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BAB lll 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif. Analisis isi 

merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang 

mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi) menggunakan 

analisis isi. Lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, 

karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi (Eriyanto : 2011, hal : 

11). 

Analisis isi didesain untuk memproduksi perhitungan yang objektif, 

terukur dan teruji terhadap isi pesan. Apa yang dianalisis adalah makna denotatif 

dari isi pesan (the denotative order of signification). Analisis akan bekerja lebih 

maksimal jika dilakukan dalam hal skala besar. Semakin banyak yang dianalisis, 

semakin akurat pula hasilnya. Analisis isi dilakukan dengan mengidentifikasi dan 

menghitung unit analisis yang dipilih dalam sistem komunikasi (Fiske : 2012, hal 

:223). 

Tipe penelitian ini adalah deskriptif, menurut Faisal (2003) (dalam Ardial : 

2014, hal : 262) tidak sampai mempersoalkan jalinan hubungan antarvariabel yang 

ada. Tidak pula dimaksudkan untuk menarik generasi yang menjelaskan variabel-

variabel anteseden yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

Karenanya, pada suatu penelitian deskriptif, tidak menggunakan dan tidak 

melakukan pengujian hipotesis  (seperti penelitian eksplanasi), tidak dimaksudkan 

untuk membangun dan mengembangkan perbendaharaan teori. Dalam 
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pengelolaan dan analisis data, lazimnya menggunakan pengelolahan statistik yang 

bersifat deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunkan untuk 

menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang 

telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang 

berlaku umum atau generalisasi. 

B. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian adalah film “Negeri Tanpa Telinga “ karya  Lola 

Amaria yang diproduksi oleh Lola Amaria (LA) Production, dengan durasi 110 

menit. Penelitian ini diarahkan kepada adegan atau scene yang mengandung unsur 

komodifikasi sensualitas wanita. Adapun yang menjadi kategorisasi unsur 

komodifikasi sensualitas wanita dalam film ini adalah hal-hal yang menyangkut 

sensualitas secara verbal dan nonverbal. 

C. Waktu dan Tempat Penelitian 

Waktu dan tempat penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 03 April - 8 

April 2017. 

D. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah film “Negeri Tanpa Telinga “ 

yang diproduksi oleh LA Production, yang disutradarahi oleh Lola Amaria, 

dengan durasi 110 menit yang di unduh lewat youtobe. 
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E. Struktur Kaegori  

Kategori merupakan “jantung” yang digunakan untuk memetakan isi 

media, ketetapan dalam melakukan kategorisasi yang memperjelas seberapa 

sering adegan sensualitas dalam Film Negeri Tanpa Telinga. 

Tampilan wanita di dalam media hiburan akan menentukan “nilai jual” 

mereka sebagai komoditi. Seorang wanita seharusnya memberikan citra yang baik 

terhadap masyarakat luas (massa) seperti tutur kata yang sopan, cara berpakaian, 

dan sebagainya, namun dalam film ini tidak lagi mencerminkan citra wanita yang 

baik. Disini wanita hanya sebagai komoditas yang mempunyai nilai jual didalam 

media hiburan.  

Sensualitas wanita yang dimaksud dalam film ini adalah, adegan yang 

tidak patut dicontoh yang menjadi bagian dari isi Film Negeri Tanpa Telinga. 

Peneliti membuat struktur kategorisasi yang sesuai dengan tujuan penelitian ini, 

peneliti diarahkan pada setiap adegan yang mengandung unsur sensualitas. 

Pembahasan umum sensualitas sering dimknai sebagai tindakan 

penunjukan fakultas tubuh dengan kecenderungan-kecenderungan pemunculan 

eksibionis (penonjolan perbedaan fisik laki-laki dan peremupuan). Dan hal ini 

sering  di identikkan dengan sikap dan pola yang dilakukan oleh perempuan. 

Sensualitas bukanlah milik semata perempuan, pada dasarnya adalah gejala yang 

dimiliki baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun sikap dan prilaku 

eksibionisnya yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Adapun struktur 

kategorisasi dalam penelitian ini adalah: 

 



44 
 

1. Aktifitas Seksual 

Yaitu segala tindakan yang dapat memuaskan hasrat birahi. 

Indikatornya meliputi: 

- Berciuman  

Artinya perbuatan menekankan bibir sesorang terhadap salah satu anggota 

tubuh diri sendiri atau orang lain. 

- Bersetubuh  

Artinya melakukan hubungan seksual antar lawan jenis layaknya suami 

istri untuk menyalurkan hasrat seksualitas hingga mencapai kepuasan. 

- Onani  

Artinya pemuasan hasrat seksual yang dilakukan oleh pria dengan 

melakukan gerakan-gerakan yang dapat merangsangkan alat vital. 

2. Gaya Berbusana 

Dari cara berbusana wanita yang sensual bisa membangkitkan nafsu birahi 

sesorang. 

Indikatornya meliputi: 

- Memakai Pressbody 

Artinya pakaian ketat atau tanktop sehingga membentuk dan menonjolkan 

bagian tubuh wanita. 

- Memperlihatkan Bra 

Artinya penutup payudara wanita dalam film ini pemeran wanita yang 

mengenakan tanpa dilapisi baju 

- Memakai Hotpants 
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Artinya celana pendek wanita dan ketat 

F. Unit Analisis 

Unit analisi yang dipakai peneliti dalam penelitian ini adalah unit 

pencatatan. Unit ini berkaitan dengan bagian apa dari isi yang akan dicatat, 

dihitung, dan dianalisis (Eriyanto : 2011, hal : 64). Jika unit sampling hanya 

menentukan isi apa yang dianalisis, sementara unit pencatatan berbicara mengenai 

bagian apa dari isi yang akan dicatat, dihitung serta dianalisis.  

Unit pencatatan mempunyai lima jenis pencatatan yaitu unit fisik (Physical 

Units), unit sintaksis (Syntactical Units), unit referensial (Referensial Units), unit 

proporsional (Proportional Units), unit tematik (Tematical Units). Dalam 

penelitian ini menggunakan unit fisik yaitu unit pencatatan berdasarkan ukuran 

fisik dari suatu teks. Untuk televisi dan film dapat berupa waktu (durasi) (Eriyanto 

: 2011, hal : 64). Yang menjadi unit analisis didalam penelitian ini adalah per 

scene baik itu adegan maupun dialog yang mengandung unsur komodifikasi 

sensualitas perempuan dalam film “Negeri Tanpa telinga“. 

G. Satuan Ukur  

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah detik. Jadi setiap 

shoot diteliti dan di cari apakah mengandung muatan adegan sensualitas. Merujuk 

pada isi tersirat (latent content) dengan mendiskripsikan gambar sensualitas 

tersebut. Misal gambar sensualitas adalah suatu gambar atau gerakan yang 

mengandung makna yang ditunjukan untuk merangsang nafsu birahi atau 

mengarahkan orang pada kesan-kesan sensual.  
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H. Tehnik Pengumpulan Data 

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik 

observasi dan telaah dokumen. Observasi dilakukan dengan cara melihat langsung 

(menonton) dan mengamati film. Sedangkan dokumen yang dipergunakan adalah 

film “Negeri Tanpa Telinga “ karya Lola Amaria.  

Langkah pertama yang dilakukan adalah melihat dan mengamati film 

“Negeri Tanpa Telinga “ tersebut. Kemudian dilakukan pemilihan untuk 

memperoleh data yang terdapat pada scene-scene atau adegan-adegan yang 

mengandung unsur komodifikasi sensualitas perempuan. Untuk mempermudah 

pengkategorisasian, maka dibuat dalam bentuk lembar koding. 

Tabel 3.1 

Lembar Coding 

Coding Sheet, Keterangan: () = Ada 

 

Scene 

 

Durasi 

 

Detik 

Aktifitas Seksual 

A1 A2 A3 

      

      

      

Jumlah      

Total      
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Tabel 3.2 

Lembar Coding 

Coding Sheet, Keterangan: () = Ada 

 

Scene 

 

Durasi 

 

Detik 

Gaya Berbusana 

B1 B2 B3 

      

      

      

Jumlah      

Total      

 

Keterangan: 

A1. Berciuman                                  B1. Pressbody  

A2. Bersetubuh                                 B2. Bra 

A3. Onani                                          B3. Hotpants  

Kemudian data dimasukan kedalam tabel distribusi frekuensi untuk 

mempermudah perhitungan guna mengetahui banyaknya frekuensi kemunculan 

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

sebagai berikut. 
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Tabel 3.3 

Lembar Distribusi Frekuensi 

Kategori Aktifitas Seksual 

No Kategori Indikator F % 

 

1 

Aktifitas Seksual Berciuman   

Bersetubuh   

Onani   

Jumlah   

 

Tabel 3.4 

Lembar Distribusi Frekuensi 

Kategori Gaya Berbusana 

No Kategori Indikator F % 

 

1 

Gaya Berbusana Pressbody   

Bra   

Hotpants   

Jumlah   

 

Selanjutnya lewat tabel distribusi frekuensi tersebut dilakukan analisis 

deskriptif, peneliti melakukan perhitungan prosentase dan populasi angka indeks 

untuk memberikan penjelasan deskriptif mengenai prosentase frekuensi 

kemunculan unsur komodifikasi sensualitas perempuan yang terdapat didalam 

film “Negeri Tanpa Telinga“ karya Lola Amaria”. 
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I. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis kuantitatif dengan 

model analisa menggunakan analisis isi. 

Metode yang dipakai untuk penelitian yaitu metode analisis isi. Menurut 

Walizer dan Weiner mendefinisikan analisis sebagai prosedur pembagian yang 

sistematik untuk memahami isi informasi yang tercatat (recorded). Menurut 

kropendrof mendefinisikan sebagai suatu riset untuk memetakan secara replikatif 

dan membuat referensi yang sahih atas data ke dalam konteknya. Menurut 

kalinger memahami analisis isi sebagai sistematis obyektif dan bersifat kuantitatif 

dengan tujuan untuk mengukur beberapa variable. 

Melalui definisi Kalinger memadukan 3 konsep yang memerlukan 

pemahaman lebih jauh: 

1. Analisis bersifat sistematik 

Artinya yang hendak dianalisis diseleksi secara gambling dan sesuai 

dengan aturan yang berlaku. Yang dimaksud adalah pemilihan sample harus 

mengikuti prosedur yang tepat dan masing-masing item harus memiliki 

kesempatan yang sama untuk dilibatkan dalam analisa. Proses evaluasi juga harus 

sistematik, yaitu semua isi yang menjadi obyek harus memperoleh perlakuan yang 

sama dan dengan cara yang tepat. Secara singkat yang dimaksud dengan evakuasi 

yang sistematik adalah hanya ada satu kerangka pedoman (set of guidelines) yang 

boleh digunakan dalam keseluruhan studi. Penggunaan prosedur alternatif justru 

akan memungkinkan terjadinya kesimpulan yang membingungkan (confound 

result). Jadi disinilah diperlukan keseragaman tehnik coding dan prosedur analisis. 
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2. Analisis bersifat obyektif 

Artinya cara pandang pribadi dan bisa yang mungkin ditimbulkan oleh 

peneliti tidak boleh masuk dalam temuan penelitian. Jika terjadi dublikasi yang 

dilakukan peneliti, maka hasil analisis tersebut akan sulit untuk menghasilkan 

kesimpulan yang sama.  Definisi oprasional dan tata cara pengklasifikasian 

variable hendaknya dibuat cukup jelas dan komperhensif, sehingga peneliti yang 

lain dapat menggunakan ulang prosedur tersebut di  waktu yang akan dating. 

Tanpa kejelasan penetapan kerangka criteria dan prosedur yang menerangkan 

tehnik sampling dan metode kategorisasi secara lengkap, peneliti tidak akan 

menemukan obyektifitas dan reliabilitas kesimpulan yang dihasilkannya pun dapat 

di pertanyakan.  

3. Analisis bersifat kuantitatif  

Tujuan analisis isi dalam mempersentasikan kerangka pesan secara akurat. 

Untuk kuantifikasi menjadi penting dalam upaya memperoleh obyektifitas yang 

dimaksud dengan syarat peneliti harus menggambarkannya secara tepat. 

Kuantifikasi juga mempermudah peneliti untuk membuat kesimpulan dan laporan 

secara ringkas serta menarik. Jika pengukurannya dilakukan untuk waktu yang 

berbeda, membandingkan data numeric dari satu waktu dengan waktu yang lain 

dapat mempermudah dan menstandarisasi prosedur evaluasi. Akhirnya 

kuantifikasi menuntut peneliti untuk  menggunakan perangkat statistik sebagai 

alat analisis dan interprestasi. 

Analisis isi diperuntunkan bagi media massa sering menetapkan aspek-

aspek isi dari medium tersebut sebagai variable: misalnya surat kabar dan majalah 
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yang dapat dijadikan variable antara lain pilihan jenis huruf dan perwajahan. 

Sedangkan untuk televisi yaitu lamanya pengambilan gambar, tahapan editing, 

pemilihan gambar, latar belakang atau lokasi pengadeganan mengenai variable 

medium yang berkenaan dengan berita yang telah dilakukan oleh Adams dan 

Schreibman. 

Meskipun sulit untuk membeuat klarifikasi dan mengategorikan berbagai 

macam dan perbedaan peneliti yang menggunakan analisis isi tapi pada umumnya 

peneliti akan mengetengahkan satu dari lima tujuan yang dimiliki metode analisis 

isi. Pembahasan tentang tujuan tersebut akan member gambaran tentang beberapa 

cara, sehingga dapat dipilih tehnik mana yang dapat diaplikasikan. 5 tujuan yang 

dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Menguraikan isi komunikasi 

Beberapa studi yang telah dilakukan akhir-akhir ini telah dapat 

menetapkan karakteristik kerangka komunikasi yang mencerminkan satu atau 

lebih titik tuju yang bisa dijadikan fokus penelitian. Berbagai studi yang dimaksud 

menggambarkan kebiasaan penggunaan analisis isi yaitu untuk mendiskripsikan 

suatu prilaku dalam artian mengidentifikasi apa yang terjadi. 

2. Hipotesis Uji atas Karakteristik Pesan 

Sejumlah analisis berusaha menghubungkan karakteristik tertentu dari 

sumber dengan melihat kerangka isi pesannya untuk menetapkan pesan yang 

disampaikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Holsti, analisis isi telah 

digunakan dalam banyak penelitian yang bentuk hipotesis ujinya berbunyi “jika 

suatu sumber memiliki karakteristik “A”. akan menghasilkan pesan dengan 
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elemen “W” dan “Z”. Merrit dan Grross menemukan bahwa untuk menulis cerita 

tentang gerakan wanita dalam ruprik gaya hidup, editor wanita lebih disukai 

daripada editor laki-laki. 

3. Perbandingan Isi Media dengan “Dunia Real” 

Banyak yang menjelaskan analisis isi sebagai checking atas realitas, 

dimana munculnya kelompok, fenomena, perlakuan atau karakteristik tertentu 

yang dianggap melanggar dari standar yang ditetapkan. 

4. Menduga Kesan Kelompok Khusus dalam Masyarakat 

Dalam perkembangannya sejumlah analisis isi telah memfokuskan diri 

untuk mengekplorasikan kesan media tentang masyarakat minoritas tertentu atau 

masyarakat yang memiliki cirri tertentu. 

5. Sebagai langkah awal bagi Studi tentang Efek Media  

Menurut Krippendrof (1993:11) menyebutkan analisis isi mempunyai tiga 

aplikasi penting yaitu: 

1) Analisis terhadap rekaman verbal yang berguna menemukan hal-hal yang 

bersifat motivational, psikologis atau karakteristik kepribadian. 

2) Pemanfaatan kuantitatif yang dikumpulkan dalam bentuk jawaban atas 

pertanyaan terbuka, respon verbal terhadap test, maksudnya memungkinkan 

peneliti memanfaatkan data yang dikumpulkan dengan cara tidak terlalu 

membatasi pokok bahasan dan dapat menguji kesahihan deengan tehnik yang 

berbeda. 

3) Menyangkut proses-proses komunikasi dimensi isi merupakan bagian 

integralnya. 
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J. Uji Reliabilitas 

Penelitian analisis isi haruslah mempunyai alat ukur yang valid serta harus 

mempunyai reliabilitas (keandalan) yang sangat tinggi. Menurut Keplan dan 

Goldsen, pentingnya reliabilitas terletak pada jaminan yang diberikannya bahwa 

data yang diperoleh independen dari pristiwa, instrumen, atau orang yang 

mengukurnya. Data yang reliabel, menurut definisi adalah data yang tetap konstan 

dalam seluruh variasi pengukuran (Kassarjian : 1977) (dalam Eriyanto : 2011, hal 

: 282). 

Oleh karena itu, sebelum penelitian dilakukan, peneliti akan meminta dua 

orang coder(pengamat pembantu dan hakim) untuk mencari nilai kesepakatan. 

Coder yang dipakai dalam penelitian ini harus mengetahui analisis isi, dapat 

mengerti dengan baik kategori yang dipakai dalam penelitian, dan definisi dari 

masing-masing kategori (Eriyanto : 2011, hal : 254). 

Untuk mengukur nilai kesepakatannya, digunakan Rumus R. Holsty 

(1969) (Eriyanto : 2011, hal : 290) yaitu: 

C.R=   2. M 

N1+N2 

Keterangan: 

C.R =   Coeficient Reliability/ Reliabilitas Antar-Coder 

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 
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Penyempurnaan untuk membuat hasil reliabilitas menggunakan formula 

Scott dengan menggunakan suatu indeks reliabilitas (index of reliability/ pi) yaitu: 

Pi = %observed agreement- %expected Agreement 

1-%expected agreement 

Keterangan:  

Pi                              =   Nilai keterhandalan / Reliabilitas Antar-coder 

Observed agreemen  =  Jumlah yang disetujui antara pengkode yaitu nila  C.R

Expected agreement =   Jumlah persetujuan yang diharapkan 




