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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Penelitian ini akan dilakukan terhadap beberapa responden yang signifikan pada 

proses tata suara dan foley dalam film Modus Anomali. Penelitian akan dilakukan 

dengan melakukan wawancara terhadap desainer suara film ini yang bernama 

Khikmawan Santosa. Setelah desainer suara, selanjutnya akan dilakukan 

wawancara terhadap Joko Prawoto yang berperan  sebagai foley artist dalam film 

ini. Selain foley artist, penulis akan mewawancarai M. Zaqi sebagai foley mixer. 

Hasil data akan diperoleh dengan catatan tertulis dan format rekaman suara. 

 

3.2. Sinopsis  

Modus Anomali menceritakan tentang permainan karakter utama bernama John 

Evans yang tersesat di dalam hutan dan terpisah dari keluarganya. John 

merupakan seorang psikopat. Permainan John dimulai. Ia keluar dari dalam tanah 

dengan wajah penuh ketakutan. Ia tidak mengingat kejadian apa yang terjadi pada 

dirinya di tengah hutan tersebut. Nama pun tak ingat, beruntung kartu identitas 

masih tertinggal di dalam dompetnya.  

 Lalu teror datang saat John menemukan sebuah rumah kosong, dan di 

dalam rumah ia menemukan rekaman video pembunuhan yang terjadi di dalam 

rumah tersebut. Ketakutan John pun memuncak akibat teror oleh orang bertopeng  

yang tidak dikenal terus mengikuti dirinya. John terus mencari jalan keluar agar 

dapat keluar dari hutan pinus dan menemukan istri serta anak-anaknya. Petunjuk 
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yang John dapat hanya rekaman video terakhir yang ia rekam saat berada di dalam 

rumah bersama istri dan kedua anaknya, serta jam digital yang selalu muncul di 

waktu tertentu. John terus mencoba bertahan hidup dalam hutan itu. Suatu malam 

saat ancaman terus mengejar John, muncul seorang anak perempuan dengan adik 

laki-lakinya sedang ketakutan. John dan kedua anak tersebut mengalami ketakutan 

dan teror yang sama, mereka sama-sama dihadapkan untuk bertahan hidup dan 

keluar dari teror tersebut. Dalam rasa takutnya, secara tidak sadar John membunuh 

kedua anak tersebut dengan “permainan” nya. John diingatkan pada sebuah alarm 

jam yang terdapat di dalam hutan, jam tersebut seperti pengingat dalam permainan 

psikopatnya. Permainan John tersebut dibuka dengan alat bius yang disuntik pada 

dirinya sendiri. Gunanya agar John lupa ingatan dan melakukan “permainan” 

yang sebenarnya dibuat oleh John sendiri.  

 Petunjuk mulai dibuka dengan kedatangan keluarga baru, terdiri dari 

suami, istri, dan dua anak laki-laki yang ingin berlibur di hutan pinus tersebut. 

Secara sadar John mencoba masuk memperkenalkan diri pada keluarga itu lalu 

meneror seluruh anggota keluarga tersebut. Ia memukul sang suami hingga mati, 

lalu membius istri dan kedua anak laki-lakinya. Permainan John dimulai saat ia 

merekam aksi pembunuhannya terhadap istri dari keluarga tersebut dengan 

kamera video. Setelah membunuh istri keluarga itu, John menulis surat petunjuk  

dan memberikan senjata untuk kedua anak laki-laki yang tidak sadarkan diri. Lalu 

cerita ditutup ketika John mengubur suami dan mengukir petunjuk untuk 

permainan selanjutnya di perut suami yang mati tersebut. John menyempurnakan 

permainan dengan menyuntikan kembali cairan yang membuatnya lupa ingatan 
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dalam tubuhnya. Sehingga setiap keluarga yang datang akan John bunuh, seolah 

ia lupa ingatan, dan berasumsi bahwa mereka adalah anggota keluarganya yang 

hilang.  

3.3. Metode Penelitian 

Penulis melakukan metode penelitian dengan pendekatan deskriptif, yaitu jenis 

penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan sesuatu lewat sebuah   penelitian 

tanpa menghubungkan dan membandingkan. Lalu dilakukan analisis data dengan 

metode kualitatif berdasarkan pada rumusan-rumusan dalam peneletian ini. 

Pendekatan kualitatif adalah proses penelitian dan pemahaman guna memahami 

suatu fenomena, penulis membuat gambaran, meneliti kata-kata dari responden, 

dan melakukan studi kasus (Creswell, 1998, hlm. 15). 

Penulis akan meneliti setiap data dari narasumber, berupa tulisan hasil 

pengamatan yang penulis lakukan dengan narasumber, dan rekaman suara hasil 

wawancara. Data tersebut akan digunakan untuk penulis agar penelitian 

menghasilkan penjelasan deskriptif yang benar. 

3.4. Subjek Penelitian 

Penulis menggunakan teknik wawancara dengan subjek yang akan diteliti dalam 

bentuk rekaman suara maupun catatan tertulis. Subjek penelitian atau 

koresponden adalah orang yang terlibat langsung dan dapat dipercaya dalam 

pembuatan suara khususnya foley dalam film Modus Anomali, diantaranya Joko 

Prawoto sebagai foley artist, Moh. Zaqi sebagai foley mixer/operator, dan 

Khikmawan Santosa selaku penata suara.  
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Gambar 3.1. Khikmawan Santosa, Joko Prawoto, dan Moh Zaqi 

 (dok pribadi) 

3.5. Teknik Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini akan penulis lakukan dengan wawancara. 

Pengertian wawancara sendiri adalah percakapan berupa tanya jawab yang 

memiliki tujuan tertentu. Pedoman wawancara akan dilakukan secara detail, di 

ikuti dengan pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada responden, kemudian 

dijabarkan dalam bentuk kalimat (Poerwandari, 1998, hlm. 146). 

 Wawancara atau kuesioner lisan adalah dialog yang dilakukan oleh orang 

yang mewawancarai responden guna mendapatkan informasi secara jelas. Teknik 

wawancara dilakukan peneliti jika peneliti ingin berkomunikasi langsung dengan 

responden. Teknik wawancara dapat dilakukan secara tatap muka maupun lewat 

telepon (Sangadji & Sopiah, 2010, hlm. 151) 

3.6. Teknik Analisa Data 

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan memilih beberapa poin 

penting hasil dari pengumpulan data yang berkaitan dengan responden dan 

penelitian. Data yang diperoleh akan dianalisa dengan lebih dalam sesuai dengan 
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rumusan dan batasan masalah. Analisa data akan diarahan pada penerapan foley 

dan tata suara dalam film Modus Anomali.  
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