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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Pendekatan Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut 

Sugiyono (2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti 

adalah sebagai instrumen kunci. Objek analisis dalam pendekatan kualitatif 

dalam Burhan Bungin (2006 : 303 )  adalah makna dari gejala-gejala sosial 

dan budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat bersangkutan 

untuk memperoleh gambaran mengenai kategorisasi tertentu. 

 

3.2  Tipe Penelitian  

  Tipe pada penelitian ini lebih mendekatkan pada prinsip-prisip 

umum yang mendasari perwujudan sebuah makna dari gejala-gejala yang ada 

dalam masyarakat. Yakni dengan pendekatan interpretatif berusaha mengerti 

dan menasirkan makna dari teks media dengan bagaimana cara membingkai 

sebuah isu. Menurut Ghozali  (2007),   jenis interpretatif  memfokuskan  pada  

sifat subjektif dari social world dan berusaha memahami kerangka berpikir 

objek yang sedang  dipelajarinya. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 

menjelaskan sebuah fenomena melalui kata-kata, untuk mengetahui realitas 

sosial saat ini yang sedang dibentuk. 

3.3  Waktu dan Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan pada awal Juli hingga pertengahan Agustus yakni 

mulai tanggal 26 Agustus – 14 Oktober 2018. Dengan cara menganalisis teks 

media (film Arwah Goyang Karawang dan Danur), peneliti juga akan meneliti 

lebih dalam lagi dengan mengulas kembali film tersebut baik di rumah peneliti 

atau kos peneliti. 
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3.4  Ruang Lingkup Penelitian 

  Untuk membatasi runag lingkup peelitian agar tidak melebar maka 

dibutuhkan sebuah fokus penelitian. Fokus dalam penelitian berfungsi untuk 

membatasi ruang studi untuk peniliti dan menentukan sasaran penelitian 

sehingga dapat membentuk data yang dikumpulkan  dan diolah serta analisis 

dalam suatu penelitian (Moleong, 2002:7). 

  Penelitian ini membahas bagaimana sebuah film horor 

mengkosntruksi sosok perempuan. Alasan peneliti memfokuskan penelitian ini 

terhadap konstruksi perempuan yakni karena terdapat hal yang menonjol yang 

ada pada sosok perempuan, film horor Arwah Goyang Karawang membentuk 

sosok perempuan dengan gambaran porno, sedangkan dalam film Danur sosok 

perempuan jauh dari kata sensual.  

3.5  Unit Analisis 

  Unit analisis data dalam  penelitian  kualitatif  bertujuan  untuk 

menggali  informasi  yang  menjadi  dasar  dari  rancangan  dan  teori  yang  

muncul (Moleong, 2014: 224). Unit analisis pada penelitian ini merupakan 

film Arwah Goyang Karawang dan Danur itu sendiri. Sehubungan dengan 

fokus penelitian yang sudah di tetapkan oleh peniliti, maka menetapkan unit 

analisis tersebut mencakup dialog, graphis, dan audio. 

3.6  Sumber Data 

1. Data Primer 

Data utama dari penelitian ini merupakan Film Arwah 

Goyang Karawang dan Danur itu sendiri, data ini diperlukan untuk 

peneliti dalam menyusun kembali kerangka penelitian, setiap 

scene, visual, dan audio yang kemudian di analisis sesuai dengan 

teknis yang digunakan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti merupakan 

data pendukung, yakni buku, jurnal, internet, yang sekiranya 

memberikan sebuah ilmu baru yang dapat memberikan gambaran 

tentang konstruktivisme wanita pada film horor Indonesia. 
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3.7  Metode Pengumpulan Data 

Dalam buku Muslimin (2016 : 63) penumpulan data dapat dilakukan 

dengan menggunakan instrument penelitian (alat yang digunakan untuk 

mengumpulkan data) seperti angket, kuesioner, draft wawancara, pedoman 

observasi, Focus Group Discussion, ataupun dokumentasi. Pada penelitian ini 

teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : 

Dengan cara dokumentasi, dokumentasi yang dimaksud 

dalam pengumpulan data ini adalah mendokumentasikan segala 

scene yang dilakukan oleh pemeran film yang sesuai dengan apa 

yang akan di teliti. Kemudian akan di amati serta di analisis guna 

membuktikan adanya pembingkaian teks media.  

3.8  Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data merupakan suatu hal yang penting dalam 

menerapkan prosedur penyelesaian masalah untuk menjawab apa yang akan 

diteliti oleh peneliti. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis 

framing oleh Zhongdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Framing menururt Pan 

dan Kosicki terdapat dua konsepsi yakni sosiologis dan psikologis, framing 

menurut teori ini dalam Eriyanto (2002 : 253) bahwa mereka membuat model 

yang mengintergrasikan secara bersama-sama konsepsi psikologis yang 

melihat frame semata sebagai persoalan internal pikiran dengan konsepsi 

sosiologis yang lebih tertarik melihat frame dari sisi bagaimana lingkungan 

sosial di konstruksi seseorang. 

 Perangkat yang digunakan sebagai penanda merupakan kata atau 

simbol yang secara struktural dapat diamati. Melalui tulisan, Zhongdang Pan 

dan Gerald M. Kosicki (1993) melalui tulisan mereka “Framing Analysis: An 

Apporoach to News Discourse” mengoperasionlaisasikan empat dimensi 

struktur teks berita sebagai perangkat framing : sintaksis, skrip, tematik, dan 

retoris.  

Penelitian ini akan menganalisis konstruksi wanita pada film horor 

Indonesia yakni pada film Arwah Goyang Karawang dan Danur dimana 

didalam terdapat unsur teks yakni audio dan visual, serta menganalisa unsur 

dari audio visual yaitu unsur naratif dan unsur sinematik. Analisa pada film ini 
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secara teknis akan dilakukan penulisan pada teks audio dan visual dengan 

mencatat kembali pernyataan di film tersbut sesuai dengan scene yang di 

munculkan baik itu visual adegan atau ucapan-ucapan yang terdapat dalam 

film tersebut. 

Pada struktur Sintaksis,  peneliti akan mencoba melihat dari keseluruhan 

film berdasarkan suasana yang dibangun, kalimat yang digunakan, apa saja 

pernyataan, ungkapan serta tanggapan yag dimunculkan. Dalam wacana 

sebuah film, sintaksis merujuk pada penyusunan dan bagian dari sebuah film 

yang menyatakan bahwa film memiliki sebuah awalan, klimaks dan ending 

dalam sebuah kajian teks. Kemudian pada struktur Skrip, wartawan 

menggunakan 5W+1H untuk menyusun berita, sama halnya dengan sebuah 

film bahwa unsur dalam film tersebut sudah dikemas oleh penulis cerita 

sehingga sudah ada dalam unsur-unsur sebuah film. Yang ketiga struktur 

Tematik, dalam hal ini perangkat framing yang digunakan adalah detail, 

koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Detail yang dilihat yakni dari 

koherensi setiap gambar, shoot, pernyataan dalam scene apakah pernyataan 

antara yang satu dengan yang lain saling berhubungan atau hanya sekedar di 

hubung-hubungkan melalui koherensi sebab-akibat. Peniliti akan melihat 

bagaimana film in imengkonstruksi wanita dalam film horror di antara kedua 

film. Yang terakhir Retoris, bahwa hal ini berhubungan dengan penulis 

bagaimana menuliskan naskah dalam sebuah cerita. Dalam perangkat ini kita 

bisa melihta bagaimana penulis memilih kata, idiom dan bentuk cerita yang 

ingin di tekankan kepada khalayak.  Peneliti akan melihat bagian mana pada 

adegan yang dilemahkan atau dikuatkan guna menonjolkan atau menekankan 

apa yang berada dalam film tersebut.  

 Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang akan digunakan peneliti untuk 

menginterpretasikan empat struktur analisis framing  agar lebih mudah di 

mengerti yakni, sebagai berikut : 
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Tabel 3.6.1 Analisis Framing Film dengan Teori Pan dan Kosicki 

SCENE SHOOT VISUAL AUDIO 

    

 

STRUKTUR    PERANGKAT FRAMING UNIT YANG 

DIAMATI 

SINTAKSIS 

Cara Penulis 

menyusun cerita 

1. Skema cerita Judul, pemeran, latar 

belakang, dialog 

SKRIP 

Cara penulis  

mengisahkan 

cerita 

2. Kelengkapan 

cerita 

Konstruksi dramatic 

TEMATIK 

Cara penulis 

menulis cerita 

3. Detail  

4. Koherensi 

5. Bentuk kalimat 

6. Kata ganti 

Tema, proposisi 

RETORIS 

Cara penulis 

menekankan 

cerita 

7. Leksikon 

8. Grafis 

9. Metafora 

Kata, idiom, cerita 


