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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian kuantitatif. Penelitian 

kuantitatif merupakan penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai 

dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari 

hasilnya. (Machmud, 2016) 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena peneliti 

bermaksud untuk mengetahui seberapa banyak adegan kekerasan dimunculkan 

dalam film animasi anak Boboiboy musim 3.  

3.2 Metode Penelitian 

Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis 

isi. Penelitian analisis isi adalah analisis yang menekankan pembahasan 

mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa 

dengan terlebih dahulu menyusun struktur kategori yang akan dijadikan landasan 

didalam menguraikan fenomena yang akan dijadikan landasan di dalam 

menguraikan fenomena yang dikaji (Machmud, 2016). Analisis isi merupakan 

suatu metode yang diterapkan dalam komnikasi untuk menganalisis isi pesan 

(teks). (Machmud, 2016) 

Sedangkan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe 

penelitian deskriptif. Tipe penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian 
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yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena fenomena yang ada, yang 

berlangsung saat ini atau saat yang lampau (Machmud, 2016) 

Dalam penelitian analisis isi, analisis isi deskriptif adalah analisis isi yang 

dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks 

tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis 

tertentu atau menguji hubungan di antara variable. Analisis isi semata untuk 

deskripsi, menggambarkan aspek aspek dan karakteristik dari suatu pesan 

(Eriyanto, 2015) 

Sehingga, dalam penelitian ini peneliti hanya bermaksud untuk 

menggambarkan aspek aspek kekerasan yang ditampilkan dalam film animasi 

anak Boboiboy secara detail dan tidak bermaksud untuk menguji suatu hipotesis 

tertentu atau menguji hubungan antar variable. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah semua episode film animasi anak 

Boboiboy musim 3 yang berjumlah 26 episode. 

Adapun criteria dalam pemilihan episode yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut : 

 Mengandung muatan kekerasan dalam episode yang dipilih 

 Mengandung muatan kekeresan setidaknya 2 kategori dalam episode yang 

dipilih 

Berdasarkan criteria pemilihan tersebut, peneliti memilih episode 

1,2,5,9,14,22,24,25 dan 26. 
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3.4 Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Krippendorff (2007: 97) mendefinisikan unit analisis sebagai apa yang di 

observasi, dicatat dan dianggap sebagai data, memisahkan menurut batas batasnya 

dan mengidentifikasi untuk analisis berikutnya. Unit analisis secara sederhana 

dapat digambarkan sebagai apa dari isi yang kita teliti dan kita pakai untuk 

menyimpulkan isi dari suatu teks. Bagian dari isi ini dapat berupa kata, kalimat, 

foto, scene (potongan adegan), paragraph. Bagian bagian ini harus terpisah dan 

dapat dibedakan dengan uniy yang lain dan menjadi dasar kita sebagai peneliti 

untuk melakukan pencatatan. (Eriyanto, 2015) 

Penelitian ini diarahkan pada setiap scene, berupa dialog atau adegan yang 

mengandung unsure kekerasan. Selanjutnya dari dua aspek ini dipergunakan 

sebagai unit analisis dalam penelitian ini : 

a. Unit analisis adegan adalah keseluruhan adegan dalam film animasi anak 

Boboiboy musim 3 yang mengandung muatan kekerasan. 

b. Unit analisis dialog adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain 

dalam menokohkan karakter dalam cerita film tersebut, baik itu oleh 

Boboiboy maupun teman teman Boboiboy ataupun karakter lainnya yang 

ada dalam film tersebut yang mengindikasikan kekerasan. 

Satuan ukur yang dipakai dalam penelitian ini adalah detik dari adegan 

maupun dialog film animasi anak Boboiboy yang mengindikasikan kekerasan 

sesuai dengan kategori yang telah dibuat oleh peneliti. 

 



37 
 

3.5 Definisi Konseptual 

Konsep (concept) secara umum dapat didefinisikan sebagai abstraksi atau 

representasi dari suatu objek atau gejala social. Konsep adalah bahasa yang 

dipakai oleh ahli untuk menggambarkan atau mengabstraksikan suatu gejala. 

(Eriyanto, 2015) 

Setelah konsep ditentukan, peneliti melakukan konseptualisasi, yakni proses 

memberi arti dari konsep (Neuman, 2003 : 173) 

Umumnya, konseptualisasi ini dilakukan dengan membuat definisi atas 

konsep. Definisi atas konsep ini dikenal sebagai definisi konseptual (Frankfort-

Nachmias dan Nachmias 1996 : 29). Definisi ini dapat diperoleh peneliti dengan 

melakukan kajian pustaka, penelusuran bahan dan penelitian yang telah dibuat 

oleh peneliti sebelumnya. Chaffe (1991), menawarkan dua cara dalam melakukan 

definisi konseptual : distilasi dan daftar (list). Distilasi (penyulingan) sebuah 

makna konsep yang abstrak dimulai dengan membaca apa yang pernah dikatakan 

oleh ahli atau penelitian terdahulu, diikuti oleh proses intelektual yang 

menggodok ide menjadi elemen elemen. Dari daftar inilah, peneliti dapat 

menentukan mana definisi konseptual yang akan diambil dan menjadi pijakan 

dalam penelitian (Eriyanto, 2015) 

1. Muatan Kekerasan 

Kekerasan diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang 

yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Muatan 

kekerasan disini diartikan sebagai segala sesuatu yang mengindikasikan 

kekerasan baik berupa adegan maupun dialog yang menggambarkan 
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perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan kerusakan fisik 

atau barang pada orang lain. Muatan kekerasan dalam film animasi 

diartikan peneliti sebagai adegan maupun dialog yang mengindikasikan 

kekerasan. Misalkan adegan memukul atau dialog mengumpat. 

3.6 Struktur Kategori 

Tahapan penting pengukuran dalam analisis isi adalah menyusun kategori. 

Bagian apa dari isi yang ingin kita ketahui dan kita teliti. Sementara kategori 

berhubungan dengan bagaimana isi (content) kita kategorikan. (Eriyanto, 2015)  

Peneliti membagi kekerasan yang terdapat dalam film animasi Boboiboy musim 3 

menjadi beberapa kategori sebagai berikut : 

1. Kekerasan Verbal 

Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan melalui bahasa dan 

kata kata baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang 

menyebabkan orang lain tersinggung atau merasa ketakutan. Bahasa yang 

dinilai bersifat kekerasan adalah penggunaan kata kata yang mampu 

menyinggung, menyakiti atau mengancam orang lain baik disengaja 

maupun tidak (Daroe Istiwatiningsih, 2004). Indikatornya meliputi : 

a. Hinaan adalah kata kata yang mengandung ejekan atau cemoohan 

dengan tujuan merendahkan atau menyepelekan lawan yang 

biasanya disampaikan dengan nada menyindir. Biasanya diucapkan 

apabila seseorang merasa menang setelah melukai seseorang baik 

fisik atau psikisnya dan biasanya kata kata ejekan yang diucapkan 

bertujuan untuk meelukai psikis orang lain. 
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Misalnya, hahahaha, sampah, sudah puas kalah, dan sebagainya 

b. Ancaman yaitu kata kata yang mengandung pemaksaan ataupun 

larangan serta intimidasi yang menimbulkan ketakutan orang lain. 

Biasanya disertai teriakan untuk menggertak lawan bicara namun 

bisa juga dikarakan dengan nada bicara biasa saja namun kata kata 

yang diucapkan bertujuan untuk menakut nakuti lawan bicara. 

Biasanya juga disertai dengan bahasa tubuh seperti mata melotot 

dan tangan mengepal. Misalnya, liat saja nanti kau akan 

kuhancurkan, sepertinya aku sendiri yang harus 

menghancurkanmu, dan sebagainya. 

2. Kekerasan fisik 

Kekerasan melalui kontak fisik yang dilakukan seseorang terhadap orang 

lain dengan tujuan menyakiti ataupun pengerusakan fisik sehingga 

menyebabkan ketakutan. Indikatornya meliputi : 

a. Memukul  

b. Mendorong  

c. Menendang 

d. Mengigit 

e. Melempar 

Merupakan suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang 

lain terlempar. Jika orang lain/lawan terlempar atau terpental 

karena kekerasan fisik yang lain misalkan terlempar karena 

ditendang atau dipukul maka tidak termasuk kategori ini. 

f. Mencakar  
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g. Menjepit / mencengkram / mengikat 

h. menginjak 

3. Kekerasan agresif 

Kekerasan agresif merupakan kekerasan yang dilakukan dengan tujuan 

mendapatkan sesuatu. 

Indikatornya meliputi : 

a. Perampasan barang  

Yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas 

atau mengambil sesuatu milik lawan. Misalnya, mengambil pisau 

milik lawan dengan terlebih dahulu menghajarnya. 

b. Pengerusakan barang 

Yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk 

menghancurkan barang milik lawan. Misalnya, membakar markas 

lawan, menghancurkan senjata lawan, dan sebagainya. 

4. Kekerasan dengan senjata 

Diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan dengan tujuan menyakiti 

maupun melumpuhkan lawan dengan menggunakan senjata (perantara). 

Indikatornya meliputi : 

a. Kekerasan menggunakan senjata tajam 

Merupakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam sebagai 

senjata untuk melukai lawan. Misalnya menggunakan pedang atau 

benda tajam lain yang mungkin ada di dunia nyata walaupun 

akibatnya tidak selalu berupa luka sayatan. 
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b. Kekerasan dengan kekuatan super 

Kekuatan super disini biasanya divisualkan dengan sinar warna 

warni seperti warna biru, merah, orange dan sebagainya yang dapat 

menyebabkan lawan terluka atau terbakar. Kekuatan ssuper 

tersebut biasanya berasal dari dalam diri pemilik kekuatan super 

tersebut tanpa melalui perantara atau benda apapun. Misalnya, 

digambarkan dengan sesuatu yang tidak jelas bentuknya seperti 

cahaya atau bulatan cahaya yang keluar dari tangan manusia tapi 

dapat melukai orang lain. Bisa juga tangan yang dapat 

mengeluarkan air, api, angin, menggerakkan tanah dan lain 

sebagainya yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Namun, 

apabila yang dikeluarkan berupa benda benda yang dapat 

diidentifikasi dan mungkin ada di dunia nyata seperti tali, tangan, 

atau hewan maka tidak termasuk dalam kategori ini. 

c. Kekerasan dengan menggunakan senjata api 

Adalah kekerasan yang mengakibatkan orang lain hangus atau 

terbakar dengan menggunakan senjata yang dapat menghasilkan 

api baik yang menggunakan pistol maupun api yang keluar melalui 

bagian tubuh robot atau benda. Apabila tidak melalui senjata atau 

bagian tubuh robot misalkan melalui tangan manusia/monster atau 

mulut manusia/monster yang dapat mengeluarkan api tidak 

termasuk dalam kategori ini. 
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d. Kekerasan dengan menggunakan benda tumpul 

Kekerasan dengan menggunakan benda tumpul disini dimaksudkan 

dengan tindak kekerasan dengan menjadikan benda tumpul sebagai 

senjata misalnya saja menggunakan kayu atau batu sebagai senjata 

untuk melukai lawan. 

3.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan dokumentasi dengan 

memiliki keseluruhan film animasi anak Boboiboy musim 3. Selain itu, peneliti 

juga menggunakan data sekunder yaitu jenis data yang tidak langsung didapat dari 

sumbernya. Seperti buku, dokumen, internet, dan media cetak. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan statistic yang disebut statistic 

deskriptif. Disebut statistic deskriptif karena statistic ini bertujuan 

mendeskripsikan dan menjabarkan temuan dan data yang didapat dari analisis isi. 

jika analisis isi menggunakan lima variable, maka kelima variable ini dapat 

dijabarkan masing masing. (Eriyanto, 2015) 

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melakukan 

pengisian lembar coding. Proses mengisi lembar coding disebut dengan coding. 

Sementara orang yang mengisi lembar coding disebut dengan coder. Berikut 

adalah lembar coding yang telah disiapkan oleh peneliti.  
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Tabel 3.1 : Lembar Coding Analisis 

no detik Unit Analisis Kek

eras

an 

Ver

bal 

Kekerasan Fisik Kek

erasa

n 

Agre

sif 

Kekerasan 

menggunak

an senjata 

Tidak 

termas

uk 

kekera

san 

Adegan Dialog A

1 

A

2 

B

1 

B

2 

B

3 

B

4 

B

5 

B

6 

B

7 

B

8 

C

1 

C

2 

D

1 

D

2 

D

3 

D

4 

 

                     

                     

                     

                     

 

Keterangan : 

 A1 : Hinaan adalah kata kata yang mengandung ejekan atau cemoohan 

dengan tujuan merendahkan atau menyepelekan lawan yang biasanya 

disampaikan dengan nada menyindir. Biasanya diucapkan apabila 

seseorang merasa menang setelah melukai seseorang baik fisik atau 

psikisnya dan biasanya kata kata ejekan yang diucapkan bertujuan untuk 

meelukai psikis orang lain. Misalnya, hahahaha, sampah, sudah puas 

kalah, dan sebagainya 

 A2 : Ancaman yaitu kata kata yang mengandung pemaksaan ataupun 

larangan serta intimidasi yang menimbulkan ketakutan orang lain. 
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Biasanya disertai teriakan untuk menggertak lawan bicara namun bisa juga 

dikarakan dengan nada bicara biasa saja namun kata kata yang diucapkan 

bertujuan untuk menakut nakuti lawan bicara. Biasanya juga disertai 

dengan bahasa tubuh seperti mata melotot dan tangan mengepal. Misalnya, 

liat saja nanti kau akan kuhancurkan, sepertinya aku sendiri yang harus 

menghancurkanmu, dan sebagainya. 

 B1 : Memukul  

 B2 : Mendorong  

 B3 : Menendang 

 B4 : Mengigit 

 B5 : Melempar 

Merupakan suatu tindakan kekerasan yang mengakibatkan orang lain 

terlempar. Jika orang lain/lawan terlempar atau terpental karena kekerasan 

fisik yang lain misalkan terlempar karena ditendang atau dipukul maka 

tidak termasuk kategori ini. 

 B6 : Mencakar  

 B7 : Menjepit / mencengkram / mengikat 

 B8 : Menginjak 

 C1 : Perampasan barang  

Yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk merampas atau 

mengambil sesuatu milik lawan. Misalnya, mengambil pisau milik lawan 

dengan terlebih dahulu menghajarnya. 

 C2 : Pengerusakan barang 
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Yaitu kekerasan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghancurkan 

barang milik lawan. Misalnya, membakar markas lawan, menghancurkan 

senjata lawan, dan sebagainya. 

 D1 : Kekerasan menggunakan senjata tajam 

Merupakan kekerasan yang menggunakan senjata tajam sebagai senjata 

untuk melukai lawan. Misalnya menggunakan pedang atau benda tajam 

lain yang mungkin ada di dunia nyata walaupun akibatnya tidak selalu 

berupa luka sayatan. 

 D2 : Kekerasan dengan kekuatan super 

Kekuatan super disini biasanya divisualkan dengan sinar warna warni 

seperti warna biru, merah, orange dan sebagainya yang dapat 

menyebabkan lawan terluka atau terbakar. Kekuatan ssuper tersebut 

biasanya berasal dari dalam diri pemilik kekuatan super tersebut tanpa 

melalui perantara atau benda apapun. Misalnya, digambarkan dengan 

sesuatu yang tidak jelas bentuknya seperti cahaya atau bulatan cahaya 

yang keluar dari tangan manusia tapi dapat melukai orang lain. Bisa juga 

tangan yang dapat mengeluarkan air, api, angin, menggerakkan tanah dan 

lain sebagainya yang tidak mungkin ada di dunia nyata. Namun, apabila 

yang dikeluarkan berupa benda benda yang dapat diidentifikasi dan 

mungkin ada di dunia nyata seperti tali, tangan, atau hewan maka tidak 

termasuk dalam kategori ini. 

 D3 : Kekerasan dengan menggunakan senjata api 

Adalah kekerasan yang mengakibatkan orang lain hangus atau terbakar 

dengan menggunakan senjata yang dapat menghasilkan api baik yang 
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menggunakan pistol maupun api yang keluar melalui bagian tubuh robot 

atau benda lainnya. Apabila tidak melalui senjata atau bagian tubuh robot 

misalkan melalui tangan manusia/monster atau mulut manusia/monster 

yang dapat mengeluarkan api tidak termasuk dalam kategori ini. 

 D4 : Kekerasan dengan menggunakan benda tumpul 

Kekerasan dengan menggunakan benda tumpul disini dimaksudkan 

dengan tindak kekerasan dengan menjadikan benda tumpul sebagai senjata 

misalnya saja menggunakan kayu atau batu sebagai senjata untuk melukai 

lawan. 

Dengan melakukan pengisian lembar coding, peneliti dapat mengetahui 

jumlah kekerasan yang yang ditampilkan dalam film animasi anak Boboiboy 

musim 3. Hasil dari pengisian lembar coding tadi, dideskripsikan kembali dalam 

bentuk tabel frekuensi. 

Tabel 3.2 : Lembar Distribusi Frekuensi 

No Kategori Frekuensi Presentase Pengkuadratan 

Prosentase 

A Kekerasan Verbal 

1. Umpatan 

2. Hinaan 

   

B Kekerasan Fisik 

1. Memukul 

2. Mendorong 

3. Menendang 
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4. Menggigit

5. Melempar

6. Mencakar

7. Menjepit /

mencengkram / 

mengikat 

8. Menginjak

C Kekerasan Agresif 

1. Perampasan Barang

2. Pengerusakan Barang

D Kekerasan 

Menggunakan Senjata 

1. Kekerasan

Menggunakan Senjata 

Tajam 

2. Kekerasan

Menggunakan Kekuatan 

Super 

3. Kekerasan

Menggunakan Senjata 

Api 

4. Kekerasan

Menggunakan Benda 

Tumpul 
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TOTAL    

 

3.9 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas sangat penting dalam analisis isi. seperti dikatakan oleh Kaplan 

dan Goldsen sebagai berikut : “Pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang 

diberikan bahwa data yang diperoleh independen dari peristiwa, instrument atau 

orang yang mengukurnya. Data yang reliable, menurut definisi adalah data yang 

tetap konstan dalam seluruh variasi pengukuran (Kassarijian, 1977 : 13). 

Reliabilitas menilai sejauh mana alat ukur dan data yang dihasilkan 

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

reliable seharusnya melahirkan hasil yang sama dari serangkaian gejala yang 

sama, tanpa tergantung kepada keadaan. (Krippendorff, 2006 : 212) 

Teknisnya, peneliti menunjuk orang lain (yang kemudian disebut sebagai 

coder) untuk melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan peneliti yaitu 

mengamati dan memasukkan data  berupa “scene” ke dalam kategori yang telah 

ditetapkan.  

Coder dipilih dengan setidaknya memenuhi satu dari tiga kriteria penentuan 

coder dibawah ini : 

1. Mahasiswa jurusan ilmu komunikasi yang mengambil konstentrasi audio 

visual 

2. Penyuka film animasi 

3. Pernah melakukan penelitian analisis isi 
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Dengan melakukan uji reliabilitas ini kesepakatan antara peneliti dan koder 

dapat diketahui. Adapun tingkat kesepakatan antar peneliti dan koder dapat 

dihitung dengan formula reliabilitas yang dibuat oleh Hotsi, yaitu : (Eriyanto, 

2015) 

Reliabilitas antar coder = 
2 M

N1+N2 
 

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

N1 = jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 

N2 = jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, dimana 0 berarti tidak ada satu pun 

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

para coder. Makin tinggi angka, makin tinggi pula angka reliabilitas. Dalam 

formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang akan ditoleransi adalah 0,7 atau 

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

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

ukur (coding sheet) bukan alat yang reliable. (Eriyanto, 2015) 

Selanjutnya untuk memperkuat hasil penelitian, hasil uji reliabilitas data 

digunakan rumus Scoot : 

Reliabilitas antar coder = 
% persetujuan yang diamati-& persetujuan yang diharapkan

1-% persetujuan yang diharapkan 
 

Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan proses 

seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal membagi 

unit yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk menghitung 
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persetujuan yang diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung proporsi dari 

masing masing kategori dan kemudian dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut 

telah diperoleh, tinggal memasukkan ke dalam rumus. Angka rebilitas bergerak 

dari angka 0 hingga 1, dimana semakin besar angka menunjukkan semakin tinggi 

pula reliabilitas alat ukur. (Eriyanto, 2015) 

 

 




