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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Jenis dan Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dimana menurut Sugiyono (2014:8) 

penelitian kuantitatif merupakan jenis penelitan yang berlandaskan pada filsafat 

positivisme. Selain itu definisi penelitian kuantitatif menurut Masyhuri dan 

Zainuddin (2009:12), adalah penelitian yang tidak terlalu mementingkan 

kedalaman data. Peneliti menggunakan kuantitatif karena jenis ini dirasa cocok 

dengan tujuan peneliti. Disini peneliti ingin mengetahui serta memaparkan secara 

permukaan saja seperti apa persamaan dan perbedaan unsur sinematik dari dua 

film, yaitu “Sweet 20” dan “Miss Granny”.  

Metode penelitian ini adalah analisis isi. Krippendorff (1991:15)  

mendefinisikan analisis isi sebagai suatu teknik penelitian yang digunakan untuk 

membuat simpulan-simpulan yang dapat ditiru dan menggunakan data yang sahih 

atau dalam kata lain dapat ditelusuri serta dengan memperhatikan konteksnya. 

Dimana dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa analisis isi dipakai dalam 

penelitian untuk membuat suatu kesimpulan (inferensi) dari objek yang diteliti 

dengan menggunakan data-data yang dapat ditelusuri seperti dokumen. Contoh 

dokumen yang diteliti dapat berupa informasi yang dipublikasikan di media 

massa, layaknya koran, majalah, berita di televisi, film, dan lain sebagainya.  

Adapun definisi analisis isi kuantitatif menurut Eriyanto (2011:15) adalah 

sebagai suatu teknik penelitian ilmiah yang bertujuan untuk mencari tahu 

karakteristik serta menarik inferensi (kesimpulan) dari konten yang diteliti, dan 
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juga ditujukan untuk mengidentifikasi secara sistematis isi (konten) komunikasi 

yang tampak. Berangkat dari beberapa definisi tersebut, maka dalam penelitian ini 

peneliti akan menggambarkan serta menjabarkan secara apa adanya sesuai dengan 

yang tampak hasil perbandingan unsur sinematik kedua objek yang akan diteliti, 

yakni film “Sweet 20” dan “Miss Granny” untuk kemudian dilihat persamaan dan 

perbedaan yang terdapat didalamnya lalu dibuat kesimpulan dari data yang 

diperoleh tersebut. 

3.2. Objek Penelitian  

Objek dalam penelitian ini adalah keseluruhan adegan dari film “Sweet 

20” Indonesia dan film “Miss Granny” Korea. Terdapat 114 adegan dan film 

“Sweet 20” Indonesia dan 136 adegan dalam film “Miss Granny” Korea. Film 

korea berjudul “Miss Granny” dirilis pada tahun 2014 kemudian dibuat film versi 

remake dari Indonesia yang berjudul “Sweet 20” pada tahun 2017, sehingga 

memiliki kesamaan alur cerita namun keduanya dikemas dengan gaya 

sinematiknya sendiri-sendiri. Peneliti mengunduh film Korea “Miss Granny” 

melalui salah satu situs tonton online, yakni www.dunia21.tv, pada tanggal 5 Mei 

2018. Kemudian untuk film Indonesia “Sweet 20”, peneliti mengunduhnya 

melalui website www.unduhfilm.info, pada tanggal 20 Mei 2018. Kedua objek 

penelitian ini akan dianalisis untuk menemukan persamaaan dan perbedaan unsur 

sinematik yang ada di dalam kedua film tersebut. 

 

3.3. Unit Analisis dan Satuan Ukur 

Unit analisis menurut Krippendroff (2007:97) dalam buku karya Eriyanto 

(2011:59) didefinisikan sebagai apa yang diobservasi, dicatat dan dianggap 

http://www.dunia21.tv/
http://www.unduhfilm.info/
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sebagai data, memisahkan menurut batas-batasnya dan mengidentifikasi untuk 

analisis berikutnya. Definisi tersebut dipahami secara lebih singkat bahwa unit 

analisis sebenarnya merupakan bagian yang ditentukan untuk diteliti oleh peneliti. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah keseluruhan isi film yang diamati dari 

segi audio dan visual. 

Sementara untuk satuan ukur dalam penelitian ini adalah “scene” dalam 

film “Sweet 20” dan “Miss Granny” yang terdapat unsur sinematik. Penentuan 

satuan ukur ini untuk mempermudah peneliti dalam menemukan persamaan dan 

perbedaan unsur sinematik yang ada pada kedua film tersebut. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen 

berupa lembar koding yang peneliti buat berdasarkan dengan struktur kategori 

yang ada. Menurut Sugiyono, ada dua hal yang dapat menentukan kualitas data 

penelitian, yaitu teknik pengumpulan data dan alat (instrumen) yang digunakan 

untuk pengumpulan data tersebut (dalam Pawito, 2013). Adanya lembar koding 

dalam penelitian ini adalah untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan serta 

memasukkan data-data terkait unsur sinematik yang diperoleh, lalu kemudian data 

tersebut akan diteliti. Lembar koding akan disajikan berbentuk tabel, baik berupa 

tabel pencatatan adegan film “Sweet 20” dan “Miss Granny”, maupun tabel 

perbandingan unsur sinematik keduanya.  

Data yang akan dimasukkan dalam lembar koding tersebut adalah setiap 

“scene” atau adegan beserta keterangannya yang mengandung unsur sinematik. 

Kategori-kategori unsur sinematik dalam scene tersebut adalah Mise en scene 
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(meliputi: setting, kostum dan tata rias, lighting, serta aktor dan pergerakannya), 

Sinematografi (meliputi: jarak, sudut pandang dan pergerakan kamera), Editing 

(meliputi: bentuk editing), Suara (meliputi instrumen dan lagu). Dimana unsur-

unsur tersebut akan ditampilkan dalam bentuk tabel. 

 

3.5. Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dibutuhkan untuk membuktikan apakah data yang diperoleh 

dan dianalisis benar-benar dapat dipercaya atau reliebel. Machmud (2006:66) 

menuliskan bahwa uji reliabilitas merupakan suatu tes yang dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana pengukuran tersebut tetap konsisten meskipun terus 

dilakukan berulang-ulang pada subjek dengan kondisi yang sama. Machmud juga 

menuliskan pendapat dari Masri Singarimbun terkait realibilitas yang 

didefinisikan sebagai indeks yang dibuat untuk memperlihatkan sejauh mana alat 

ukur yang dipakai dapat diandalkan. 

Uji reliabilitas yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah reliabilitas 

antar-coder yang dipakai untuk mengetahui presentasi persetujuan menurut Holsti 

(1969) dalam buku Eriyanto (2011:290). Rumus reliabilitas menurut Holsti adalah 

sebagai berikut: 

 

Reliabilitas Antar-Coder = 
  

     
 

 

Keterangan: 

M  adalah jumlah coding yang sama (disetujui oleh masing-masing coder) 

N1 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 1 
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N2 adalah jumlah coding yang dibuat oleh coder 2 

 Kemudian untuk memperkuat hasil perhitungan uji reliabilitas, maka akan 

dihitung kembali dengan menggunakan rumus scott untuk memperoleh nilai 

keterhandalan. 

Pi = 
                                         

                      
 

Ketengaran: 

Pi    : Nilai keterhandalan 

Observed Agreement : Presentase pernyataan yang disetujui antar koder 

Expected Agreement : Presentase persetujuan yang diharapkan 

 

3.6. Teknik Analisis Data 

Peneliti melakukan analisis data dengan instrumen penelitian berupa lembar 

koding yang telah dibuat dalam bentuk tabel. Pada dasarnya teknik analisis data 

merupakan cara yang dilakukan peneliti untuk mengolah data yang telah 

diperolehnya dengan bantuan instrumen penelitian untuk kemudian dapat 

dibuatkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Tahapan teknik analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Menyaksikan serta mengamati film “Sweet 20” dan “Miss Granny” 

secara keseluruhan kemudian mencatat unsur sinematik yang ditemukan 

dalam tiap adegan film. 
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b) Memberi kode struktur kategori unsur sinematik yang diteliti untuk 

kemudian dimasukkan ke lembar koding. 

c) Melakukan pengkodingan dengan koder lain untuk menentukan 

persamaan dan perbedaan unsur sinematik kedua film tersebut. 

d) Menyajikan data yang diperoleh dari pengkodingan ke dalam tabel 

persamaan dan perbedaan kategori unsur sinematik. 

e) Menjelaskan secara deskriptif persamaan dan perbedaan yang terdapat 

dalam tiap kategori unsur sinematik.  

f) Tahap terakhir penarikan kesimpulan dari hasil analisis data yang 

diperoleh. 


