
 

34 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisi 

isi deskriptif. Analisis isi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mempelajari dan menarik kesimpulan atas suatu fenomena dengan memanfaatkan 

dokumen (teks). Analisis isi dalam bidang ilm komunikasi digunakan untuk 

mempelajari karakteristik pesan, gambaran isi, dan perkembangan trend dari suatu 

isi (Eriyanto, 2013: 10-11) 

 Seperti yang dikatakan oleh Eriyanto (2013: 47) bahwa “Analisis isi 

kuantitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan 

yang dimuat melalui teks atau gambar tertentu” 

 Oleh karena itu pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

kuantitatif dengan jenis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan aspek-aspek 

dalam film berjudul “Peci Ajaib” melalui frekuensi kemunculan dalam 

kategorisasi yang ditentukan oleh peneliti yang kemudian ditarik kesimpulan 

untuk menjawab rumusan masalah. 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 Objek atau ruang lingkup pada penelitian ini yaitu Film Pendek yang 

berjudul “Peci Ajaib” karya Ricky Firmansyah. Film ini merupakan salah satu 

pemenang dalam Police Movie Festival 4 yang berdurasi sekitar 6 menit 30 detik 

dengan jumlah scene sebanyak 4 dan total shot sebanyak 101 dengan tambahan 1 

intro dan 1 outro. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait dengan pesan verbal 

dan pesan non verbal yang terkandung di dalam film “Peci ajaib” baik secara 

audio atau visual. 
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3.4 Unit Analisis dan Struktur Kategori 

 Menurut Eriyanto (2011:58) dalam bukunya mengatakan bahwa hal yang 

paling awal dilakukan dalam penelitian analisis isi adalah menentukan unit 

analisis. Oleh karena itu, unit analisis yang ditentukan peneliti yaitu setiap shot 

yang terdiri dari pesan verbal dan non verbal yang terdapat dalam film “Peci 

Ajaib” karya Ricky Firmansyah. Shot merupakan satuan terkecil dari sebuah film. 

Shot  dipilih sebagai unit analisis karena peneliti ingin menganalisa secara detail 

dari setiap pesan kritik yang dimuat pada film “Peci Ajaib”. 

Sedangkan satuan ukur dalam penelitian ini adalah frekuensi kemunculan 

unsur kritik sosial yang telah dikategorisasi dalam setiap shot yang meliputi audio 

maupun visual yang berupa pesan verbal dan non verbal pada film “Peci Ajiab” 

karya Ricky Firmansyah yang telah ditentukan menjadi ruang lingkup penelitian. 

Menurut Eriyanto (2013: 202) kategorisasi berkaitan dengan konten. Kategorisasi 

dalam analisis isi merupakan instrumen pengumpul data yang memiliki fungsi 

sama dengan kuesioner dalam survei. 

Kategorisasi dijadikan sebagai indikator dan batasan dalam pengumpulan data. 

Struktur kategori dalam penelitian ini yaitu kritik sosial yang ditinjau dari sifat 

pesan (verbal dan non verbal)  yang dimuat dalalm bentuk audio atau visual. 

Kemudian unsur kritik sosial yang menjadi acuan dalam penelitian ini seperti: 

a. Kritik Terhadap Pemerintah 

Sebuah shot dikatakan memiliki unsur kritik pemerintah (kepolisian) jika 

terdapat pesan verbal atau non verbal yang dimuat di dalam unsur audio atau 

visual. Pesan yang dimaksud yaitu pesan yang menyindir pemerintah terkait 

dengan penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintah itu sendiri misalnya ketika 

polisi tidak mengikuti prosedur saat menindak pelanggar tata tertib dalam berlalu 

lintas. Sehingga kritik pemerintah yang dimaksud disini pelayanan yang tidak 

baik dari petugas, menyalahgunakan kekuasaannya untuk menindak masyarakat: 
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Contoh: 

Adegan petugas yang menindak pelanggar lalu lintas dengan cara memaksa, 

maupun bisa juga dengan melakukan tindakan fisik 

b. Kritik Masalah Pola Pikir 

Sebuah shot dikatakan memiliki unsur kritik pola pikir masyarakat jika 

terdapat pesan verbal atau non verbal yang dimuat di dalam unsur audio atau 

visual. Pesan yang mengandung unsur kritik tersebut yaitu pesan yang sindiran 

terhadap orang yang memiliki anggapan wajar terhadap sesuatu yang sebenarnya 

disadari adalah sesuatu yang salah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator 

dalam kritik masalah pola pikir yang dimaksud yaitu persepsi masyarakat 

terhadap pemerintah  

Contoh: 

Adegan yang menggambarkan masyarakat yang bisa menyelesaikan masalah 

penindakan dari aparat tanpa melalui prosedur yang sudah ditetapkan saat 

melanggar tata tertib berlalu lintas, yaitu berniat memberikan sejumlah uang 

kepada petugas selaku pemerintah 

c. Kritik Masalah Perilaku 

Sebuah shot dikatakan memiliki unsur kritik perilaku masyarakat jika terdapat 

pesan verbal atau non verbal yang dimuat di dalam unsur audio atau visual yang 

menggambarkan perilaku masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan atau salah 

seperti tidak sopan, tidak mematuhi aturan, diskriminasi. 
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Contoh: 

Adegan masyarakat yang sudah terbiasa melanggar aturan lalu lintas padahal 

mengetahui hal tersebut adalah hal yang salah dan jelas melanggar aturan. 

d. Kritik Masalah Keberagaman Suku 

Sebuah shot dikatakan memiliki unsur kritik masalah suku jika terdapat pesan 

verbal atau non verbal yang dimuat di dalam unsur audio atau visual yang 

mengangkat masalah suku yang ada di Indonesia seperti bahasa, pakaian 

tradisional, intonasi berbicara.  

Contoh: 

Adegan dalam film yang mengkritik masalah suku adalah ketika seseorang 

melakukan pelanggaran lalu lintas dan karena kebetulan petugas adalah orang 

yang memiliki suku yang sama, maka pelanggar tersebut ingin diberikan 

keringanan karena mengganggap dirinya masih ada hubungan darah dengan 

petugas tersebut. 

 Selain kategorisasi yang telah ditentukan, peneliti juga mencari frekeuensi 

kemunculan pesan dalam film Peci Ajaib melalui indikator sifat pesan, antara lain: 

a. Pesan verbal 

Sebuah shot dikatakan memiliki sifat pesan verbal jika terdapat pesan yang 

disampaikan melalui ucapan atau kata-kata dalam unsur audio atau visual 

b. Pesan Non Verbal 

Sebuah shot dikatakan memiliki sifat pesan verbal jika terdapat pesan yang 

disampaikan melalui audio (backsound) atau visual yang meliputi gesture, mimik 
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wajah, wardrobe. Artinya pesan non verbal dalam film disampaikan melalui 

tindakan oleh aktor selain ucapan atau kata-kata. 

4.4 Koder 

Pada penelitian ini dibutuhkan koder atau pembanding dalam penelitian 

analisis isi. Koder bertugas untuk melakukan perbandingan atas kategori yang 

telah ditentukan dengan objek yang diteliti dalam hal ini adalah film. Seperti yang 

dikatakan oleh Eriyanto (2011: 254) bahwa “koder hampir mirip dengan 

pewawancara dalam penelitian survei”. Adapun kritieria koder dalam penelitian 

ini yaitu: 

1. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Malang 

2. Pernah menonton secara utuh film pendek “Peci Ajaib karya Ricky Telor” 

3. Memahami bentuk pesan verbal dan non verbal 

4. Memahami kategori kritik sosial yang telah ditentukan 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah unit 

tematik karena unit pengamatannya adalah item (film), Oleh karena itu 

dibutuhkan penilaian tersendiri terhadap objek pengamatannya.  Dalam penelitian 

analisis isi koder harus menonton keseluruhan film serta mengamati khususnya 

setiap shot yang memiliki unsur pesan kritik sosial di dalamnya kemudian 

memberikan kode ke dalam kategori yang sesuai(Eriyanto, 2011: 244). 

 Dari penjelasan di atas maka koder memberikan penilaian dengan cara 

melakukan pengamatan dengan mengamati secara mendalam setiap shot yang 

memuat pesan kritik sosial terkait dengan kategorisasi yang telah ditentukan ke 

dalam coding sheet. Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam 

pengumpulan data adalah sebagai berikut: 
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1. Melakukan pengamatan terhadap sekenario dan mencatat durasi shot film 

“Peci Ajaib”. Saat dilakukannya pengamatan, peneliti dan koder 

menggunakan tabel yang bertujuan untuk mempermudah pada saat 

melakukan analisis  film “Peci Ajaib”. 

2. Mengidentifikasi objek penelitian dalam film “Peci Ajaib”. Peneliti dan 

koder memberikan tanda centang berdasarkan kateogori yang sudah 

ditentukan pada lembar kerja koding 

3. Membuat kesimpulan dari data yang dianggap peneliti mengandung kritik 

sosial di dalamnya 

3.6 Teknik Analisis Data 

 Teknik analisia data yang digunakan pada penelitian ini yaitu 

menggunakan teknik analisa distribusi frekuensi dalam rangka mengetahui 

frekuensi kemunculan dari setiap kategori dan indikator sifat pesan. 

 Setelah data dari peneliti dan koder diuji, hasilnya akan dimasukkan  ke 

dalam tabel distribusi frekuensi yang bertujuan mempermudah perhitungan untuk 

mengetahui dan mengidentifikasi frekuensi kemunculan unsur kritik sosial dari 

setiap shot. Berikut adalah tabel distribusi frekuensi yang digunakan: 

Tabel 1 

Tabel Distribusi Frekuensi Kemunculan Kategori Kritik Sosial dan Sifat 

Pesan 

No Kategori 
Sifat 

Pesan 

Frekuensi 

f 

Persentase 

% 

Total 

Persentase 

% 

1 

Kritik Sosial 

Terhadap 

Pemerintah 

Verbal    

Non   
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Verbal 

2 

Kritik Sosial 

Masalah Pola Pikir 

Masyarakat 

Verbal    

Non 

Verbal 
  

3 

Kritik Sosial 

Masalah  Perilaku 

Masyarakat 

Verbal    

Non 

Verbal 
  

4 

Kritik Sosial 

Masalah 

Keberagaman Suku 

Verbal    

Non 

Verbal 
  

Total    

   

3.7 Uji Reliabilitas 

 Alat ukur digunakan dalam analisis isi yaitu lembar coding (coding sheet). 

Alat ukur yang digunakan yaitu lembar koding dipastikan harus terpercaya 

(reliable). Dalam analisis isi reliabilitas menjadi suatu hal yang sangat penting 

seperti yang dikatakan Kaplan dan Goldsen bahwa “pentingnya reliabilitas 

terletak pada jaminan yang diberikannya, bahwa data yang diperoleh independen 

dari peristiwa, instrument atau orang yang mengukuranya”. Selain itu reliabel 

yang dimaksud dalam penelitian analisis isi adalah data yang tetap konstan dalam 

seluruh variasi pengukurannya (Eriyanto, 2011: 281-282). 

 Tujuan dari validitas yaitu untuk melakukan uji atau mengukur terhadap 

data yang ditemukan antara peneliti dan koder. Jika terdapat perbedaan yang 

signifikan, maka data tersebut dianggap tidak valid. 
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 Pada penelitian ini, dibutuhkan dua orang atau lebih koder yang kemudian 

diberikan alat ukur serta memberikan penilaian sesuai dengan petunjuk dalam 

lembar koding. Hasil dari perhitungan setiap koder akan dibandingkan dengan 

hasil yang ditemukan peneliti. Perhitungan tersebut melihat persamaan dan 

perbedaan yang ditemukan dari temuan data. 

 Uji reliabilitas biasanya menggunakan rumus holsti (Eriyanto, 2011: 209) 

dengan rumus sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

CR  = Coefisien Reliability 

M = Jumlah pernyataan yang disetujui oleh dua koder 

N1 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 1 

N2 = Jumlah pernyataan yang dibuat oleh koder 2 

 Reliabilitas bergerak antara 0 sampai 1, yaitu 0 berarti tidak ada sama 

sekali pernyataan yang disetujui oleh pengkoder. Sedangkan 1 berarti persetujuan 

sempurna di antara pengkoder. Formulasi Holsti menggunakan angka minimum 

yang dapat ditoleransi sebesar 0,7 atau 70%. Hal tersebut berarti jika perhitungan 

menunjukkan reliabilitas di atas 0,7 berarti alat ukur ini dapat dikatakan 

terpercaya atau reliabel. Sedangkan jika di bawah angka 0,7 maka persetujuan di 

antara 2 pengkoder dianggap tidak reliabel. 

 Untuk menghitung hasil persetujuan dengan lebih spesifik di antara data 

setiap pengkoder, dapat digunakan   atau diuji lagi menggunakan rumus Pi index 

dengan rumus sebagai berikut: 

CR = 2M/N1+N2 
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Keterangan: 

Pi   = Nilai keterandalan 

Observed Agreement = Persentase yang ditemukan dari pernyataan yang 

disetujui antar pengkoder (Nilai CR) 

Expected Agreement = Persentase persetujuan yang diharapkan dalam suatu 

kategorisasi, kemudian akan dinyatakan dalam jumlah hasil pengukuran dari 

proporsi keseluruhan yaitu proporsi dari jumlah pesan yang dikuadratkan 

 Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan dua koder yang lain. Setiap 

koder diberikan lembar koding yang sama dilakukan oleh peneliti, selanjutnya 

hasilnya dapat dihitung dengan rumus Scott atau Pi index 

 Jika perhitungan dari uji tersebut di atas 0,7 atau 70% maka data dapat 

dilanjutkan, sedangkan kurang dari 0,7 atau 70% maka perhitungan dinyatakan 

tidak reliabel dan kategorisasi operasi perlu lebih spesifik lagi. 

Pi = %observed agreement - %Expected Agremeent 

  1 - %Expected Agreement 

 


