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BAB III 

METODELOGI 

A. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan deskriptif  kualitatif. Pendekatan Kualitatif cenderung bersifat 

deskriptif, data-data yang dikumpulkan bisa berupa gambar, dokumen, 

kata-kata atau penjelasan yang didapatkan melalui wawancara dengan 

narasumber, dan lainnya.  Dalam melakukan penelitian Kualitatif ini 

metode dasar data analisisnya adalah kata. Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis framing model Wiliam A. Gamson 

untuk menganalisis scane perusakan alam yang ada pada film sexy killers 

yang tayang pada tahun 2018. 

B. OBJEK PENELITIAN 

Objek penelitian ini adalah scane perusakan lingkungan yang ada 

pada film dokumenter yang berjudul sexy killers yang ada di youtube, 

dan tayang pertama kali tanggal 13 April 2018. 

-Judul Film: Sexy Killers 

- Isi film : Di dalam film ini sutradara menampilkan kondisi alam 

yang diakibatkan adanya lahan tambang. Dan juga menonjolkan berbagai 

kerugian yang dialami masyarakat mulai dari tempat tinggal, lingkungan 

sekitar serta penyakit yang diderita bahkan kematian yang ditimbulkan. 
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C. DATA DAN SUMBER DATA  

Dalam proses penelitian pasti membutuhkan data dan juga sumber 

data yang merupakan hal penting. Data tersebut membantu peneliti dan 

mempermudah peneitian dalam menemukan jawaban atas permasalahan 

yang diteliti. Jenis data yang digunakan ada 2 yaitu : 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 

pertama. Data primer yang merupakan sumber data pertama dari 

penelitian ini adalah film sexy killers yang tayang di youtube pada 

tahun 2018 

b. Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap yang digunakan untuk 

melengkapi data primer yang berasal dari informan ataupun pihak 

lain diluar objek penelitian. Data sekunder ini bisa diperoleh 

dengan melakukan studi pustaka dan mencari informasi di internet 

untuk memperoleh gambaran teori yang sesuai dengan penelitian. 

D. TEKNIK SAMPLING 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik sampling 

purposive. Dengan teknik sampling ini peneliti akan menentukan kriteria 

sample yang sesuai dengan penelitian. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

 Observasi 

Peneliti akan melakukan pengamatan serta pencatatan 

sistematis terhadap fenomena yang terjadi, peneliti akan mengamati 
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setiap adegan lalu melakukan pencatatan, serta data yang 

dijadikan objek adalah scane rusaknya alam yang diakibatkan 

tambang batu bara dan juga kerugian yang dirasakan masyarakat 

sekitar 

 Dokumentasi 

Data yang diperoleh pun diperoleh dari pengamatan peneliti, 

jadi bukan dari opini dan perkiraan saja. Dokumentasi diperoleh dari 

pengamatan film sexy killers yaitu scane perusakan alam  

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis framing digunakan untuk teknik analisis data kualitatif 

pada penelitian ini. Pesan yang terlihat lebih menonjol sehingga membuat 

khalayak lebih memberikan perhatian pada pesan tersebut merupakan 

definisi dalam analisis framing. Framing yang digunakan pun adalah 

model Gamson dan Modigliani. 

Framing menurut Gamson ini dipilih karena analisis ini 

menggunakan pendekatan makna fenomena yang muncul di masyarakat. 

Penelitian kali ini akan difokuskan pada scane yang terdapat pada film 

sexy killers, yaitu bagian perusakan lingkungan alam dan juga dampak 

yang ditimbulkan baik terhadap masyarakat sekitar atau fasilitas umum 

dengan adanya tambang batu bara dan juga PLTU  

 


