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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yang 

dimana penelitian kuantitatif itu sendiri adalah penelitian yang mengutamakan 

pengukuran variabel yang menggunakan perhitungan angka atau uji statistik. 

(Hamidi, 2010:4). 

Penelitian ini didasarkan pada jumlah sesuatu, yang dimana dalam hal ini 

kualitas bukanlah faktor yang utama untuk dijadikan dasar penelitian. Faktor 

jumlah dan juga kuantitas lah yang nantinya akan menjadi dasar penilaian utama. 

Menurut peneliti, pendekatan kuantitatif ini cocok digunakan untuk penelitian ini, 

penelitian untuk mengukur frekuensi kemunculan kategori konflik dalam 

kehidupan berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat pada film drama dan 

menghasilkan uraian data yang valid.  

3.2 Tipe Dasar Penelitian 

Tipe dasar penelitian ini menggunakan tipe analisis isi kuantitatif. Peneliti 

memilih tipe ini guna mengukur frekuensi kemunculan kategori konflik dalam 

kehidupan berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat pada film drama dan 

menghasilkan data yang valid, yang kemudian menguraikan data yang dianalisis 

oleh peneliti, yaitu isi (content) dari film Filosofi Kopi 2 Ben & Jodi Karya Angga 

Dwimas Sasongko. Penelitian analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk 

membentuk inferensi yang dilakukan secara objektif dan identifikasi sistematis dari 

karakteristik pesan (Holsti, 1969:14 dalam Eriyanto 2011).  Dalam melakukan 



 

47 
 

analisis isi, peneliti mengamati, mengukur frekuensi kemunculan kategori konflik 

dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat dan menguraikan 

temuan data dari analisis isi yaitu konflik dalam kehidupan berkelompok 

berdasarkan pihak yang terlibat pada isi (content) yaitu film Filosofi Kopi 2 Ben & 

Jodi Karya Angga Dwimas Sasongko. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini sendiri adalah film filosofi kopi 2: Ben & 

Jody karya Angga Dwimas Sasongko, yaitu dengan menganalisis isi (content) yang 

merupakan keseluruhan dari shot yang terdapat dalam film tersebut, yang dianggap 

berkaitan dengan bentuk-bentuk dari konflik dalam kehidupan berkelompok 

berdasarkan pihak yang terlibat. 

3.4 Unit Analisis    

Unit analisis dalam sebuah penelitian diartikan sebagai suatu yang berkaitan 

dengan fokus ataupun komponen yang akan dianalisis. Unit analisis juga bisa 

diartikan sebagai bagian terkecil yang nantinya akan diteliti. Dalam penelitian ini, 

unit analisisnya berfokus pada potongan shot yang dianggap berkaitan dengan tema 

konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat. Yang akan 

dilakukan dengan cara menganalisa audio yang merupakan dialog dan juga visual 

yang merupakan adegan yang diperankan oleh tokoh dalam film filosofi kopi 2: 

Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko. 

3.5 Satuan Ukur 

Dalam hal ini satuan ukur dalam penelitian ini adalah durasi, yaitu detik 

pada setiap potonngan shot yang mengandung unsur konflik dalam kehidupan 
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berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat sesuai struktur kategorisasi yang 

sudah diuraikan baik dari audio maupun visual dalam film filosofi kopi 2: Ben & 

Jody karya Angga Dwimas Sasongko, yang nantinya akan diukur tingkat frekuensi 

kemunculan pada setiap kategori tersebut. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan cara, teknik ataupun alat yang 

digunakan peneliti untuk memperoleh ataupun mengumpulkan data. Tekhnik atau 

alat pengumpulan data yang biasanya dapat digunakan untuk memperoleh data 

yaitu, wawancara, pengamatan, kuisioner dan juga dokumentasi. 

Namun, dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang peneliti 

gunakan adalah teknik dokumentasi. Yaitu dengan data yang telah diperoleh 

langsung dengan dokumentasi yaitu berupa soft file dari film filosofi kopi 2: Ben 

& Jody karya Angga Dwimas Sasongko, yang kemudian dilanjutkan dengan 

menganalisis shot yang dianggap memuat tema konflik dalam kehidupan 

berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan lembar coding yang bertujuan untuk 

menghitung atau mengukur aspek tertentu dari isi media. Tujuannya untuk 

memberikan kode-kode tertentu kepada masing-masing kategori atau nilai dari 

setiap variabel yang di kumpulkan datanya, selanjutnya data tersebut diisi oleh 

pengkoder yang telah ditentukan yang bertujuan untuk mencari tingkat kesepakatan 

antar pelaku coding. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada bab ini dimaksudkan untuk memaparkan hasil 

temuan penelitian dalam film Filosofi Kopi 2 Ben & Jodi Karya Angga 

Dwimas Sasongko. Sebagai syarat untuk menguraikan data, maka dibuatlah 

beberapa kategori guna memudahkan peneliti dalam menganalisis data. 

Sehingga, hasil akhir yang diperoleh sangat maksimal.  

Analisis isi adalah analisis yang dimaksudkan untuk menggambarkan 

secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Dalam analisis isi, alat ukur 

yang dipakai adalah lembar coding (coding sheet). Kita harus memastikan 

bahwa lembar cooding yang akan kita pakai adalah alat ukur yang terpercaya 

(reliabel) (Eriyanto, 2011). Dalam penelitian ini, pengkodingan data dilakukan 

oleh peneliti dengan dibantu 2 koder. Koder 1 dan 2 adalah koder yang dipilih 

peneliti, yang dimana kedua koder tersebut memiliki beberapa kesamaan latar 

belakang, yaitu sama-sama pernah menonton film Filosofi Kopi 2 : Ben & Jodi, 

dengan 2 koder berbeda gender yaitu antara laki-laki dan perempuan, yang 

sengaja dipilih peneliti dengan maksud untuk menemukan dua sudut pandang 

yang berbeda yaitu antara sudut pandang laki-laki dan perempuan.  

Tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengkategorisasikan konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan 

pihak yang terlibat pada film Filosofi Kopi 2 Ben & Jodi Karya Angga 

Dwimas Sasongko 

2. Data yang sudah dikelompokkan dalam lembar koding  
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3. Selanjutnya yaitu mendeskripsikan dan menganalisis hasil data dari lembar 

koding sesuai dengan kategori yang sudah peneliti buat sebelumnya dan 

perumusan masalah yang ada diperoleh untuk mendapatkan tujuan dari 

penelitian 

4. Penghitungan secara kuantitatif untuk mencari nilai reliabilitas dengan 

menggunakan formula Holsty yang kemudian disempurnakan 

Menggunakan formula Scott 

3.7.1 Struktur Kategori  

Lebih spesifik lagi konflik dapat dibedakan berdasarkan situasi-situasi 

konflik tipikal menjadi 4 jenis konflik berdasarkan pihak yang terlibat, yaitu konflik 

didalam individu sendiri, konflik antar pribadi, konflik antara individu dengan 

kelompok, dan konflik antar organisatoris (Winardi, 1994:8) 

Berdasarkan pencermatan dan juga dengan memahami maksut dari tema 

konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat pada film 

Filosofi Kopi 2: Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko, maka peneliti 

menentukan 3 kategori konflik dalam kehidupan berkelompok berdasarkan pihak 

yang terlibat pada film Filosofi Kopi 2: Ben & Jody karya Angga Dwimas 

Sasongko, antara lain: 

1. Kategori Konflik didalam Individu sendiri, adalah konflik yang terjadi pada 

dirinya sendiri yaitu pada batin individu itu sendiri. Konflik ini bersifat 

meresahkan bagi orang-orang yang berhubungan dengannya, dapat disebut 

konflik yang melibatkan sang individu sendiri. Konflik ini terjadi apabila 

seseorang memiliki dua keinginan pada waktu yang sama dan tidak 
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mungkin dapat terpenuhi sekaligus, selain itu juga juga ditandai dengan 

adanya tekanan peran dan ekspektasi di luar yang berbeda dengan keinginan 

atau harapannya.  

Sub-kategori dari konflik didalam individu sendiri yaitu :  

a. Pilihan yang sulit : Konflik ini terjadi dimana adanya individu yang 

sedang dihadapkan pada sebuah pilihan yang keduanya sama-sama 

menyulitkan sehingga menimbulkan konflik didalam diri individu 

itu sendiri. 

b. Menerima kenyataan yang sulit: Konflik ini terjadi dimana individu 

mau tidak mau harus menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan 

apa yang ia harapkan. Karena setiap manusia pasti menginginkan 

sesuatu yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Akan tetapi 

jika malah sesuatu yang tidak pernah kita inginkan ternyata yang 

justru malah terjadi, pasti kita akan sulit untuk menerimanya, 

kemudian akan menjadi beban dalam batin atau fikiran kita.  

c. Perasaan dalam Batin : Konflik ini adalah konflik yang berhubungan 

dengan mood atau perasaan yang sedang dirasakan di dalam diri 

individu, seperti perasaan takut, cemas, bimbang dan perasaan 

negatif lainnya yang dapat menimbulkan konflik didalam individu 

sendiri. 

d. Cemburu : Cemburu adalah sebuah emosi yang dimana konflik ini 

terjadi pada individu yang tidak ingin jika apa yang dianggapnya 

berarti diambil atau dimiliki oleh orang lain,  dalam hal ini individu 
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lebih banyak menyimpannya dalam-dalam yang kemudian akan 

menimbulkan kekecewaan dan kesedihan dalam dirinya.   

2. Kategori Konflik Antar Pribadi, yaitu Konflik yang terjadi karena adanya 

pertentangan dengan orang lain. 

Sub-Kategori dari konflik antar pribadi yaitu : 

a. Keseragaman Karakter : Konflik ini terjadi akibat adanya 

pertentangan karakter dari tiap individu, karena pada dasarnya setiap 

individu terlahir dengan karakteristik yang sangat beragam, 

keseragaman tersebut meliputi karakter yang berbeda-beda dari 

masing-masing individu itu sendiri. keseragaman karakter itulah 

yang kemudian dapat menimbulkan sebuah konflik. Karena 

keseragaman tersebut tidak akan dapat dengan mudah diterima oleh 

tiap individu. 

b. Pertentangan Keinginan : Konflik ini terjadi akibat adanya 2 

keinginan dari 2 individu yang berbeda, yang mana keduanya tidak 

mungkin dapat terpenuhi sekaligus. Setiap manusia pasti memiliki 

keinginan dan tujuan yang berbeda-beda, hal ini yang juga yang 

sering kali dapat memicu timbulnya sebuah konflik, karena setiap 

individu memiliki keinginan sesuai dengan tujuannya masing-

masing yang keduanya tidak mungkin dapat tercukupi sekaligus. 

c. Perbedaan pemikiran : Konflik ini terjadi karena adanya 

pertentangan pemikiran atau sudut pandang dari masing-masing 

individu. Karena setiap orang memiliki sudut pandang masing-
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masing dalam menanggapi sesuatu. Sudut pandang itu sendiri 

terbentuk seiring berjalannya waktu dan juga berasal dari 

lingkungannya. perbedaan pemikiran juga dapat menimbulkan 

sebuah konflik, karena masing-masing individu akan sama-sama 

merasa benar dengan apa yang ada dipikiran mereka. 

3. Kategori Konflik Antara Individu dengan Kelompok, yaitu Konflik yang 

terjadi antara seseorang dengan sekelompok orang. Sebagai contoh konflik 

dari sekelompok bawahan dibagian tertentu dengan pimpinan disebuah 

organisasi. Selain itu konflik ini juga berhubungan dengan cara individu 

menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh suatu 

kelompok di lingkungan tertentu, sehingga terdapat individu yang gagal 

beradaptasi dengan norma-norma kelompok pada lingkungan tertentu. 

a. Gagal Mematuhi Norma : Konflik ini akan terjadi apabila terdapat 

individu yang gagal mematuhi norma dalam kelompok. Hal ini dapat 

diartikan bahwa adanya individu yang tidak mematuhi aturan yang 

ada di dalam sebuah kelompok, sehingga menimbulkan konflik 

didalam kelompok itu sendiri yang kemudian dapat merugikan 

kelompok itu sendiri. 

b. Perbedaan tujuan : Konflik ini terjadi ketika adanya pertentangan 

tujuan antara satu individu dengan kelompok dalam sebuah 

kelompok, yang mana masing-masing antara tujuan satu individu 

berlawanan dengan kelompoknya.  
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3.7.2 Identitas Koder 

 Koder 1 

 Nama lengkap : Andhika Prayogo 

 Jenis kelamin : Laki-Laki 

 Tempat & tanggal lahir : Sumenep, 26 Desember 1993  

 Alamat : JL.Danau Sentani Timur No.3 H1 Q5, Sawojajar – Malang 

 

Koder 2 

 Nama lengkap : Citra Mayang Sari 

 Jenis kelamin : Perempuan 

 Tempat & tanggal lahir : Pasuruan, 28 April 1995 

 Alamat : JL.Danau Buyan g7g 8, Sawojajar 

3.8 Uji Realibilitas Data 

Berdasarkan penelitian, maka hasil kategori yang sudah diidentifikasi harus 

diuji terlebih dahulu yang bertujuan untuk memperkuat reliabilitas dan juga untuk 

mengetahui reliable atau tidaknya kategori tersebut. Yang nantinya peneliti akan 

dibantu oleh 2 orang koder untuk menguji keabsahan data atau reliabilitasnya serta 

mengukur ketepatan peneliti terhadap bentuk-bentuk konflik dalam kehidupan 

berkelompok berdasarkan pihak yang terlibat yang terkandung dalam scene film 

Filosofi Kopi 2: Ben & Jody karya Angga Dwimas Sasongko.  



 

55 
 

Untuk menguji reliabilitas, peneliti menggunakan formula holsti, yang 

dimana uji reliabilitas antar-coder yang banyak dipakai selain presentase 

persetujuan. (Eriyanto, 2011:289)  

Rumus yang digunakan untuk menghitung reliabilitas adalah sebagai berikut : 

 Reliabilitas Antar-Coder =  
𝟐𝑴

𝐍𝟏+𝐍𝟐
   

 Dimana M adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing 

coder), N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1, dan N2 adalah jumah 

coding yang dibuat oleh coder 2. Reliabilitas bergerak antara 0 hingga 1, di mana 0 

berarti tidak ada satupun yang disetujui oleh para coder dan 1 berarti persetujuan 

sempurna di antara para coder. Makin tinggi angka, maka makin tinggi pula angka 

reliabilitasnya. Dalam formula Holsti, angka reliabilitas minimum yang ditoleransi 

adalah 0,7 atau 70%. Artinya, kalau hasil perhitungan menunjukan angka 

reliabilitas di atas 0,7, berarti alat ukur ini benar-benar reliabel. (Eriyanto, 

2011:290) 

Meskipun sederhana dan sering dipakai, formula Holsti dan presentase 

persetujuan (percent agreement), mempunyai kelemahan mendasar. Kedua 

perhitungan reliabilitas ini tidak memperhitungkan peluang (chance) probabilitas. 

Kedua perhitungan ini hanya memperhitungkan apakah diantara dua coder itu 

terdapat persetujuan atau tidak – tanpa memperhitungkan berapa kategori yang 

dipakai. Padahal, seharusnya jumlah kategori akan menentukan peluang (chance) 

terjadinya persetujuan. Semakin sedikit kategori, secara teoritis peluang terjadinya 

persetujuan ini juga makin besar. (Eriyanto, 2011:291) 
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Untuk mengatasi kelemahan itu, Scott membuat suatu indeks reliabilitas 

(index of reliability/pi). Formula ini sering juga disebut sebagai Formula 

Scott/Scott’s pi. Dalam formula Scott ini, faktor peluang (chance) terjadinya 

persamaan/agreement diantara coder yang diperhitungkan. Semakin besar kategori 

maka akan semakin kecil pula peluang terjadinya persamaan/agreement. 

Dibandingkan formula Holsti dan persentase persetujuan, formula yang dibuat oleh 

Scott ini lebih valid dalam mengukur angka reliabilitas. Rumus untuk menghitung 

reliabilitas antar-coder (intracoder reliability) dari Scott adalah sebagai berikut : 

𝑹𝒆𝒍𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒕𝒂𝒔 𝑨𝒏𝒕𝒂𝒓 − 𝑪𝒐𝒅𝒆𝒓 

=  
% 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒕𝒖𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒂𝒎𝒂𝒕𝒊 − % 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒕𝒖𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏

𝟏 − % 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒆𝒕𝒖𝒋𝒖𝒂𝒏 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒉𝒂𝒓𝒂𝒑𝒌𝒂𝒏
 

Untuk menghitung persetujuan yang diamati, dapat menggunakan proses 

seperti dalam perhitungan untuk presentase persetujuan. Kita tinggal membagi unit 

yang disetujui dengan total semua unit. Sementara untuk menghitung persetujuan 

yang diharapkan dapat dilakukan dengan menghitung  proporsi dari masing-masing 

kategori dan kemudian dikuadratkan. Jika kedua angka tersebut telah diperoleh, 

tinggal memasukan kedalam rumus. Angka reliabilitas bergerak dari angka 0 

hingga 1, di mana semakin besar angka menunjukan semakin tinggi pula reliabilitas 

dari alat ukur. (Eriyanto, 2011:292) 


