
38 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

Fungsi penelitian adalah untuk mencari penjelasan dan jawaban terhadap 

permasalahan yang ada. Oleh karena itu diperlukan metodologi penelitian, yakni 

seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang 

pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, 

diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan pemecahannya. 

3.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian 

Peneliti ini menggunakan pendekatan analisis isi kuantitatif. Pendekatan ini 

secara umum bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi dibalik data di 

media film yang diteliti. Tipe penelitian deskriptif kuantitatif sebab peneliti harus 

melihat secara detail maksud yang diungkapkan dari data gambar yang diambil 

pershot untuk menggambarkan secara detail suatu pesan dari film the raid. Dan 

peneliti juga memasukan sedikit tipe penelitian pendekatan kualitatif agar dapat 

memberikan sedikit gambaran dari tipe shot yang ada dalam film the raid. 

Analisis isi adalah analisis yang dipakai untuk mengukur aspek-aspek tertentu 

dari isi yang dilakukan secara kuantitatif. Atau teknik penelitian ilmiah yang 

ditujuhkan untuk mengetahui gambaran karakteristik isi dan menarik referensi dari 

isi. Analisis isi ditujukan untuk mengidentifikasi secara sitematis komunikasi yang 

tampak, dan dilakukan secara Objektif, valid, reliable, dan dapat direplikasi 

(Eriyanto, 2011:15). 
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 Analisis isi bersifat kuantitatif, dengan menggunakan perangkat statistik 

sebagai analisis, hal ini dapat mempermudah penelitian membuat kesimpulan secara 

ringkas dan objektif. Maka dari itu, dalam analisis isi kuantitatif menjadi penting 

untuk mempermudah peneliti dalam mempresentasikan konsep-konsep secara akurat. 

 Peneliti juga memberikan sedikit kualitatif untuk membahas keistimewahan 

shot yang didalam film the raid dan beberapa kekurangan dalam film the raid agar 

peneliti bisa memberikan gambaran dalam film tersebut.  

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah film The 

Raid karya Gareth Evans. Penelitian ini diarahkan pada tipe shot yang terdapat pada 

setiap scene. Film ini berdurasi 100 menit. 

3.3 Unit Analisis 

 Unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan dalam penelitian  

untuk itu unit analisisnya adalah shot, analisis yang dipilih dari adegan cerita the raid 

yang dipilih dengan tipe shot dalam pemaknaan visual di print screen perframe 

dengan merajuk pada rumusan masalah penelitian dan satuan ukur yang diperkecil 

tidak dapat dipisah dalam satu kategori melalui satuan ukurnya durasi detik. 

3.4 Struktur Kategori  

 Struktur kategori yang digunakan penenliti untuk mengklasifikasi isi film. 

Ketepatan dalam melaksanakan kategori ini kan memperjelas tentang topik 

penelitian. 

 Penelitian ini menggunakan metode analisis isi, validitas serta hasil-hasilnya 

sangat bergantung pada kategori-kategorinya. Kategori dalam penelitian ini terfokus 
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pada unsur-unsur pembentukan shot dalam film itu sendiri, yaitu : type shot dalam 

film seperti Extreme Long Shot (ELS), Very Long Shot (VLS), Long Shot (LS), 

Medium Long Shot (MLS), Medium Shot (MS), Medium Close Up (MCU), Close 

Up (CU), Big Close UP (BCU) , Extreme Close Up (ECU), High Angle, Straight 

Angle, Low Angle, Planning, tilting, dan tracking. Dan unit analisis didalam kategori 

ini satuan terkecil dalam film yaitu durasi jadi pengkategorian didasari dari setiap tipe 

shot yang berapa detik kemunculannya. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

 Data-data yang digunakan peneliti ini dikumpulkan melalui observasi yaitu 

peneliti sebagai partisipan mengamati langsung film tersebut. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah film the raid karya gareth evas. Dari macam-

macam sumber ini kemudian dilakukan pengumpulan data-data guna melanjutkan 

ketahap selanjutnya yaitu analisis data. 

3.6 Teknik Analisis Data  

 Untuk langkah pertama yang dilakukan adalah melihat dan mengamati film 

the raid tersebut. Dan untuk memperoleh data yang terdapat pada setiap kategori 

maka dilakukan analisis yang mencakup kategori tipe shot. Kemudia data yang 

didapat dimasukan ke kategori tipe shot yang telah ditetapkan. Selanjutnya untuk 

mempermudah pengkatagorian maka dibuatlah tabel dalam bentuk lembar koding. 
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Tabel 3.1 

Lembar koding 

 

No Time Of Film I/E – D/N 
 

Type Of Shot 

 
   

 
   

 Kemudian data dimasukan ke dalam tabel pengkategorian dimana untuk 

memudahkan peneliti memisahkan setiap kategori shot kedalam tabel pengkategorian 

shot maka dibuatlah tabel dalam bentuk lembar pengkategorian. 

Tabel 3.2 

Tabel pengkategorian 

No Time Of Film Type Of Shot 
Durasi 

( Detik ) 

    

    

 Kemudian data dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah perhitungan dalam mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 

masing-masing kategori. Adapun tabel distribusi frekuensi digunakan adalah sebagai 

berikut 
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Tipe Shot Frekuensi Prosentase

Extreme Close Up

Big Close Up

Close Up

Medium Close Up

Medium Shot

Medium Long Shot

Long Shot

Very Long Shot

Extreme Long Shot   

 Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisa 

deskriptif, peneliti melakukan perhitungan prosentase dari populasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai prosentase frekuensi kemunculan 

tipe shot yang terdapat pada film the raid karangan Gareth Evans dan tipe shot mana 

yang dominan di film tersebut dalam peran antagonis dan protagonis. 

3.7  Uji Keabsahan Data 

 Untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan, 

maka secara terminologi reliabilitas adalah manakalah terjadi pengulangan 

penggunaan metode pengukuran atas objek material yang sama maka akan diperoleh 

hasil yang sama. Untuk mencapai tingkat reliabilitas yang diisyaratkan, maka perlu 

dilakukan pendefinisian batas kategori sedetail mungkin, memberikan pengertian dan 

pelatihan bagi koder, dan membuat pilot studi dengan memilih subsample dari 

populasi. 

 Reliabilitas antar koder dapat dihitung berbagai cara, dengan formula yang 

dibuat Holsti (1969), metode yang digunakan menentukan data nominal. Hasil dari 

perhitungan ini kemudian diletakan dalam persentase kesepakatan, dengan rumus 
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sebagai berikut:   

             ( )  
  

        
 

Keterangan : 

M = Jumlah Koding yang disepakati oleh peneliti dan coder 

N1 = Total jumlah koding dari peneliti 

N2 = Total Jumlah Koding dari coder 

 Dengan merujuk pada formula yang dikemukakan oleh Holsti (1969), untuk 

menguji reabilitas perlu adanya penghitungan tingkat kesepakatan antara peneliti dan 

koder. Dari hasil Coefecient Reability, Observed Agreement (persetujuan yang 

diperbolehkan dari peneliti) kemudian untuk memperkuat reabilitas di atas, maka 

dipergunakan scoot sebagai berikut : 

   
                                       

                        
 

Keterangan : 

Pi  = nilai keterhandalan 

Observed agreement = prosentase persetujuan yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkoder (yaitu nilai C.R) 

Expected agreement = prosentase persetujuan yang diharapkan, yaitu proporsi dari 
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jumlah tipe yang dikuadratkan 

 Jika tingkat kesepakatan mencapai 0,75 atau lebih maka data yang diperoleh 

dinyatakan valid dan reliable. Namun sebaliknya, jika tingkat kesepakatan tidak 

mencapai 0,75 maka kategori operasionalnya perlu dibuat lebih spesifik lagi. 

 




