik penelitian khusus untuk 

analisis tersebut, yang mereduksi teks menjadi unit-unit (kalimat, ide, gambar, 

bab, dan sebagainya). Setelah dilakukan reduksi menjadi unit, dilakukan 

skema pengodean pada unit-unit tersebut untuk membuat inferensi komunikasi 

dalam teks (West, 2008, h. 86). 

Sedangkan analisis isi menurut Narendra (2008, h. 103) adalah sebuah alat 

riset yang digunakan untuk menyimpulkan kata atau konsep yang tampak 

dalam suatu teks atau rangkaian teks. Teks ini bisa berupa buku, esai, hasil 

wawancara, diskusi, judul dan artikel surat kabar, naskah pidato, percakapan, 

iklan, dan pesan komunikasi yang terdokumentasi. 

Selain analisis isi kuantitatif, juga dikenal dengan analisis kualitatif. 

Altheide (1996 dikutip Kriyantono, 2006, h. 251) menjelaskan bahwa analisis 

isi kualitatif disebut sebagai Ethnographic Content Analysis (ECA), yaitu 

perpaduan analisis isi objektif dengan observasi partisipan. Artinya, istilah 

ECA ini adalah peneliti berinteraksi dengan material-material dokumentasi 

atau bahkan melakukan wawancara mendalam sehingga pernyataan-

pernyataan yang spesifik dapat diletakan pada konteks yang tepat untuk 

dianalisis. 

Analisis isi kualitatif ini bersifat sistematis, analitis tapi tidak kaku seperti 

dalam analisis isi kuantitatif. Kategorisasi dipakai hanya sebagai panduan, 

diperbolehkan konsep-konsep atau kategorisasi yang lain muncul selama 

proses penelitian. Saat ini telah banyak metode analisis yang berpijak dari 

pendekatan analisis isi kualitatif, antara lain analisi framing, analisis wacana 
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kritis, analisis tekstual, semiotik, analisis retorika, dan ideological criticism. 

Dalam melakukan analisis kualitatif, peneliti harus bersikap kritis terhadap 

realitas yang ada dalam teks yang dianalisis. 

Sementara dalam penelitian kuantitatif, menurut Berelson dan Kerlinger 

analisis isi kuantitatif merupakan suatu metode untuk mempelajari dan 

menganalisis komunikasi secara sistematik, objektif, dan kuantitatif terhadap 

pesan yang tampak (Kriyantono, 2006, h. 232). Sedangkan menurut Budd 

(1967 dikutip Kriyantono, 2006, h. 232), analisis isi kuantitatif merupakan 

suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan atau 

suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi 

yang terbuka dari komunikator yang dipilih. 

Dalam melakukan analisis isi perlu dilakukan pemisahan teks koding 

kedalam kategori, kemudian dilakukan analisis menggunakan metode dasar 

dalam analisis isi, yaitu analisis konseptual (conceptual analysis) dan analisis 

hubungan (relational analysis). Analisis konseptual didefinisikan sebagai 

tatanan eksistensi dan frekuensi dari suatu konsep, yang seringkali 

direpresentasikan oleh kata dari konsep, didalam teks. Sedangkan analisis 

hubungan didefinisikan sebagai hubungan diantara konsep dalam teks. Intinya 

analisis isi digunakan untuk meneliti pesan dalam proses komunikasi, baik 

secara interpersonal maupun publik atau massa (Narendra, 2008, h. 103). 

Menurut Holsti (dikutip Narendra, 2008, h. 104), analisis isi merupakan 

suatu teknik untuk mengambil kesimpulan dengan mengidentifikasi berbagai 
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karakteristik khusus suatu pesan objektif dan sistematis. Berikut ini adalah 

alasan menggunakan analisis isi (Narendra, 2008, h. 106): 

a. Analisis isi dipercaya dapat memberikan informasi yang sedang dicari. 

b. Ingin melihat apakah hipotesis awal yang dimiliki oleh peneliti sudah 

benar atau belum. 

Terdapat prosedur analisis isi menurut Arthur Asa Berger (dikutip 

Narendra, 2008, h. 108) sebagai berikut: 

a. Memutuskan keinginan untuk menemukan sesuatu dan menawarkan 

hipotesis. 

b. Menjelaskan pesan media yang akan diteliti dan menjelaskan alasan 

riset dilakukan. 

c. Memberikan definisi operasional dari topik yang akan diteliti. 

d. Menjelaskan cara mengambil sampel dari pesan media. 

e. Menjelaskan unit analisis dalam riset yang dilakukan. 

f. Menjelaskan sistem klarifikasi atau kategorisasi untuk mengoding 

materi. 

g. Menentukan sistem pengodingan. 

h. Menguji realibilitas antar peneliti. 

i. Menganalisis teks dengan sistem kode yang dibuat. 

j. Merepresentasikan hasil temuan riset dengan menggunakan data 

terkuantifikasi yang telah didapat dari analisis data. 

k. Menginterpretasikan hasil riset dengan menggunakan data numeric dan 

materi lain yang sesuai dengan riset. 
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Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Sama halnya jika 

menggunakan metode analisi isi. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan 

yang dimiliki oleh analisis isi (Narendra, 2008, h. 114): 

 

Tabel 3.3. Kelebihan dan Kekurangan Analisis Isi 

Kelebihan Kekurangan 

Tidak menggunakan manusia 

sebagai objek penelitian 

Kesulitan menentukan sumber 

data yang memuat pesan-pesan 

yang relevan 

Lebih murah dan data mudah 

diperoleh 

Tidak dapat digunakan untuk 

menguji antavariabel, tidak dapat 

melihat sebab akibat, hanya 

menilai kecenderungan 

Dapat digunakan jika penelitian 

survey tidak dapat digunakan 

Sangat menghabiskan waktu 

Melihat langsung bentuk 

komunikasi melalui teks atau 

transkrip dan langsung mengeta 

hui interaksi sosial 

 

 

Berdasarkan penjelasan pada jenis dan sifat penelitian bahwa penelitian 

kuantitatif dengan paradigma positivisme menggunakan hipotesis penelitian 

yang akan diuji. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak membuat hipotesis 

karena peneliti menggunakan analisis isi deskriptif. Analisis isi deskriptif 

merupakan analisis isi yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail 

suatu pesan atau suatu teks tertentu (Eriyanto, 2011, h. 47). Dalam analisi isi 

ini tidak dimaksudkan  untuk menguji hubungan antarvariabel atau hipotesis 

tertentu melainkan untuk menjelaskan secara deskriptif aspek-aspek dari suatu 

pesan. Analisi isi ini semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek 

dan karakteristik dari suatu pesan. 
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Kriyantono (2006, h. 233) menerapkan beberapa prinsip yang perlu 

diperhatikan dalam melakukan analisis isi media, yaitu: 

a. Prinsip sistematik 

Terdapat perlakuan prosedur yang sama pada semua isi yang di 

analisis. Peneliti tidak dibenarkan menganalisis hanya pada isi yang 

sesuai dengan perhatian dan minatnya saja, tetapi harus pada 

keseluruhan isi yang telah ditetapkan untuk diteliti. 

b. Prinsip objektif 

Hasil penelitian tidak berdasarkan pemikiran dan pendapat peneliti, 

namun pada prosedur penelitian yang ada. Kategori yang sama bila 

digunakan untuk isi yang sama dengan prosedur yang sama, maka 

hasilnya harus sama walaupun penelitiannya beda. 

c. Prinsip kuantitatif 

Jenis-jenis isi yang diteliti dimasukkan atau dicatat kedalam angka-

angka. 

d. Prinsip isi yang nyata 

Yang diteliti dan dianalisis adalah isi yang tersurat (tampak) bukan 

makna yang dirasakan peneliti. Makna pesan tersembunyi bukan 

menjadi fokus penelitian analisis isi. 

Untuk memenuhi keempat prinsip tersebut, maka peneliti pun 

menggunakan dua koder lainnya untuk ikut meneliti objek iklan yang diteliti. 

Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mempertahankan keobjektivitasan 

penelitian yang dilakukan. 
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Sebagaimana penelitian analisis isi harus menggunakan ukuran penelitian 

(Neuman, 2011, h. 402), maka peneliti pun menggunakan aturan yang terdapat 

dalam Etika Pariwara Indonesia sebagai penentu ukuran pelanggaran iklan. 

Kategorisasi pelanggaran akan dijelaskan lebih lanjut pada unit analisis. 

Demikian halnya dengan poin-poin yang dijadikan sebagai koding, akan 

diambil dari aturan Etika Pariwara Indonesia. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah iklan minuman berenergi 

yang tayang di televisi Indonesia selama tahun 2015. Menurut data yang telah 

peneliti kumpulkan, peneliti memperoleh 20 iklan minuman berenergi yang 

tayang pada tahun 2015. Iklan-iklan ini akan dikategorikan terlebih dahulu 

sesuai dengan konsep sehingga dapat dianalisis sesuai dengan unit analisis 

yang telah ditentukan. 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Populasi merupakan totalitas dari semua objek atau individu yang 

memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. 

Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diambil melalui cara-

cara tertentu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi (Harianti, 2012, h. 13). 

Sugiyono (2002, dikutip Unaradjan, 2013, h. 110) menjelaskan bahwa 

populasi merupakan wilayah secara umum yang memiliki objek dan subjek 
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yang dijadikan sebagai karakteristtik tertentu oleh peneliti untuk dipelajari dan 

ditarik kesimpulannya. Namun demikian, populasi tidaklah menggambarkan 

orang atau data yang berada pada wilayah tersebut. 

Peneliti meneliti iklan minuman berenergi yang tayang pada tahun 2015 di 

televisi Indonesia. Jumlah populasi iklan yang ada sebanyak 20 iklan. Melihat 

keterjangkauan populasi yang hanya terdiri dari 20 sampel, peneliti memilih 

untuk menggunakan total sampling. 

Tabel berikut merupakan judul iklan yang peneliti jadikan sebagai sampel 

yang diteliti. 

 

Tabel 3.4. Daftar Iklan Minuman Berenergi Tahun 2015 

No. Judul Iklan 

1. Ekstra Joss versi Tanding Kalau Sebanding 

2. Ekstra Joss versi Aliando Syarief 

3. Extra Joss versi Aliando Syarief, Rio Dewanto, dan Ganindra Bimo 

4. Extra Joss versi Pekerja Lapangan Itu Laki 

5. Extra Joss versi Aliando Syarief dan Cinta Laura 

6. Extra Joss versi Kurban 

7. Hemaviton Jreng versi Denny dan Wendy Cagur 

8. Hemaviton Energy Rhythm 

9. Kratingdaeng versi Buat yang Biasa, Luar Biasa 

10. Kratingdaeng versi The Real Energy Drink 

11. Kuku Bima Ener-G versi Rumah Kita 

12. Kuku Bima Ener-G versi Manny Pacquiao dan Chris John 

13. Kuku Bima Ener-G versi Laskar Mandiri 

14. Panther versi Tukul Arwana 

15. Panther Energy versi Indra Kubon (Skateboarder) 

16. Panther Energy versi Didi Triya Sanjaya (BMX Freestyler) 

17. Panther Energy versi Hamy Pratama (Parkour Practitioner) 

18. M 150 

19. Proman Energenesis Minuman Energi Bertumbuh 

20. Neo Hormoviton Pasak Bumi 
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3.5 Operasionalisasi Variabel 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis isi iklan minuman 

berenergi selama tahun 2015. Dengan menggunakan total sampling, maka 

keseluruhan iklan dianalisis oleh tiga orang koder. Koder pertama adalah 

peneliti sendiri, koder kedua adalah Bapak Calvin Eko selaku dosen 

Universitas Multimedia Nusantara yang memiliki hubungan dengan 

periklanan, dan koder ketiga adalah Emil William, mahasiswa Universitas 

Multimedia Nusantara yang pernah mendapatkan mata kuliah Media 

Marketing. 

Di bawah ini adalah tabel operasionalisasi konsep dari analisis isi 

penelitian yang didalamnya berisikan konsep, variabel, dimensi, indikator, 

item, dan skala pengukuran yang digunakan. 
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Tabel 3.5. Operasional Konsep 

No. Konsep Variabel Dimensi Indikator Kategori Item Skala 

1 Etika 

Pariwara 

Indonesia 

Pelanggaran 

Etika 

Pariwara 

Indonesia 

Bahasa Menggunakan 

kata-kata dan 

visual 

Penggunaan kata 

superlatif 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“paling”? 

 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“nomor satu”? 

 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“top”? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

Penggunaan kata 

yang menyatakan 

kandungan, bobot, 

tingkat, dan mutu 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“100%”? 

 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“asli”? 

 

Apakah ada 

penggunaan kata 

“murni”? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

Merendahkan 

produk lain 

Apakah ada 

pernyataan yang 

merendahkan produk 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 
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lain secara langsung? 

 

Apakah ada 

pernyataan yang 

merendahkan produk 

lain secara tidak 

langsung? 

Penyalahgunaan 

istilah ilmiah 

Apakah ada 

menampilkan 

komposisi minuman 

berenergi? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

Penyalahgunaan 

bahasa bias jender 

Apakah ada bahasa 

atau penggunaan 

istilah atau ungkapan 

yang dapat 

disalahartikan atau 

yang menyinggung 

perasaan suatu jender? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

2 Kekerasan Menunjukkan 

perilaku 

Menampilkan 

adegan kekerasan 

Apakah ada adegan 

yang menampilkan 

kekerasan secara 

verbal? 

 

Apakah ada adegan 

yang menampilkan 

kekerasan secara non 

verbal? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

Menampilkan Apakah ada adegan 0, 1 
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adanya unsur 

hewan atau 

menampilkan 

adegan kekerasan 

terhadap hewan 

yang menampilkan 

adanya unsur hewan 

atau menampilkan 

kekerasan terhadap 

hewan? 

 

(Tidak, Ada) 

3 Keselamatan Menunjukkan 

perilaku 

Menampilkan 

adegan yang 

berbahaya 

Apakah ada adegan 

yang menampilkan 

seseorang melakukan 

adegan berbahaya? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

4 Hiperbolisasi Menggunakan 

visual 

Menampilkan 

pesan dengan 

melebih-lebihkan 

Apakah ada 

manipulasi visual yang 

berlebihan atau 

rekayasa visual?  

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

5 Manfaat 

Produk 

Menggunakan 

kata-kata 

Menampilkan 

manfaat produk 

Apakah ada 

penyampaian manfaat 

di luar komposisi 

produk tersebut? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

6 Vitamin, 

Mineral, dan 

Suplemen 

Menunjukkan 

perilaku 

Menunjukkan 

peningkatan 

stamina, energi, 

dan kebugaran 

Apakah ada adegan 

yang mengandung 

pernyataan tentang 

meningkatkan stamina, 

energi, dan kebugaran?  

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

Menunjukkan 

peningkatan 

kemampuan seks 

Apakah ada adegan 

yang mengandung 

pernyataan tentang 

peningkatan 

kemampuan seks 

secara langsung? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 
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Apakah ada adegan 

yang mengandung 

pernyataan tentang 

peningkatan 

kemampuan seks 

secara tidak langsung? 

 

Apakah ada pesan 

yang menjanjikan 

bahwa produk tersebut 

mampu meningkatkan 

kemampuan seks? 

7 Perempuan Menunjukkan 

perilaku 

Mengeksploitasi 

perempuan 

Apakah ada adegan 

yang mengeksploitasi, 

melecehkan, dan 

mengobyekan 

perempuan? 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 

8 Wahana iklan 

media televisi 

Menggunakan 

kata-kata 

Penggunaan 

keterangan 

Apakah ada 

penggunaan kata-kata 

yang menunjukkan 

“Adegan Ini 

Didramatisasi?” 

 

Apakah ada 

penggunaan kata-kata 

yang menunjukkan 

“Adegan Ini 

0, 1 

 

(Tidak, Ada) 
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Berbahaya” 

 

Apakah ada 

penggunaan kata-kata 

yang menunjukkan 

“Bimbingan Orang 

Tua”? 
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Sesuai tabel di atas, maka peneliti menjadikan poin-poin yang terdapat 

pada Etika Pariwara Indonesia sebagai pengukur apakah iklan yang ada 

melanggar atau tidak melanggar etika. Peneliti memberikan skor untuk setiap 

kategori iklan. Skor 0 diberikan untuk iklan yang sesuai dengan Etika 

Pariwara Indonesia. Skor 1 diberikan untuk iklan yang tidak sesuai dengan 

Etika Pariwara Indonesia. 

 

3.6 Definisi Kategori 

a. Bahasa 

Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi yang dapat disampaikan 

melalui lisan, tulisan maupun media lain yang sudah disepakati oleh pihak 

yang berkomunikasi. Bahasa yang disampaikan melalui lisan dapat disebut 

dengan bahasa primer sedangkan bahasa yang diutarakan dengan 

menggunakan selain lisan disebut dengan bahasa sekunder. Ada beberapa 

jenis bahasa iklan diantaranya: superlatif, kandungan, bobot, tingkat, dan 

mutu, merendahkan produk lain, istilah ilmiah, dan bahasa bias jender. 

- Dalam Etika Pariwara Indonesia, superlatif merupakan suatu 

tingkatan perbandingan yang menyatakan kualitas atau keadaan 

yang paling tinggi atau paling rendah yang dipandang dari sudut 

tertentu (misal: paling, nomor satu, top, dsb). 

- Dalam Etika Pariwara Indonesia, kandungan, bobot, tingkat, dan 

mutu: suatu ketentuan yang menyatakan kadar atau tingkatan yang 

terkandung dalam sebuah produk (misal: 100%, murni, asli, dsb). 
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- Merendahkan produk lain: suatu ungkapan atau pernyataan yang 

bermaksud untuk merugikan produk lain. 

- Dalam Etika Pariwara Indonesia, istilah ilmiah merupakan bahasa 

yang sifatnya ilmu pengetahuan (misalnya: zinc, DHA, AA, AHA, 

dsb). 

- Bahasa bias jender: dalam Webster's New World Dictionary dan 

Women's Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa jender adalah 

suatu konsep kultural yang berupaya membuat pembedaan 

(distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 

karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 

berkembang dalam masyarakat. Definisi bahasa bias jender dalam 

penelitian ini mengikuti Etika Pariwara Indonesia. Etika Pariwara 

Indonesia mendefinisikan bahasa bias jender ialah penggunaan 

istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat 

menyinggung perasaan sesuatu jender. 

b. Kekerasan 

Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000) kekerasan adalah 

penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan 

terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat 

yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar atau 

trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau 

perampasan hak. Namun, tidak semua kekerasan dilakukan oleh fisik, 

tetapi juga ada kekerasan yang dilakukan secara non fisik. 
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Untuk menganalisa kekerasan dalam penelitian ini maka peniliti hanya 

ingin melihat berdasarkan pada tindakannya saja, yaitu: 

- Kekerasan secara langsung atau secara fisik 

- Kekerasan secara tidak langsung atau secara non fisik. 

c. Adegan Berbahaya 

Adegan berbahaya adalah suatu keadaan yang tidak aman, dalam suatu 

kondisi yang tidak aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, 

emosional, pekerjaan, psikologis, ataupun pendidikan dan dari ancaman 

terhadap faktor-faktor tersebut. 

d. Hiperbolisasi 

Hiperbolisasi adalah suatu pesan yang mengandung pernyataan yang 

berlebihan atau membesar-besarkan suatu hal yang sebenarnya dengan 

maksud untuk memperhebat, meningkatkan kesan dan pengaruh. 

e. Menjanjikan Kandungan 

Vitamin, mineral, dan suplemen adalah suatu kandungan yang terdapat 

dalam sebuah makanan atau minuman, yang memiliki manfaat bagi tubuh. 

Dalam penelitian ini, minuman berenergi menjanjikan kepada konsumen 

bahwa dapat menambahkan energi, stamina, dan kebugaran dalam 

menjalankan aktivitas sehari-hari. 

f. Eksploitasi Perempuan 

Eksploitasi merupakan suatu hal yang dipakai atau dipergunakan atau 

dimanfaatkan dalam berbagai keperluan untuk memenuhi kebutuhannya. 

Dalam Jurnal Perempuan (2013, para. 1), Nurvina juga menilai industri 
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televisi yang menguasai frekuensi milik publik kerap menjadi salah satu 

pelaku kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan yang dimaksud 

bukanlah kekerasan fisik, melainkan kekerasan simbolis melaui narasi-

narasi yang mendukung objektifikasi perempuan. 

g. Wahana Iklan 

Wahana iklan merupakan media untuk menyampaikan informasi atau 

pesan, diantaranya dalam EPI adalah media cetak, televisi, radio, bioskop, 

dsb. Dalam wahana iklan ini, pesan yang akan disampaikan haruslah tepat 

pada sasarannya, untuk kalangan mana pesan tersebut disampaikan (anak-

anak, remaja, atau dewasa). 

 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data merupakan suatu tenik atau cara-cara yang 

dapat digunakan seorang peneliti untuk mengumpulkan data (Kriyantono, 

2006, h. 95). Terdapat beberapa teknik atau metode pengumpulan data yang 

biasanya dilakukan. Teknik pengumpulan data ini sangat ditentukan oleh 

metodologi penelitian, apakah kualitatif atau kuantitatif. Dalam penelitian 

kualitatif menggunakan metode atau teknik pengumpulan data berupa 

observasi, wawancara mendalam, dan studi kasus. Sedangkan dalam 

penelitian kuantitatif menggunakan metode atau teknik pengumpulan data 

berupa kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. 

Di dalam sebuah penelitian, pastilah ada data yang menjadi objek 

penelitian tersebut. Karena data memiliki kedudukan yang paling tinggi dan 
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paling penting dalam sebuah penelitian (Taniredja dan Mustafidah, 2011, h. 

41). Untuk mengumpulkan data yang menjadi objek penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan dokumentasi dari Youtube. 

Data sendiri terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. 

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti sedangkan 

data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui tangan kedua 

(Unaradjan, 2013, h. 130). 

3.7.1 Data Primer 

Data yang dikumpulkan merupakan iklan minuman berenergi yang 

tayang di televisi Indonesia pada tahun 2015 yang diperoleh dari 

beberapa akun Youtube. Peneliti akan mengunduh iklan terkait dan 

melakukan analisis sesuai dengan metode yang digunakan. Peneliti 

juga akan menyertakan hasil screenshot adegan pelanggaran yang 

dilakukan. 

3.7.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang didapat dari sumber lain atau 

yang sudah diolah sebelumnya dari pihak lain. Jenis data sekunder 

berupa dokumentasi, hasil penelitian lain, artikel dan lainnya. Data 

sekunder berguna untuk melengkapi data primer, jika data primer 

dianggap kurang atau sulit diperoleh (Berger, 2011, h. 33). 

Data-data pendukung penelitian ini diperoleh melalui buku, 

internet, jurnal, dan sumber bacaan maupun media lain yang mampu 

memberikan informasi terkait penelitian yang dilakukan.  
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3.8 Unit Pencatatan 

Menurut Eriyanto (2011, h. 64), unit pencatatan merupakan unit analisis 

yang paling penting dalam analisis isi. Unit ini berkaitan dengan bagian apa 

dari isi yang akan dicatat, dihitung, dan dianalisis. Unit pencatatan berbeda 

dengan unit sampling. Unit sampling hanya menentukan isi apa yang akan 

dianalisis, sementara unit pencatatan berbicara mengenai bagian apa dari isi 

yang akan dicatat, dihitung, dan dianalisis. 

Dalam unit pencatatan ini, terdapat lima jenis unit di dalamnya, seperti 

unit fisik, unit sintaksis, unit referensial, unit proposisional, dan unit tematik. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan unit tematik sebagai unit 

pencatatan. Unit tematik merupakan salah satu unit analisis yang banyak 

digunakan dalam analisis isi. Karena unit analisis ini relatif mudah untuk 

dikerjakan. Peneliti tinggal mengamati adegan iklan minuman berenergi yang 

melakukan pelanggaran dari setiap adegan per adegannya. 

 

3.9 Teknik Pengukuran Data 

Ada dua faktor penting yang harus dipahami sebelum membuat instrumen 

penelitian, yaitu pengukuran. Pengukuran merupakan upaya pemberian tanda 

angka (numeral) atau bilangan pada suatu objek atau peristiwa dengan aturan-

aturan tertentu (Kriyantono, 2006, h.135). Pengukuran juga merupakan upaya 

memberikan nilai-nilai variabel. Nilai-nilai ini berbentuk notasi bilangan. 

Dari unit analisis yang sudah ditentukan, maka tiap-tiap unit tersebut 

diolah melalui pengkodingan. Dan sesuai dengan metode analisis isi yang 
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digunakan, maka pengukuran menggunakan lembar koding (coding sheet). 

Fungsinya adalah agar objek yang diteliti dapat dibandingkan dan 

dikelompokkan (Suhartono, 2002 dikutip Kriyantono, 2009, h. 135). 

Alat ukur ini haruslah terpercaya, jika dilakukan dengan dua orang atau 

lebih, yang menilai sesuatu akan menghasilkan hasil temuan yang sama pula 

(Eriyanto, 2011, h. 281). 

3.9.1 Uji Reliabilitas 

Forcese dan Richer (dikutip Rakhmat, 2009, h. 17), reliabilitas 

artinya memiliki sifat dapat dipercaya. Suatu alat ukur dikatakan 

memiliki reliabilitas, apabila digunakan berkali-kali oleh peneliti yang 

sama atau peneliti yang lain akan tetap memberikan hasil yang sama. 

Reliabilitas mengandung makna stabilitas atau tidak berubah-ubah, 

konsisten, dan dependabilitas (dapat diandalkan). Analisis isi harus 

dilakukan secara objektif, tidak boleh ada penafsiran dari satu orang 

koder dan koder lain (Eriyanto, 2011, h. 280). Reliabilitas berbeda 

dengan validitas. Reliabilitas melihat apakah suatu alat ukur dapat 

dipercaya dan menghasilkan temuan yang sama ketika digunakan oleh 

orang yang berbeda. Sedangkan validitas berbicara apakah alat ukur 

benar-benar mengukur apa yang ingin diukur (Eriyanto, 2011, h. 282). 

Uji reliabilitas pertama-tama dilakukan dengan menggunakan 

dokumentasi, melalui perekaman pada saat pengumpulan data. Setelah 

seluruh data dokumentasi terkumpul, kemudian dimasukkan kedalam 

lembar koding sesuai dengan kategorisasi yang telah ditentukan. 
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Sesuai namanya intercoder, perhitungan reliabilitas membutuhkan dua 

atau lebih orang sebagai koder. Masing-masing koder diberikan lembar 

koding dan diminta untuk menilai sesuai petunjuk dalam lembar 

koding. Hasil dari pengisian koder diperbandingkan untuk melihat 

sejauh mana persamaan dan perbedaannya (Eriyanto, 2011, h. 288). 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan uji reliabilitas untuk 

mencari persamaan dan perbedaan antar koder yang telah ditentukan 

sesuai dengan alat ukur yang digunakan. Alat ukur yang digunakan 

adalah kategori etika iklan menurut Etika Pariwara Indonesia yang 

kemudian diisi oleh koder dan hasilnya dihitung. Hasil yang dihitung 

adalah jumlah dari kesepakatan jawaban yang telah diisi oleh koder 

pada setiap kategori. 

Untuk mengukur reliabilitas, peneliti perlu mencari sampel dari 

populasi iklan yang telah diperoleh. Riffie (2005, h. 143) mengatakan 

bahwa sampel yang akan diuji adalah 10% dari total sampel yang ada. 

Dengan demikian, 10% dari 20 sampel iklan yang digunakan adalah 

dua iklan. Pengambilan sampel dilakukan dengan cara simple random 

sampling. 

Penelitian analisis isi ini menggunakan formula yang dapat 

digunakan untuk menghitung reliabilitas dari suatu alat ukur. Formula 

yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah formula Holsti. 

Reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan, seberapa besar 

persentase persamaan antarkoder ketika menilai suatu isi. Rumus 
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reliabilitas antarkoder Holsti adalah sebagai berikut (Eriyanto, 2011, h. 

290): 

3M 

CR =   x 100% 

(N1 + N2 + N3) 

 

Keterangan: 

CR : Coeficient Reliability 

M : Jumlah koding yang sama (disetujui oleh masing-masing koder) 

N1 : Jumlah koding yang dibuat koder 1 

N2 : Jumlah koding yang dibuat koder 2 

N3 : Jumlah koding yang dibuat koder 3 

 

Kriyantono (2006, h. 240) mengatakan bahwa ambang penerimaan 

untuk uji realibitas adalah 75%. Apabila persetujuan antara 

pengkoding tidak mencapai 75%, maka kategorisasi operasionalnya 

belum mencapai tingkat keterandalan atau keterpercayaan. 

Berdasarkan kategori yang telah peneliti susun dan isi, maka peneliti 

harus memiliki persamaan dengan kedua koder lainnya sebanyak 75% 

agar kategori tersebut dapat dijadikan sebagai alat ukur untuk 

menganalisis. 

Kategori yang peneliti susun dalam lembar koding disesuaikan 

dengan aturan-aturan yang terdapat pada Etika Pariwara Indonesia. 

Poin yang dipilih sebagai kategori penelitian ini adalah poin yang 

Pelanggaran etika..., Robby Setyawan, FIKOM UMN, 2016



92 
 

aturannya memiliki keterkaitan dengan sampel penelitian. Peneliti 

memilih tujuh dimensi, yaitu dimensi bahasa, kekerasan, keselamatan, 

hiperbolisasi, vitamin, mineral, dan suplemen, perempuan, dan wahana 

iklan media televisi. 

Dari masing-masing dimensi terdiri dari beberapa kategori. 

Dimensi bahasa terdiri atas lima kategori, kekerasan terdiri dari dua 

kategori, keselamatan terdiri dari satu kategori, hiperbolisasi terdiri 

dari satu kategori, vitamin, mineral, dan suplemen terdiri dari dua 

kategori, perempuan terdiri dari satu kategori, dan wahan iklan media 

televisi terdiri dari satu kategori. 

Berikut ini merupakan tabel kategorisasi penelitian yang 

digunakan: 

 

Tabel 3.6. Kategorisasi Penelitian Analisis Isi 

No. Etika Pariwara Indonesia 

1 Penggunaan kata superlatif 

2 Penggunaan kata yang menyatakan kandungan, bobot, tingkat, 

dan mutu 

3 Merendahkan produk lain 

4 Menyalahgunakan istilah ilmiah 

5 Penyalahgunaan bahasa bias jender 

6 Menampilkan adegan kekerasan 

7 Menampilkan adanya unsur hewan atau menampilkan kekerasan 

terhadap hewan 

8 Menampilkan adegan yang berbahaya 

9 Menampilkan pesan dengan melebih-lebihkan 

10 Menunjukkan peningkatan stamina, energi, dan kebugaran 

11 Menunjukkan peningkatan kemampuan seks 

12 Mengeksploitasi perempuan 

13 Penggunaan keterangan 
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Peneliti membagi tabel menjadi beberapa kolom, yaitu kolom 

„kategori‟, kolom „iklan‟, kolom „tidak ada‟, dan kolom „ada‟. Pada 

kolom „kategori‟ berisi item atau pertanyaan dari tiap kategori. Pada 

kolom „iklan‟ berisi iklan yang digunakan sebagai sampel uji 

reliabilitas. Selanjutnya, pada kolom „tidak ada‟ dan „ada‟, koder 

mencentang apakah iklan yang berkaitan sesuai atau tidak sesuai 

dengan item yang berada pada kolom indikator. Apabila iklan tidak 

sesuai dengan indikator maka koder mencentang pada kolom tidak ada. 

Apabila iklan sesuai dengan indikator maka koder mencentang pada 

kolom ada. 

Peneliti juga memberikan lembar koding pada waktu dan tempat 

yang berbeda kepada masing-masing koder. Tujuannya agar hasil 

koding lebih objektif karena tidak ada kesepakatan antarkoder dalam 

mengisi lembar koding. Kemudian peneliti menyederhanakan tabel 

sesuai dengan jawaban yang diisi masing-masing koder untuk lebih 

memudahkan uji reliabilitas. Apabila koder mencentang pada kolom 

“TIDAK ADA” maka peneliti menuliskan angka nominal 0, apabila 

koder mencentang pada kolom “ADA” maka peneliti menuliskan 

angka nominal 1. 

3.9.1.1 Uji Reliabilitas Dimensi “Bahasa” 

Tabel 3.7. Kategori “Penggunaan Kata-Kata Superlatif” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Penggunaan 

kata 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 
0 0 0 
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“paling” Laki 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Penggunaan 

kata 

“nomor 

satu” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Penggunaan 

kata “top” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 6   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 18   Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah:  
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CR  = (3x6) / (6+6+6) 

  = 18 / 18 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.8. Kategori “Penggunaan Kata yang Menyatakan 

Kandungan, Bobot, Tingkat, dan Mutu” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Penggunaan 

kata 

“100%” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Penggunaan 

kata “asli” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Penggunaan 

kata 

“murni” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 
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Total Setuju = 6   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 18   Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 

CR  = (3x6) / (6+6+6) 

  = 18 / 18 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.9. Kategori “Merendahkan Produk Lain” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Merendahkan 

produk lain 

secara 

langsung 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Merendahkan 

produk lain 

secara tidak 

langsung 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

1 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 
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Total Setuju = 3   Total Tidak Setuju = 1 

Total 0 = 11   Total 1 = 1 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 

CR  = (3x3) / (4+4+4) 

  = 9 / 12 

  = 0,75  75% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 0,75 atau 75%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.10. Kategori “Penyalahgunaan Istilah Ilmiah” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

komposisi 

minuman 

berenergi 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

1 1 1 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 5    Total 1 = 3 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 
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CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.11. Kategori “Penyalahgunaan Bahasa Bias 

Jender” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

bahasa atau 

penggunaan 

istilah atau 

ungkapan 

yang dapat 

disalahartikan 

atau yang 

menyinggung 

perasaan 

suatu jender 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

1 0 1 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 1   Total Tidak Setuju = 1 

Total 0 = 4    Total 1 = 2 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 
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CR  = (3x1) / (2+2+2) 

  = 3 / 6 

  = 0,5  50% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 0,5 atau 50%, 

maka kategori ini tidak bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.2 Uji Reliabilitas Dimensi “Kekerasan” 

Tabel 3.12. Kategori “Menampilkan Adegan Kekerasan” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

kekerasan 

secara verbal 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Menampilkan 

kekerasan 

secara non 

verbal 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 4   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 12   Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 
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CR  = (3x4) / (4+4+4) 

  = 12 / 12 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.13. Kategori “Menampilkan adanya unsur hewan 

atau menampilkan kekerasan terhadap hewan” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

adanya unsur 

hewan atau 

menampilkan 

kekerasan 

terhadap 

hewan 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 3   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 9    Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah:  
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CR  = (3x3) / (3+3+3) 

  = 9 / 9 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.3 Uji Reliabilitas Dimensi “Keselamatan” 

Tabel 3.14. Kategori “Menampilkan Adegan yang 

Berbahaya” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

adegan 

berbahaya? 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

1 1 1 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 3    Total 1 = 3 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah:  
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CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.4 Uji Reliabilitas Dimensi “Hiperbolisasi” 

Tabel 3.15. Kategori “Menampilkan Pesan yang Melebih-

lebihkan” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Manipulasi 

visual yang 

berlebihan 

atau 

rekayasa 

visual 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan Itu 

Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 
0 0 0 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 6    Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah:  

Pelanggaran etika..., Robby Setyawan, FIKOM UMN, 2016



103 
 

CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.5 Uji Reliabilitas Dimensi “Manfaat Produk” 

Tabel 3.16. Kategori “Menampilkan Manfaat Produk” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menyampaikan 

manfaat diluar 

komposisi 

produk 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton 

Energy versi 

Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 6    Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah:  
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CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.6 Uji Reliabilitas Dimensi “Vitamin, Mineral, dan Suplemen” 

Tabel 3.17. Kategori “Menunjukkan Peningkatan Stamina, 

Energi, dan Kebugaran” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

adegan yang 

mengandung 

pernyataan 

tentang 

meningkatkan 

stamina, 

energi, dan 

kebugaran 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

1 1 1 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

1 1 1 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 0    Total 1 = 6 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 
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CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

Tabel 3.18. Kategori “Menunjukkan Peningkatan 

Kemampuan Seks” 

Kategori Iklan Koder 

1 

Koder 

2 

Koder 

3 

Menampilkan 

adegan yang 

mengandung 

pernyataan 

tentang 

peningkatan 

kemampuan 

seks secara 

langsung 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Menampilkan 

adegan yang 

mengandung 

pernyataan 

tentang 

peningkatan 

kemampuan 

seks secara 

tidak 

langsung 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 
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Menampilkan 

pesan yang 

menjanjikan 

bahwa 

produk 

tersebut 

mampu 

meningkatkan 

kemampuan 

seks 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 6   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 18   Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 

CR  = (3x6) / (6+6+6) 

  = 18 / 18 

  = 1   100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.7 Uji Reliabilitas Dimensi “Perempuan” 

Tabel 3.19. Kategori “Mengeksploitasi Perempuan” 

Menampilkan Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 
0 0 0 
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eksploitasi, 

melecehkan 

dan 

mengobyekan 

perempuan 

Itu Laki 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 0 0 0 

 

Total Setuju = 2   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 6    Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 

CR  = (3x2) / (2+2+2) 

  = 6 / 6 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

 

3.9.1.8 Uji Reliabilitas Dimensi “Wahana Iklan” 

Tabel 3.20. Kategori “Penggunaan Keterangan” 

Penggunaan 

kata-kata yang 

menunjukkan 

“Adegan Ini 

Didramatisasi” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

Penggunaan Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 
0 0 0 
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kata-kata yang 

menunjukkan 

“Adegan Ini 

Berbahaya” 

Itu Laki 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 
0 0 0 

Penggunaan 

kata-kata yang 

menunjukkan 

“Bimbingan 

Orang Tua” 

Extra Joss versi 

Pekerja Lapangan 

Itu Laki 

0 0 0 

Hemaviton Energy 

versi Denny Dan 

Wendy Cagur 

0 0 0 

 

Total Setuju = 6   Total Tidak Setuju = 0 

Total 0 = 18   Total 1 = 0 

Berdasarkan rumus Holsti, maka hasil penghitungan tabel di 

atas adalah: 

CR  = (3x6) / (6+6+6) 

  = 18 / 18 

  = 1  100% 

Berdasarkan tingkat persetujuan yang ada, jika hasil reliabilitas 

kategorisasi yang ditemukan mencapai nilai minimum, yaitu 

0,75 atau 75%, maka kategori tersebut reliable atau bisa 

digunakan untuk mengukur. Dengan hasil akhir 1 atau 100%, 

maka kategori ini bisa digunakan untuk menganalisis. 

3.9.2 Uji Validitas 

Alat ukur harus mempunyai validitas yang tinggi. Validitas 

berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai secara tepat mengukur 

konsep yang ingin diukur. Validitas menurut Krippendorff (2004, 

dikutip Eriyanto, 2011, h. 259), validitas dikatakan sebagai kualitas 
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hasil penelitian yang membawa seseorang untuk meyakini bahwa 

fakta-fakta yang ada tidak dapat ditentang. 

Validitas menunjukkan kebenaran dan mengacu pada perbandingan 

antara konstruksi atau cara pandang peneliti mengonseptualisasikan 

definisi dan ukuran. Validitas mengacu pada seberapa baik ide tentang 

realitas, apakah sesuai dengan realitas actual. Tidak adanya validitas 

yang terjadi, maka akan kurang sesuai antara konstruksi yang peneliti 

pakai dengan penggambaran, teori, atau analisis dunia sosial dan apa 

yang sebenarnya terjadi di dunia ini (Neuman, 2007, h. 115).  

Validitas sangat penting dalam analisis isi. Hal ini karena temuan-

temuan dalam analisis isi didasarkan pada alat ukur yang dipakai. 

Terdapat beberapa jenis validitas yang dikenal dalam analisis isi. Dari 

berbagai validitas yang ada, paling tidak ada lima validitas utama yang 

biasa dipakai dalam analisis isi, antara lain validitas muka, validitas 

kecocokan, validitas konstruk, validitas prediktif, dan validitas isi 

(Eriyanto, 2011, h. 260). 

Dari kelima jenis validitas yang ada, peneliti hanya menggunakan 

satu validitas saja, yaitu validitas kontruk. Neuendorf (2002, dikutip 

Eriyanto, 2011, h. 268) menjelaskan bahwa validitas konstruk 

merupakan validitas yang melihat apakah alat ukur disusun atau 

diturunkakn dari suatu kerangka teori tertentu. Alat ukur disebut 

mempunyai validitas konstruk jikalau alat ukur tidak asal disusun, 

tetapi diturunkan berdasarkan suatu teori yang telah teruji. 
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Validitas konstruk digunakan dalam penelitian ini karena 

pengujiannya melalui evaluasi ahli. Peneliti meminta pendapat dari 

ahli untuk mengevaluasi alat ukur yang telah dibuat, dimana alat ukur 

tersebut berupa lembar koding. Selain itu, seperti penjelasan di atas 

dapat dikatakan bahwa validitas konstruk ini diturunkan berdasarkan 

dari Etika Pariwara Indonesia, yang kemudian penelitian ini 

menggunakan teori deontologi. 

 

3.10 Teknik Analisis Data 

Setelah mengunduh 20 video iklan minuman berenergi dari akun Iklan TV 

Indonesia di Youtube, maka hasil unduhan tersebut akan dibuat ke dalam 

kategorisasi pada lembar koding, dengan menggunakan Etika Pariwara Iklan 

sebagai pedoman disetiap kategorisasinya. Setelah dilakukan koding, 

selanjutnya akan dilakukan analisis data dengan melihat perhitungan 

persentase terkait pelanggaran etika iklan seperti yang tercantum pada Etika 

Pariwara Indonesia, sebagai alat ukur. 
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