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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Untuk memahami objek penelitian kita harus menggunakan metode 

penelitian sebagai cara kerja kita. Penelitian adalah proses yang bertujuan agar kita 

mengetahui fenomena-fenomena tertentu dengan cara menggunakan metode 

tertentu yang ada. Selanjutnya dengan metode yang ada nantinya akan berkembang 

menjadi gagasan teori dan konseptualisasi. 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Pendekatan Kualitatif meupakan pendekatan penelitian yang akan peneliti 

gunakan dalam penelitian ini. Dan untuk jenis penelitian sendiri pada penelitian 

yang dilakukan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena sesuai dengan 

tujuan penelitian yang ingin didapat yaitu untuk mengetahui strategi framing 

tentang perjudian sepakbola Indonesia dalam film Hari Ini Pasti Menang. 

3.2 Jenis Data 

1. Data Primer  

  Data sumber utama yang didapat di lapangan. Pada penelitian ini, 

data primer berbentuk dokumentasi tentang perjudian sepakbola Indonesia 

yang telah didownload yang terdapat dalam  ekstensi video MP4 film Hari 

Ini Pasti Menang yang telah beredar di masyarakat. 
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2. Data Sekunder  

  Adalah pelengkap data dari data yang sbelumnya sudah ada. Data 

sekunder didapatkan melalui sumber kedua ataupun perantara. Dalam 

penelitian yang dilakukan ini, data dari sumber internet sebagai data 

pelengkap berupa bahan tertulis seperti  jurnal, artikel, penelitian terdahulu 

berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis Data 

 Pada penelitian yang dilakukan ini, unit amatannya yaitu film Hari Ini Pasti 

Menang. Untuk unit analisis pada penelitiannya sendiri berupa pesan-pesan yang 

disajikan sutradara yang berbentuk dialog serta gambar yang berkaitan dengan 

masalah perjudian sepakbola Indonesia di film Hari Ini Pasti Menang serta nantinya 

akan dimasukan temuan tadi ke dalam perangkat framing dan di analisis. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

  Adalah salah satu langkah yang penting dalam aktifitas penelitian, Proses 

dalam teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan 

menggunakan data yang didapatkan dari internet, dokumentasi yang ada pada video 

ekstensi MP4 film Hari Ini Pasti menang, serta yang terakhir dari penelitian-

penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. 
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3.5 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian tidak kalah penting dengan teknik 

pengumpulan data. Dalam penelitian yang dilakukan ini peneliti menggunakan 

model framing analisis William Gamson dan Andre Modigliani sebagai hal paling 

utama untuk analisinya. Adapun untuk tahapan teknik pada analisis data penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Peneliti menyaksikan film Hari Ini Pasti Menang sepenuhnya sampai

selesai terlebih dahulu. Kemudian peneliti melakukan pencatatan atau 

pengkodean terhadap gambar ataupun dialog yang didapatkan, yang mana 

mengarah serta berkaitan pada perjudian sepakbola Indonesia di film 

tersebut dan juga mencari sumber lain melalui internet terkait apa yang 

diteliti dalam film Hari Ini Pasti Menang. 

2. Data-data dari gambar dan dialog dalam film yang sudah terkumpul tadi,

kemudian akan peneliti lakukan analisisnya dengan menggunakan model 

framing analisis dari  William Gamson dan Andre Modigliani. 

3. Data yang ada dari hasil analisis yang peneliti lakukan, kemudian akan

peneliti tafsirkan dengan unsur-unsur perangkat model framing William 

Gamson dan Andre Modigliani yang terdiri dari framing devices dan 

reasoning devices. 

4. Dari data yang sudah di interpretasikan oleh peneliti, kemudian akan

dilakukan penarikan suatu kesimpulan tentang pembingkaian perjudian 

sepakbola Indonesia yang ada pada film Hari Ini Pasti Menang tersebut. 


