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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Dasar Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data 

numerikal (angka) yang diolah dengan metode statistika (Azwar, 2001:5). 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti ingin 

menjelaskan seberapa besar frekuensi kemunculan adegan dan dialog yang 

mengandung unsur ketidakadilan gender dalam film Hijab dengan menggunakan 

data-data numerik. Data-data yang akan dianalisis berasal dari data-data yang 

sudah dikategorikan sebelumnya. 

Sedangkan dasar penelitian yang digunakan adalah analisis isi. Dengan 

menggunakan analisis isi maka data yang didapat akan dianalisis secara lebih 

sistematik dan bersifat obyektif jika dibangdingkan dengan analisis lainnya. Hal 

itu sejalan dengan salah satu pemikiran dasar bahwa analisis isi itu dilaksanakan 

secara sistematik, obyektif, dan bersifat kuantitatif (Wimmer dan Dominick, 

2003:141).  

Peneliti memilih dasar penelitian ini karena peneliti ingin memperoleh 

pemahaman tentang seberapa besar kecenderungan unsur ketidakadilan gender 

dalam film Hijab yang akan dilihat melalui adegan dan dialog yang ada dalam 

film tersebut. 
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3.2 Tipe Penelitian 

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian yang bersifat deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya memaparkan situasi atau 

peristiwa yang ada. Penelitian ini juga tidak mencari atau menjelaskan hubungan, 

tidak menguji hipotesis dan membuat prediksi (Rakhmat, 2005:24). 

Penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara sistematis, 

faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau objek tertentu. 

Dimana sebelumnya peneliti sudah menentukan konsep tersebut akan 

menghasilkan variabel beserta indikatornya (Kriyantono, 2009:67). 

Peneliti menggunakan tipe penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

data secara statistik tentang adanya kemunculan adegan dan dialog yang 

mengandung unsur ketidakadilan gender dalam film Hijab. 

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah film Hijab karya sutradara 

Hanung Bramantyo yang telah tayang di bioskop pada tanggal 15 Januari 

2015dengan durasi waktu selama 100 menit. 

 

3.4 Unit Analisis 

Unit analisis adalah elemen terkecil dan terpenting yang akan diukur. Unit 

analisis dalam penelitian ini yaitu adegan atau dialog dalam setiap scene dalam 

film. Yang dimaksud adegan adalah kegiatan atau aktivitas fisik yang dilakukan 

oleh pemeran baik sendiri maupun bersama lawan main yang menunjukkan 

adanya unsur ketidakadilan gender. Sedangkan yang dimaksud dialog adalah 
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segala sesuatu yang diucapkan oleh pemain dalam menokohkan karakter dalam 

cerita tersebut. 

 

3.5 Satuan Ukur 

Dalam penelitian ini, satuan ukur yang digunakan adalah frekuensi per 

detik dari kemunculan adegan dan dialog pada setiap scene yang menunjukkan 

unsur ketidakadilan gender dalam film Hijab. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah : 

a. Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara observasi yaitu dengan 

memutar keseluruhan film Hijab dan melakukan pengamatan, mencatat 

serta meneliti setiap adegan dan dialog uuntuk kemudian dikategorisasikan 

sesuai indikator yang telah ditentukan. Film Hijab sebagai data utama 

objek penelitian ini diperolehh dari situs internet  

http://www.21sinema.com/. 

b. Sekunder 

Data sekunder sebagai data pendukung dalam penelitian ini diperoleh 

melalui studi kepustakaan yang sesuai dengan tema penelitian, yaitu dari 

buku-buku, referensi berupa skripsi, jurnal terdahulu, serta data dari 

internet seperti sinopsis film, casting pemain atau biografi sutradara yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diteliti untuk mendukung asumsi 

sebagai landasan teori permasalahan yang dibahas. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Dari data yang telah dikumpulkan oleh peneliti akan disajikan dan disusun 

secara berurutan. Data tersebut berupa scene-scene dari film “Hijab” yang 

termasuk dalam kategori yang telah ditentukan oleh coding sheet. Tujuan analisis 

data adalah untuk menyederhanakan data, sehingga nantinya bisa memudahkan 

untuk di observasi.  

Tahapan analisis data sebagai berikut : 

a. Pengidentifikasian scene berdasarkan kategori yang ditetapkan. 

b. Data yang sudah dikategorikan akan dimasukkan dalam coding sheet. 

c. Mendeskripsikan data dari coding sheet berdasarkan kategori masing-

masing agar masalah penelitian terjawab dan tujuan penelitian tercapai. 

 

Dari data yang telah dikumpulkan, kemudian dimasukkan ke dalam tabel 

distribusi frekuensi untuk mempermudah perhitungan guna mengetahui 

banyaknya distribusi frekuensi. 

Frekuensi dari objek penelitian kemudian diukur dengan rumus berikut : 

Frekuensi = ∑ Kemunculan Kategori  

   ∑ Unit Analisis 
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Sebagai contoh tabel distribusi frekuensi sebagai berikut : 

Tabel 3.1 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

No. Kategori Frekuensi Durasi Persentase 

1. Marginalisasi    

2. Stereotip    

3. Subordinasi    

 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

No. Kategori 
Adegan Dialog Persentase 

Fr Dr Fr Dr A D 

1. Marginalisasi 
A1       

A2       

2. Stereotip 
B1       

B2       

3. Subordinasi       

Jumlah       

 

Keterangan : 

A1  : Marginalisasi dalam Keluarga   A  : Adegan 

A2  : Marginalisasi dalam Diri Pribadi   D  : Dialog 

B1  : Stereotip dalam Keluarga   Fr  : Frekuensi 

B2  : Stereotip dalam Diri Pribadi   Dr  : Durasi 
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 Setelah data frekuensi terkumpul, kemudian peneliti dan koder memilih 

dan mencatat setiap adegan dan dialog yang dianggap mengandung unsur 

ketidakadilan gender. Data yang telah didapatkan serta diklasifikasikan, 

selanjutnya dimasukkan ke dlam lembar koding (coding sheet) untuk memberikan 

penilaian berdasarkan struktur kategori yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sebagai contoh tabel lembar koding sebagai berikut : 

Tabel 3.3 

Contoh Tabel Koding 

Scene Durasi Adegan Dialog Keterangan Kategori 

      

      

      

      

      

 

3.8 Uji Reliabilitas 

Dalam penelitian ini, kategori yang sudah di identifikasikan harus diuji 

terlebih dahulu. Pengujian tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah kategori 

yang akan digunakan sudah reliable atau belum. Selanjutnya bila uji menunjukkan 

reliable, maka kategori tersebut layak digunakan dalam penelitian. 

Dalam penghitungan kesepakatan penilaian para koder digunakanlah 

rumus statistic yan dikemukakan oleh Holsty (Ritonga, 2004:86) sebagai berikut: 

CR = 
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Keterangan : 

CR  : Coefisien Realibility 

M  : Jumlah keputusan yang sama antara dua koder 

N1, N2: Jumlah pernyataan yang diberi tanda oleh pengkoder  

 

Formula Holsty mempunyai kelemahan mendasar yakni tidak 

memperhitungkan peluang (chance) propabilitas. Untuk mengatasi kelemahan itu, 

Scott membuat suatu indeks reliabilitas (index of realibility/pi). Formula ini sering 

juga disebut sebagai formula Scott/pi. Dalam formula ini, faktor peluang 

terjadinya persamaan/argument diantara coder diperhitungkan. Semakin besar 

kategori semakin kecil peluang terjadinya persamaan. Untuk menghitungnya 

maka peneliti menggunakan Rumus Scott sebagai berikut : 

 

Pi = 
                                            

                      
 

Keterangan :  

Pi    : Nilai keterhandalan 

Observed Agreement : Jumlah persentase yang disetujui antar pengkode 

Expected Agreement : Jumlah persentase persetujuan yang diharapkan. 


