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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian membantu sebuah penelitian menjadi lebih 

sistematis dan menampilkan penjelasan akurat dari permasalahan yang 

diteliti. Berikut pemaparan metode penelitian yang akan digunakan oleh 

peneliti: 

3.1 Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah jenis penelitian kuantitatif 

dengan dengan metode analisis isi. Penelitian kuantitatif sendiri 

merupakan pendekatan yang menggunakan pengukuran terhadap 

fenomena sosial yang dijabarkan kedalam komponen masalah, variabel, 

dan indikator. Tujuan utama dari pendekatan kuantitatif adalah melakukan 

generalisasi suatu pernyataan kebenaran yang terjadi dalam suatu realitas 

tentang suatu masalah yang diperkirakan akan berlaku pada populasi 

tertentu. 

Penelitian kali ini menggunakan metode analisis isi yang menurut 

Ahmad (2018, p. 9) dalam jurnalnya diartikan sebagai kondisi dimana 

peneliti berusaha mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya 

sehingga penelitian ini sangat memperhatikan proses, peristiwa, dan 

otensitasnya. Disampaikan oleh Krippendorf kepada Barelson dalam 

jurnal yang ditulis oleh Rumata (2017, p. 4) dalam bentuk sebuah kritikan 
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bahwa prosedur interpretasi merupakan bagian yang tidak lepas dari proses 

artikulasi teks dalam analisis isi. Analisis isi juga tidak harus selalu 

menganalisis teks yang tampak, tanpa menganalisis makna maupun 

konteks dibalik kata-kata tersebut. 

3.2 Populasi dan Sampel 

3.2.1 Populasi 

Jumlah unggahan Bibit mencapai 528 postingan. Penelitian kali ini 

akan mengambil populasi postingan Bibit selama Juli-Desember 2020, 

yakni sebanyak 127 unggahan yang akan dikerucutkan seiring proses pra 

penelitian yang akan dilakukan. Unggahan @bibit.id selama satu tahun 

tersebut, memiliki jumlah berbeda-beda tiap bulannya.  

3.2.2 Sampel dan Teknik Sampling 

Sampel yang diambil oleh peneliti yakni sebanyak 70 caption. 

Peneliti dalam menentukan sampel melakukan sebuah pra penelitian. 

Penarikan 127 caption @bibit.id dilakukan dengan cara menyalin caption 

dan memindahkannya dalam aplikasi ms.word, serta menggunakan 

fasilitas filter di dalamnya guna menyaring 127 caption yang telah disalin 

berdasarkan kategori-kategori kata sesuai tertera pada tabel sampling 

sehingga menemukan angka 70 caption yang sesuai. 
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3.2.3 Sampling 

Sampling yang diambil adalah caption Instagram Bibit yang 

memenuhi syarat pesan persuasif yang tercermin melalui sebuah kata yang 

mampu mewakilkan kategori. Alasan pemilihan kata yang berpedoman 

pada KBBI, kemudian diolah oleh peneliti sebagai berikut: 

Tabel 3.1.Kategori Kata Guna Menambang Data 

Syarat Deskripsi Kategori Kata Keterangan 

Pesan berisi dua 

kepentingan 

penyampai dan 

penerima pesan. 

 

data yang disampaikan 

benar-benar 

mempertimbangkan data 

yang seimbang antara 

sisi positif maupun 

negatif. 

 “budgeting” 

 “nabung” 

“investasi” 

“keuangan” 

“masa depan” 

Pemilihan kata 

berdasarkan kata 

kunci yang selaras 

dengan kegiatan 

yang Bibit 

lakukan dan 

tawarkan. 

Tidak 

menggunakan 

unsur memaksa 

Paksaan fisik maupun 

psikologis. 

“pemenang” 

“kuis” 

“memulai” 

“tips” 

 “giveaway” 

Pemilihan kata 

didasarkan pada 

kata yang 

mengandung 

unsur 

kesukarelaan. 

Tidak 

mengandung 

kebohongan 

Penjelasan terkait fakta 

sudah semestinya 

dipaparkan atas produk 

atau jasa yang 

dikomunikasikan 

“aman” 

“jangan  

“panik” 

“takut” 

“percaya” 

Pemilihan kata 

didasarkan pada 

kata yang 

berkonotasi 

memberi rasa 

aman, juga 

kekhawatiran dan 

ketakutan. 

Memotivasi Suatu pesan yang 

dirancang hendaklah 

dapat mendorong 

khlayak sasaran untuk 

dapat menentukan 

pilihan dan keinginan 

sendiri.  

“semangat” 

“pasti bisa” 

Pemilihan kata 

didasarkan pada 

kata yang 

berkonotasi 

memberi 

dukungan. 
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3.3 Intrumen Penelitian 

3.3.1 Unit Analisis dan Kategorisasi 

Unit analisis menurut Arikunto dalam Eva Irma Dharmawati (2015, 

p. 68) diartikan sebagai satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai 

subjek penelitian. Dalam pengertian yang lain, unit analisis diartikan 

sebagai sesuatu yang berkaitan dengan fokus/komponen yang diteliti. Unit 

analisis ini dilakukan oleh peneliti agar validitas dan reliabilitas penelitian 

dapat terjaga.   

Dalam penelitian ini unit analisis yang dipilih adalah berupa caption 

konten yang di unggah oleh Reksadana Bibit dalam akun Instagram 

@bibit.id. Konten yang diangkat sebagai unit analisis penelitian adalah 

caption konten Bibit periode Juli-Desember 2020 dengan jumlah 127 

unggahan caption. Nantinya, 127 unggahan akan peneliti kerucutkan 

menggunakan teknik penarikan sampel non acak (non-probability sampel) 

dimana teknik penarikan sampel tersebut tidak menggunakan hukum 

probabilitas. Seluruh anggota populasi tidak mempunyai kesempatan dan 

peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Menurut Eriyanto 

(2015, p. 115), anggota populasi dapat terpilih sebagai sampel bisa jadi 

karena pertimbangan atau subjektivitas dari peneliti dan tidak didasarkan 

semata-mata pada hukum probabilitas.  

Dalam konteks ini, dapat diartikan 127 konten akan dikerucutkan 

dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan syarat pesan persuasif. 

Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, teknik purposive sampling 
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adalah teknik yang tepat untuk digunakan karena pertimbangan (judgment) 

peneliti kuat serta dilakukan atas dasar pertimbangan ilmiah. 

Adapun unit analisis dan kategori dalam penelitian kali ini adalah 

 

Tabel 3.2. Unit Analisis dan Kategori 

No Unit Analisis Kategorisasi 

1 Syarat pesan persuasif 

Berisi kepentingan penyampai 

dan penerima pesan 

Tidak mengandung unsur 

paksaan 

Tidak mengandung 

kebohongan 

Memotivasi 

2 
Struktur pesan 

persuasif 

Message 

Sidedness 

One Sided 

Two Sided 

Order of 

Presentation 

Climax 

Anticlimax 

Regency 

Primary 

Conclusion 

Drawing 

Explicit 

Implicit 

3 
Cara menyampaikan pesan 

persuasif 

Fear Arrousing 

Emotional appeal 

reward appeal 

motivational appeal 

humorous appeal 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Sumber data akan diperoleh melalui media sosial Instagram Bibit 

(@bibit.id) yang didapatkan dari laman 

https://www.Instagram.com/bibit.id/?hl=id. Total unggahan Bibit sendiri 

selama Juli-Desember 2020 berjumlah 127. Berdasarkan jumlah tersebut, 

peneliti mengambil 70 konten berdasarkan pengerucutan yang dilakukan. 

https://www.instagram.com/bibit.id/?hl=id
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Pengerucutan sendiri dilakukan guna mengklasifikasikan konten 

unggahan yang telah memenuhi ciri-ciri pesan persuasif berdasarkan 

syarat, struktur dan cara penyampaian, dimana pengklasifikasian tersebut 

dilakukan berdasarkan teori yang kemudian dirumuskan ke dalam 

beberapa kata-kata yang dianggap mampu mewakilkan. Melalui proses 

pengerucutan tersebut, konten yang dipilih sebagai unit analisis adalah 

konten yang telah lulus sortir berdasarkan syarat, struktur, dan cara 

penyampaian pesan persuasif sehingga dianggap layak untuk 

diklasifikasikan berdasarkan kategorisasi. Adapun jumlah unggahan 

@bibit.id tiap bulannya tergambar pada tabel berikut: 

Tabel 3.3. Jumlah Unggahan @bibit.id Tiap Periode 

POSTINGAN @BIBIT.ID TAHUN 2020 

No Bulan Jumlah Postingan 

7 Juli 24 

8 Agustus 21 

9 September 24 

10 Oktober 21 

11 November 22 

12 Desember 22 

TOTAL 127 

 

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian kali ini, peneliti akan menarik caption yang diunggah oleh 

akun @bibit.id. Pendokumentasian dapat dilakukan dengan cara 

melakukan melakukan salinan caption konten periode Juli-Desember 2020 

yang telah dikerucutkan. Hasil salinan caption tersebutlah yang nantinya 
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menjadi bahan bagi peneliti serta coder untuk melakukan proses 

kategorisasi dan analisis.  

Pada judul kali ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

berupa dokumentasi atau kajian dokumen, dimana kajian dokumen 

merupakan sarana peneliti dalam memperoleh data melalui teks tertulis, 

yang dalam hal ini tertera pada Instagram akun reksadana @bibit.id. 

Seperti yang disampaikan oleh Muri Yusuf dalam Siregar (2018, p. 4) 

bahwa dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau 

kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus 

penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian 

ini.  

3.3.4 Validitas 

Validitas berkaitan dengan apakah alat ukur yang dipakai memang 

mengukur konsep yang ingin diukur. Penelitian kali ini akan menggunakan 

validitas muka (face validity). Validitas muka dapat dilakukan dengan dua 

cara. Pertama adalah melihat apakah alat ukur yang kita pakai telah 

diterima oleh komunikasi ilmiah atau tidak. Hal ini dapat dipastikan 

peneliti dengan mengecek dalam buku, jurnal, atau konferensi yang 

diselenggarakan oleh komunitas ilmiah di bidang yang diteliti serta 

memastikan apakah alat ukur tersebut diterima secara valid. Cara kedua 

adalah menguji alat ukur yang dipakai kepada panel ahli. 

Berdasarkan dua alternatif validitas data yang ada, peneliti 

menggunakan cara pertama, yakni melihat apakah alat ukur tersebut telah 



 

28 
 

diterima oleh komunitas ilmiah atau tidak, dengan cara melihat pada buku 

dan jurnal. 

3.3.5 Uji Reliabilitas 

Alat ukur selain harus valid juga harus mempunyai reliabilitas 

(keandalan) yang tinggi. Analisis isi haruslah dilakukan secara objektif. 

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. Seperti yang dikatakan 

Kaplan dan Golsen “Pentingnya reliabilitias terletak pada jaminan yang 

diberikannya bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, 

instrumen, atau orang yang mengukurnya.  

Data yang reliabel, menurut definisi adalah data yang tetap konstan 

dalam seluruh variasi pengukuran. Reliabilitas menilai sejauh mana alat 

ukur dan data yang dihasilkan menggambarkan variasi yang ada dalam 

gejala yang sebenarnya. Alat ukur yang reliabel seharusnya melahirkan 

hasil yang sama dari serangkaian gejala yang sama, tanpa tergantung 

kepada batasan. Reliabilitas melihat pada apakah alat ukur dapat dipercaya 

menghasilkan temuan yang sama, ketika dilakukan oleh orang yang 

berbeda. 

Terdapat beberapa jenis desain reliabilitas dimana salah satunya 

adalah reproduksibilitas (reproductibility). Reproductibility adalah derajat 

sejauh mana sebuah alat ukur dapat menghasilkan temuan yang sama 

dalam berbagai keadaan yang berbeda, di lokasi yang berbeda-beda, dan 

menggunakan pengkodean yang berbeda. Reliabilitas jenis ini sering juga 

disebut sebagai intercoder reliability atau reliabilitas antar-pengkode. Dua 
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atau lebih pengkode diminta mengkode sebuah isi teks, dan kemudian 

hasilnya, diperbandingkan. Reproductibility melihat kecocokan masing-

masing pengkode dalam mencatat dan membaca isi. Jika terjadi 

ketidakcocokan, ini menjunjukkan inkonsistensi intracoder sekaligus 

ketidakcocokan intercoder. 

Menguji sebuah reliabilitas antar-coder, peneliti menggunakan 

Formula Hosti yang disampaikan dalam skripsi karya Rivo (2014, p. 36) 

dimana reliabilitas ditunjukkan dalam persentase persetujuan berapa besar 

persentase persamaan antar-koder ketika menilai suatu isi. Rumus untuk 

menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut: 

 

𝑅𝑒𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐴𝑛𝑡𝑎𝑟 − 𝐶𝑜𝑑𝑒𝑟 =
2𝑀

𝑁1 + 𝑁2
 

Keterangan: 

1. M = jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder). 

2. N1 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 1. 

3. N2 = Jumlah coding yang dibuat oleh coder 2. 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1. Dimana 0 berarti tidak ada 

satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan sempurna 

diantara para coder. Formula Holsti menunjukkan angka reliabilitas 

minimum yang ditoleransi adalah 0,7 atau 70%, dimana berarti jika hasil 

perhitungan menunjukkan angka reliabilitas dia atas 0,7 berarti alat ukur 

benar-benar reliabel.  
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3.3.6 Operasionalisasi Konsep 

Pada penelitian kali ini, unit klasifikasi dan kategorisasi penelitian 

ini dibagi menjadi tiga yakni syarat pesan persuasif, struktur pesan 

persuasif, dan cara menyampaikan pesan persuasif. Secara lebih detail 

operasionalisasi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 3.4. Operasionalisasi Konsep 

Unit Analisis Kategorisasi Operasionalisasi Konsep 

Syarat Pesan Persuasif 

 

Berisi 

kepentingan 

kedua belah 

pihak 

Seperti pesan yang memuat informasi 

terkait berinvestasi serta hal-hal 

selaras seperti menabung, dan 

mempersiapkan masa depan. Dimana 

informasi tersebut juga dirasa penting 

bagi penerima pesan.  

 

Contoh pesan: 

“Butuh bimbingan/bantuan 

penggunaan aplikasi “Bibit?” 

Tidak 

memaksa 

Apabila pesan berkonotasi 

kesukarelaan. Tidak ada unsur 

mengharuskan serta dapat berupa 

kesediaan berpartisipasi dalam sebuah 

kegiatan, anjuran suatu hal, dan lain-

lain. Dalam hal ini adalah paksaan 

dalam kegiatan yang diadakan atau 

disampaikan oleh Bibit. 

 

Contoh pesan: 

 “Tips untuk mengamankan akun 

digital kamu. 

Slide terakhir boleh disimpan ya.” 

Tidak 

mengandung 

kebohongan 

Apabila berisi upaya menyampaikan 

informasi yang meningkatkan 

kepercayaan. Terdapat upaya untuk 

meyakinkan bahwa produk milik 

objek adalah baik, positif, aman, dan 

tidak menimbulkan kerugian. Dapat 

didukung dengan kata berkonotasi 

jujur, percaya, yakin, dan lain-lain. 
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Contoh: 

“Terima kasih sudah percaya kami. 

Salam Cuan,” 

Memotivasi 

Apabila pesan memuat unsur yang 

menjadikan penerima pesan merasa 

bersemangat. Pesan juga dapat 

berkonotasi memberi dukung untuk 

memulai sesuatu positif. Serta 

berperan sebagai stimulus dalam 

memulai atau mempertahankan 

sesuatu. 

 

Contoh: 

“Jangan kasih kendor guys, tetap 

semangat investasinya” 

 

“Asalkan niat dan konsisten, pasti 

bisa!” 

Struktur 

Pesan 

Persuasif 

Message 

Sidedness 

One sided 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang isi pesan. Pesan yang 

disampaikan bersifat interaksi satu 

arah. Penekanan pesan hanya pada 

kepentingan pihak penyampai pesan. 

Hanya yang disampaikan akan 

menonjolkan kelebihan, kekuatan, 

serta aspek positif pesan. 

 

Contoh: 

“Terima kasih karena Bibit telah 

berhasil menjadi aplikasi yang paling 

banyak diunduh” 

Two sided 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang isi pesan. Pesan yang 

disampaikan bersifat pesan dua arah. 

Penekanan pesan pada kepentingan 

kedua pihak yang berkomunikasi. 

Pesan yang disampaikan menonjolkan 

kelebihan, kekuatan, namun juga 

kekurangan atau hal negatif yang 

perlu diketahui penerima pesan. 

 

Contoh:  
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 “Investasi turun karena Corona? 

Tenang saja ada solusinya” 

 

Order of 

Presentation 

Climax 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang penempatan inti pesan. 

Kalimat tidak diharuskan memuat 

pesan dua sisi. Argumentasi 

terpenting atau terkuat berada di 

bagian akhir pesan, dimana akhir 

pesan juga dapat dikonotasikan 

sebagai akhir kalimat atau paragraf. 

Dapat digolongkan sebagai kalimat 

atau paragraf induktif. 

 

Contoh: 

Investasi reksadana di Bibit bisa bayar 

pakai GoPay (@gopayindonesia) 

- Gratis Biaya Transfer 

- Tanpa Perlu Upload Bukti 

Transfer 

- Transaksi Instan Tanpa Ribet 

- Auto-Split Pembelian Robo (Tidak 

perlu transfer 3 kali) 

Anticlimax 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang penempatan inti pesan. 

Kalimat tidak diharuskan memuat 

pesan dua sisi. Argumentasi 

terpenting atau terkuat berada di 

bagian awal pesan, dimana awal pesan 

juga dapat dikonotasikan sebagai 

awal kalimat atau paragraf. Dapat 

digolongkan sebagai kalimat atau 

paragraf deduktif. 

 

Contoh: 

⚠️Giveaway Alert⚠️ 

Mitos Investasi reksadana. 

Menangkan cashback masing-masing 

Rp250.000 untuk 10 pemenang 

  Regacy 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang penempatan inti pesan. 

Kalimat harus memuat pesan dua sisi. 

Argumentasi terpenting atau terkuat 

berada di bagian akhir pesan, dimana 

https://www.instagram.com/gopayindonesia/
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akhir pesan juga dapat dikonotasikan 

sebagai awal kalimat atau paragraf.  

 

Butuh bimbingan/bantuan 

penggunaan aplikasi Bibit? 

 

Atau pengen tanya-tanya seputar 

investasi reksadana? 

 

Tim Support Bibit akan dengan 

senang hati membantu kamu. Tinggal 

klik "Support" di aplikasi Bibit. 

Primary 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang penempatan inti pesan. 

Kalimat harus memuat pesan dua sisi. 

Argumentasi terpenting atau terkuat 

berada di bagian awal pesan, dimana 

awal pesan juga dapat dikonotasikan 

sebagai awal kalimat atau paragraf.  

 

Contoh: 

Kalau nggak dari sekarang kapan 

lagi? 

 

Rencanakan goal masa depan kamu, 

tentukan langkah-langkah realistis 

untuk mencapainya. 

 
Conclusion 

Drawing 
Implicit 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang bentuk kesimpulan pesan. 

Kesimpulan implicit adalah 

penyampaian kesimpulan yang 

dilakukan secara tidak langsung. 

Dalam hal ini, dapat dikatakan 

penerima pesan diharuskan untuk 

melakukan penafsiran mandiri 

terhadap kesimpulan pesan.  

 

 

 

Contoh: 

Mari berimajinasi,  

Misal kamu di posisi Roni, apa yang 

akan kamu lakukan biar bisa nabung 

lebih banyak? 
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  Explicit 

Perlu diperhatikan kategori ini adalah 

tentang bentuk kesimpulan pesan. 

Kesimpulan implicit adalah 

penyampaian kesimpulan yang 

dilakukan secara jelas dan langsung. 

Dalam hal ini, dapat dikatakan pesan 

tidak mengambang dan tidak 

memerlukan penafsiran secara 

mandiri. 

 

Contoh: 

“Investasi itu seperti maraton bukan 

sprint. 

Nggak perlu tergesa-gesa. Nikmati 

prosesnya. Konsisten nabung rutin 

untuk goal investasi kamu” 

Cara Penyam- 

paian Pesan Persuasif 

Fear 

aroussing 

Pesan dapat menciptakan sebuah 

kekhawatiran, kegelisahan, atau bila 

tidak dituruti akan menimbulkan rasa 

cemas. Pesan dapat pula menciptakan 

perasaan rugi bila tidak diikuti. 

 

 

Contoh: 

“Masih takut dengan fluktuasi naik 

turunnya pasar saham/obligasi.” 

Emotional 

appeal 

Pesan mengandung pendekatan secara 

emosi. Misal menciptakan rasa sedih, 

bahagia, atau terharu. Dapat melalui 

gambar (foto) maupun tulisan 

(caption). 

 

Contoh: 

“Share dong susah senangnya kamu 

setelah masuk usia 20an.” 

Reward appeal 

Pesan yang menjanjikan sesuatu bagi 

para pembacanya. Umumnya 

berkonotasi positif. Pesan yang bila 

dituruti akan membawa efek samping 

berupa rasa puas, bangga, berhasil 

mencapai sesuatu, dan merasa 

mendapat semacam penghargaan. 

Dapat dikonotasikan sebagai pesan 

yang menimbulkan sebab-akibat. 
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Contoh: 

Menangkan cashback reksadana 

masing-masing Rp250.000 untuk 10 

pemenang. 

 

Motivational 

appeal 

Apabila pesan memuat unsur yang 

menjadikan penerima pesan merasa 

bersemangat. Pesan juga dapat 

berkonotasi memberi dukung untuk 

memulai sesuatu positif. Serta 

berperan sebagai stimulus dalam 

memulai atau mempertahankan 

sesuatu. 

 

 

 

Contoh: 

“Jangan kasih kendor guys, tetap 

semangat investasinya” 

 

“Asalkan niat dan konsisten, pasti 

bisa!” 

Humorous 

appeal 

Pesan yang disampaikan mengundang 

gelak tawa. Pesan menciptakan 

perasaan geli atau lucu. Dapat melalui 

kata-kata lelucon yang disampaikan 

pada caption. 

 

Contoh: 

“Tips ngatur uang ala @raditya_dika” 

(didukung dengan visual ekspresi 

yang lucu)  

 

  

https://www.instagram.com/raditya_dika/
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3.4 Prosedur Penelitian 

Berikut adalah beberapa tahapan dalam analisis isi: 

1. Konseptualisasi dan operasionalisasi. 

2. Lembar coding. 

3. Populasi dan sampel. 

4. Pelatihan coder dan pengujian validitas reliabilitas. 

5. Proses coding. 

6. Perhitungan reliabilitas final. 

7. Input data dan analisis. 

3.5 Analisis Data 

Setelah memperoleh data yang diperlukan bagi peneliti, maka selanjutnya 

penelitian akan melakukan hal berikut: 

3.5.1 Pembuatan Coding Sheet 

Tujuan dari analisis isi adalah mengukur dan menghitung 

aspek-aspek tertentu dalam situasi isi media. Lembar coding (coding 

sheet) merupakah salah satu alat yang digunakan untuk menghitung 

atau mengukur aspek tertentu dari analisis isi media. Langkah ini 

diawali dengan memberikan kode pada semua kategori, kemudian 

mencoba menentukan tempatnya dalam coding sheet yang 

dilanjutkan dengan pembuatan lembar coding. 

Mengangkat variabel utama yakni pesan persuasif, nantinya 

coding sheet akan terbagi kedalam beberapa bagian yakni syarat 

pesan persuasif (dimana di dalamnya memuat kepentingan kedua 
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belah pihak, tidak memaksa, tidak berisi kebohongan, serta 

memotivasi), struktur pesan persuasif (dimana di dalamnya terdapat 

message sidedness, order of presentation, dan conclusion drawing), 

serta cara menyampaikan pesan persuasif (dimana di dalamnya 

memuat fear arrousing, emotional appeal, reward appeal, 

motivational appeal, dan humorous appeal). 

3.5.2 Pemilihan Coder 

Didasarkan pada data kenaikan reksadana di tahun 2020 

didominasi dengan investor yang berasal dari generasi millenial, 

serta kampanye reksadana Bibit yang mengklaim dirinya sebagai 

reksadana yang ramah bagi generasi muda, oleh karena itu dalam 

penelitian ini coder yang dipilih adalah yang berasal dari generasi 

millenial. Coder juga harus sudah memahami atau sudah pernah 

mempelajari teori pesan persuasif. Untuk itu, secara spesifik coder 

yang dipilih adalah 3 orang mahasiswa ilmu komunikasi yang telah 

memahami materi tentang pesan persuasif yang masih tergolong 

sebagai generasi millenial. 

3.5.3 Mengisi Lembar Coding 

Peneliti mengklasifikasikan media penelitian (Instagram 

@bibit.id) ke dalam variabel pesan persuasif, yang masing-masing 

kategori tersebut memiliki ciri yang dijabarkan ke dalam sub 

kategori. 
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3.6 Penyajian Data 

Hasil dari analisis yang dilakukan kemudian dideskripsikan ke 

dalam bentuk tabel frekuensi. Data kemudian disajikan dalam bentuk 

grafik yang menjelaskan simpulan dari hasil temuan agar dapat 

dimengerti dengan mudah oleh pembaca.  


