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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah menganalisa film horor dari sisi editing: bagaimana editing dapat 

menggambarkan horor dan sesuai dengan apa yang diinginkan penonton: memunculkan rasa 

takut. Lebih lanjut lagi meneliti dengan memakai teori editing, apakah diterapkan dalam film 

Rumah Kentang ini atau tidak. Setelah meneliti dan menyocokan dengan teori yang sudah 

ada, dapat disimpulkan apakah editing dalam film horor Rumah Kentang memakai teori 

tersebut atau tidak.  

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah naratif yang bersifat deskriptif 

kualitatif. Naratif adalah penggambaran fakta, data, dan obyek material dalam rangkaian 

bahasa (Wibowo, 2011, Hlm 43). Penelitian disajikan berdasar apa yang dilihat penulis, lalu 

menggambarkan apa yang sudah dilihat berdasarkan teori-teori dasar mengenai unsur penting 

pada atmosfir horor.  
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3.1.1 Sinopsis 

Film Rumah Kentang bercerita tentang Farah dan Rika yang baru saja menjadi yatim piatu 

karena ibu mereka meninggal. Harta yang tersisa hanyalah rumah kosong yang biasa 

dikontrakkan. Rumah kontrakan kosong itu kemudian ditempati mereka. Mereka tidak tahu 

bahwa rumah tersebut populer disebut rumah kentang, hingga notaris dan tukang listrik 

memberitahu mereka tentang hantu anak kecil yang membuat bau kentang busuk di rumah 

tersebut.  

Farah tidak mempercayai rumor, dan menganggap itu hanya isapan jempol saja. 

Kejadian-kejadian aneh mulai  berdatangan, namun Farah bersikeras untuk tidak pergi dari 

rumah tersebut.  Hingga Rika, adik Farah masuk rumah sakit karena hantu anak kecil 

penunggu rumah itu melakukan tindakan kekerasan.  Walau begitu Farah tidak bergeming 

dan kemudian Armand, pacar Farah, menemani Farah. Datangnya Armand tidak membuat 

hantu anak kecil pergi, dia semakin mengganggu dan semakin menunjukan kehadirannya. 

Karena sudah tidak kuat, Farah dan Armand membuang kuali kentang tempat hantu anak 

kecil tersebut terbunuh ke laut.  

Keadaan sempat mereda sehingga Rika dibolehkan pulang, namun hantu anak kecil 

semakin marah dan mulai membunuh Armand. Karena takut, Farah dan Rika keluar dari 

rumah tersebut dengan taksi, namun taksi tersebut tidak ada pengemudinya, dan kembali 

mengarah ke rumah. Mereka berhenti di gudang rumah, dan hantu anak kecil menyerang 

mereka berdua. 
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3.2 Tahapan Kerja 

Dalam melakukan penelitian awalnya mencari ide dasar terlebih dahulu. Maka, dipilih film 

Rumah Kentang yang mana film ini berbeda dengan film horor Indonesia kebanyakan. Dalam 

film ini tidak terlalu sering dimunculkan setan, tetapi tetap memiliki unsur menyeramkan 

karena kerap menunjukan atmosfir horor.   

 Setelah menemukan ide dasar yaitu film Rumah Kentang dan sudah mendapatkan hal-

hal apa yang terkandung dalam atmosfir horor, selanjutnya tahapan menyaksikan film 

tersebut. Tidak hanya menyaksikan saja, tetapi juga memperhatikan dengan seksama atau 

teliti adegan-adegan yang mampu menimbulkan kesan sangat mengerikan pada film Rumah 

Kentang.  

 Setelah menonton film Rumah Kentang, penulis menganilisa editing yang dipakai 

dalam film tersebut. Yang dianalisis adalah apakah teori editing horor dipakai dalam film 

Rumah Kentang. Setelah menganalisis, penulis bertemu dengan editor Rumah Kentang untuk 

melakukan tanya jawab seputar film Rumah Kentang dan menunjukan hasil analisis penulis 

untuk menjawab apakah analisis yang dihasilkan memang sesuai dengan keinginan editor 

dalam editing film Rumah Kentang. 

3.3 Data 

Selama proses mengerjakan skripsi, penulis mendapat data 10 besar film Indonesia dengan 

penonton terbanyak dari www.indonesiafilm.or.id. Data ini digunakan untuk membuktikan 

penonton Indonesia menggemari dan menikmati film horor, walaupun ada film dengan tema 

lain yang tidak diragukan kualitasnya.  

Data yang didapatkan penulis adalah data penonton film Indonesia terbanyak dengan 

rentang waktu tahun 2007 hingga 2012. Sehingga penulis mendapatkan enam tabel yang 
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berisi data 10 film Indonesia dengan penonton terbanyak. Dari data tersebut, penulis 

menemukan hampir semua film horor yang masuk dalam daftar 10 besar mengeksploitasikan 

seksualitas dan sensualitas untuk menarik penonton. Penulis juga mendapat data berupa soft 

copy film dari DVD Rumah Kentang dan  potongan scene dari film yang akan dibahas dalam 

penelitian ini.  
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