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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian 

Metode atau cara yang digunakan didalam penelitian pesan kemanusiaan 

dalam film train tobusan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan 

pendekatan analisisisi menggunakan analis isi dalam penelitian  ini karena ingin 

memperoleh sebuah hasil ataupun pemahaman tentang isi pesan komunikasi yang 

di sampaikanoleh media yang dipilih. 

Stone dalam buku Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodenya (Klaus 

Krippendorf, 1991) mengatakan bahwa analisis isi adalah sebuah teknik penelitian 

untuk membuat inferensi dengan mengidentifikasikan secara sistematik dan 

obyektif karakteristik khusus dalam sebuah teks. Analisis isi diartikan sebagai 

metode untuk menganalisis semua bentuk komunikasi yaitu surat kabar, buku, 

puisi, lagu, cerita,rakyat, lukisan, pidato, surat, undang-undang musik teater dan 

sebagainya (Rahmat, 2002:89). 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam penelitian ini yang termasuk dalam ruang lingkup penelitian 

merupakan film “ Train To Busan” unit analisis yang digunakan merupakan 

semua scene (69 scene) yang ada dalam film train to busan dengan durasi film 

1.53.39. Dengan kaitan bentuk-bentuk pesan kemanusiaan. Agar peneliti lebih 

mudah, maka peneliti ikut andil dalam menentukan unit analisis struktur kategori 

dan satuan ukur penelitian. 
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3.2.1 Unit Analisis 

Unit analisis yang di gunakan dalam penelitian ini adalah scene dalam film 

train to busan. Yaitu scene yang mengandung unsur pesan kemanusiaan. 

Sebagaimana yang telah di katakan pada struktur kategori di atas. 

3.2.2 Satuan Ukur 

Satuan ukur penelitian adalah frekuensi dari penyampaian pesan-pesan 

kemanusiaan lewat scene film “Train to Busan” yaitu seberapa banyak pesan-

pesan kemanusiaan yang disampaikan muncul dalam film. 

3.2.3 Struktur Kategori 

Struktur kategori yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebgai berikut: 

1. Kasih Sayang 

Sub kategori: 

A. Perhatian 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap perhatian 

dengan memberikan support atau masukan yang berarti bagi orang 

yang di perhatikan. 

B. Rasa ingin melindungi 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan rasa ingin menjaga, 

menyelamatkan orang lain agar dapat terhindar dari segala bentuk 

bahaya. 

C. Tolong menolong 

Scene, adegan atau dialog yang menggambarkan membantu orang 

lain yang yang sedang mengalami kiesulitan. 
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2. Tenggang Rasa 

Sub kategori: 

D. Menghargai 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap atau rasa dimana 

manusia tersebut Memandang penting orang lain sebagai sesama 

manusia. 

E. Menghormati 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap memberi atau 

menaruh hormat kepada orang lain sebagai sesama manusia yang 

memiliki hak untuk hidup. 

3. Buruk Sangka 

Seb kategori: 

F. Mencurigai seseorang 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap mencari-cari 

kesalahan orang lain dan prasangka buruk terhadap orang lain. 

4. Perselisihan  

Sub kategori: 

G. Membenci 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap perasaan tidak 

suka terhadap orang lain yang berkepanjangan seringkali di sertai 

dengan niat jahat, mengakibatkan timbul rasa ingin mencelakai 

orang lain yang di bencinya. 
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H. Pertengkaran 

Scene, adegan atau dialog yang menggambarkan permasalah yang 

timbul akibat adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan 

terjadinya suatu sikap saling menyalahkan satu sama lain. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan, dalam, penelitian, ini diperoleh langsung dengan 

cara  pengkodingan  dari  dokumentasi  berupa VCD (Video Compect Disk) film 

“Train to Busan”. Data yang diambil berupa scene yang dianggap memuat 

penyampaian pesan kemanusiaan, sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan. 

Pada proses pengumpulan data peneliti dibantu oleh orang lain yang paham 

mengenaii pengkodingan, yang ditunjuk untuk menjadii pembandingatau hakim, 

guna, mengukur, ketepatan, penelitian peneliti terhadap bentuk-bentuk pesan 

kemanusiaan yang muncul dalam scene film. 

Hasil dari pengumpulan data koding ini kemudian dimasukkan ke tabel yang 

telah dibagi menjadi beberapa kategori kemanusiaan sebagai berikut. 

Tabel 1 Contoh Lembar Kerja Koding 

Scene 
Durasi per 

scene 

StrukturKategori 

K1 K2 K3 K4 

A B C D E F G H 

        

1          

2          

3          

Jml          

Total   

 

Keterangan: 

K1 = Kategori 1 (Kasih Sayang) 

 

A. Perhatian 
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Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap perhatian 

dengan memberikan support atau masukan yang berarti bagi orang 

yang di perhatikan. 

B. Rasa ingin melindungi 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan rasa ingin menjaga, 

menyelamatkan orang lain agar dapat terhindar dari segala bentuk 

bahaya. 

C. Tolong menolong 

Scene, adegan atau dialog yang menggambarkan membantu orang 

lain yang yang sedang mengalami kiesulitan. 

K2 = Kategori 2 (Tenggang Rasa) 

D. Menghargai 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap atau rasa dimana 

manusia tersebut Memandang penting orang lain sebagai sesama 

manusia. 

E. Menghormati 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap memberi atau 

menaruh hormat kepada orang lain sebagai sesama manusia yang 

memiliki hak untuk hidup. 

K3 = Kategori 3 (BurukSangka) 

F. Mencurigai seseorang 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap mencari-cari 

kesalahan orang lain dan prasangka buruk terhadap orang lain. 

K4 = Kategori 4 (Perselisihan) 
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G. Membenci 

Scene, adegan atau dialog yang menunjukkan sikap perasaan tidak 

suka terhadap orang lain yang berkepanjangan seringkali di sertai 

dengan niat jahat, mengakibatkan timbul rasa ingin mencelakai 

orang lain yang di bencinya. 

H. Pertengkaran 

Scene, adegan atau dialog yang menggambarkan permasalah yang 

timbul akibat adanya perbedaan pendapat yang menyebabkan 

terjadinya suatu sikap saling menyalahkan satu sama lain. 

*Score :   

 1-10 detik = 1 

 1-20 detik = 2 

 1-30 detik = 3 

 1-40 detik = 4 

 1-50 detik = 5 

 1-60 detik = 6 

 1-70 detik = 7 

 1-80 detik = 8 

 1-90 detik = 9 

 1-100 detik = 10, dan seterusnya. 

 

3.4 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalh dengan 

menggunakan distribusi frekuensi. Teknik analisis data tersebut bertujuan untuk 

mengetahui frekuensi kemunculan masing masing kategori. Dalam melakukan 
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analisis tersebut mengunakan distribusi frekuensi guna mendapatkan prosentase 

dari setiap kategori. 

Tabel 2 Contoh Tabel Distribusi Frekuensi 

Kategori Indikator 

Frekuensi 

Kemunculan

Scene 

Total Prosentase 

Prosentase 

Dari 69 Scene 

Film Train To 

Busan 

Durasi 
Total 

Durasi 

        

       

        

       

Jumlah     

 

3.5 Uji Reliabilitas  

Dalam, uji reliabilitas kategori, peneliti menggunakan sistem koding. Sistem 

ini dirasa peneliti paling tepat untuk melakukan sebuah analisis dalam scene film. 

Hal inidigunakan karena menghindari penilaian yang bersifat obyektif dan 

diperlukan pemikiran yang subyektif. Kemudian diperlukan,pembanding atau di 

sebut,pemikiran orang lain. Uji ini dikenal dengan uji antar kode. Koefisien, 

reliabilitas hasil pengkodingan ini kemudian diukur dengan rumus “Holsty”, 

yaitu: 

𝐶𝑅 =
2汲

𝑁1 + 𝑁2
 

Keterangan:  

CR   : Coeficient Reliability 

M   : Jumlah pernyataan yang disetujui oleh pengkoding  
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(hakim) dan periset 

N1,N2 :Jumlah peryataan yang diberi kode oleh pengkoding  

 (hakim) dan periset 

Penerimaan yang sering dipakai pada uji reabilitas kategorisasi adalah 0,75. 

Jika persetujuan antara pengkoding (periset dan hakim) tidak mencapai 0,75, 

maka kategorisasi operasional mungkin perlu dirumuskan lebih spesifik lagi. Hal 

tersebut berarti kategorisasi yang dibuat belum mencapai tingkat keterandalan 

atau keterpercayaan (Rahmat,,2008:238). 

Penyempurnaan untuk memperkuat relibilitas yaitu dengan menggunakan 

pengukuran validitas atau keterhandalan yang diukur menggunakan rumus sebagai 

berikut: 

 

𝑃𝑖 =
(% 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 − % 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)

(1 − % 𝑒𝑥𝑝𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑎𝑔𝑟𝑒𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡)
 

Keterangan : 

Pi    : Nilai keterhandalan (validitas) 

Observed agreement : Jumlah yang disetujui oleh pengkode yaitu CR 

Expected agreement :Persetujuan yang diharapkan dalam suatu  

kategorisasi,dinyatakan dalam jumlah hasil  

pengukuran dari proporsi keseluruhan, yaitu  

proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


