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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Rancangan Penelitian 

Penelitian tentang kekerasan dalam film bergenre horor ini dirancang 

sebagai penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan sebuah 

penyelidikan tentang masalah sosial berdasarkan pengujian teori yang diukur 

dengan angka dan dianalisis dengan prosedur statistik (Silalahi, 2012:77). 

Disini peneliti menggunakan analisis isi yang definisinya banyak dikemukan 

oleh beberapa pakar, salah satunya oleh Barelson yang mengartikan analisis isi 

dengan suatu teknik penelitian yang dilakukan secara objektif, sistematis dan 

deskripsi kuantitatif dari isi yang komunikasi yang tampak (manifest) 

(Eriyanto, 2011:15). Alasan peneliti menggunakan teknik analisis isi ini adalah 

untuk memperoleh data kuantitatif dari jumlah banyak durasinya adegan serta 

dialog yang menunjukkan kekerasan dalam film bergenre horor dengan judul 

IT ini. 

 

3.2 Tipe Penelitian 

Peneliti juga menggunakan tipe penelitian deskriptif dimana penelitian 

deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang ditujukan untuk 

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada (Machmud, 2016:136). Dalam 

penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh data yang dicari dan kemudian 

data tersebut akan dideskripsikan atau digambarkan.  
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3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film bergenre horor IT karya Andy 

Muschietti yang dirilis pada tahun 2017 dengan durasi 7381 detik dan terbagi 

menjadi 197 scene. 

 

3.4 Unit Analisis 

Unit analisis merupakan bagian dari yang diteliti, dan unit analisis pada 

penelitian ini adalah scene pada film IT karya Andy Muschietti. 

 

3.5 Satuan Ukur 

Satuan ukur yang digunakan dalam penelitian ini adalah frekuensi 

kemunculan dari setiap kategori dengan menggunakan satuan detik. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu akan 

mendokumentasikan film IT untuk kepentingan penelitian. Kemudian peneliti 

akan membagi film kedalam potongan-potongan scene agar dapat 

memudahkan coder dalam mengisi lembar coding serta memudahkan peneliti 

pada tahap analisis data. Setelah itu, peneliti akan mengumpulkan data-data 

dengan menggunakan lembar coding untuk menghitung kategori kekerasan 

yang terkandung dalam film yang diteliti. 
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3.7 Koding 

Proses penelitian ini akan menggunakan lembar coding untuk 

pengumpulan datanya dengan menentukan frekuensi banyaknya kategori 

kekerasan yang ada pada film IT. Untuk mengisi lembar coding, peneliti akan 

dibantu oleh dua orang coder. Coder yang ditentukan oleh peneliti merupakan 

orang yang mengerti tentang analisis isi dan juga mampu memahami bentuk 

kategori yang sudah ditentukan oleh peneliti. Berikut merupakan contoh tabel 

dalam lembar coding yang akan digunakan oleh peneliti untuk mengambil data 

frekuensi. 

Tabel 3.1 

Contoh Lembar Coding 

Sc 

Durasi 
Durasi 

(Detik) 

Kategori Kekerasan 

In Out 
Verbal Nonverbal 

1 2 3 4 5 6 7 

           

           

           

           

 

Keterangan kode angka dari kategori yang dipakai oleh peneliti, yaitu. 

Kekerasan Verbal : 

1  = Menghina, yaitu perkataan yang merendahkan dan dapat didengar dari 

dialog. 

2  = Mengancam, yaitu perkataan dengan bermaksud untuk merugikan dan 

mencelakakan orang lain yang dapat didengar dari dialog . 

Kekerasan Nonverbal : 

3  = Kekerasan fisik dengan menggunakan alat, dapat dilihat dari adegan. 

4  = Kekerasan fisik tanpa menggunakan alat, dapat dilihat dari adegan. 
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5  = Melecehkan, dapat diketahui dari isyarat gerakan yang dilihat dari adegan. 

6  = Menggertak, dapat diketahui dari suara yang didengar pada dialog. 

7  = Meneriaki,  dapat diketahui dengan nada suara yang didengar dari dialog. 

 

3.8 Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian kuantitatif, jika penelitian bertujuan untuk memaparkan 

data hasil penelitian, maka analisis yang digunakan adalah analisis statistik 

deskriptif (Silalahi, 2012:336). Data yang sudah masuk dalam lembar coding 

akan disusun dalam tabulasi dan menjadi kerangka dasar untuk menganalisis. 

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menganalisa data penelitian ini 

adalah. 

1. Pertama-tama, peneliti akan menghitung reliabilitas antar-coder dengan 

menggunakan rumus dari Holsti dan divaliditas dengan menggunakan 

rumus dari Scott. 

2. Setelah data reliabel, maka data yang sudah dikumpulkan akan dihitung 

frekuensi banyaknya kemunculan durasi dari masing-masing kategori 

kekerasan yang ada pada film IT. 

3. Setelah itu, peneliti akan melakukan analisis deskripsi pada hasil dari 

setiap perhitungan persentase kategori. 

4. Menarik kesimpulan yang didapat dari data yang sudah dianalisa untuk 

mendapatkan frekuensi kemunculan kategori kekerasan yang ada pada 

film “IT”. 
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3.9 Uji Reliabilitas dan Validitas 

Agar mendapatkan hasil yang diharapkan, maka peneliti harus melihat 

apakah alat ukur yang dipakai akan menghasilkan hasil yang sama jika 

dikerjakan oleh orang yang berbeda (Eriyanto, 2011:282). Dalam penelitian 

ini, reliabilitas antar-coder akan diuji dengan menggunakan formula dari 

Holsti, yaitu: 

Reliabilitas antar-coder=      ___2M___ 

        N1+N2 

Dari rumus diatas, M merupakan jumlah coding yang disetujui oleh antar-

coder, N1 merupakan jumlah coder yang dibuat oleh coder 1 dan N2 

merupakan jumlah coder yang dibuat oleh coder 1/2. 

Dari rumus diatas, peneliti akan menghitung reliabilitas antar-coder 

dengan memasukkan data kedalam tabel seperti berikut. 

Tabel 3.2 

Contoh Tabel Untuk Penghitungan Reliabilitas Frekuensi Kemunculan 

Durasi Kekerasan Pada Film IT 

Kategori Subkategori Peneliti Coder 1 M 

     

     

     

     

     

 

Meskipun sederhana, formula dari Holsti ini mempunyai kelemahan 

mendasar (Eriyanto, 2011: 291). Perhitungan yang digunakan ini hanya 

memperhitungkan apakah diantara dua coder terdapat persetujuan atau tidak, 

tanpa memperhitungkan berapa kategori yang dipakai. Eriyanto (2011) 
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kemudian mengatakan bahwa seharusnya jumlah kategori akan menentukan 

peluang terjadinya persetujuan. Karenanya, peneliti juga akan digunakan 

rumus Pi dari Scott, yaitu: 

Pi =  % persetujuan yang diamati - % persetujuan yang diharapkan_ 

     1 - % persetujuan yang diharapkan 

 

Tabel 3.3 

Contoh Tabel Untuk Penghitungan Reliabilitas Dengan Menggunakan 

Rumus Dari Scott 

Kategori Subkategori Peneliti 
Coder 

1 
Total Ea Ea² 

       

       

       

       

 

  

 


