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BAB III  

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum  

Analisa konflik berdasarkan aspek psikologis karakter dalam film Silver Lining 

Playbook ini merupakan proyek Skripsi yang dibuat oleh penulis sebagai salah 

satu syarat kelulusan di Universitas Multimedia Nusantara. Laporan Skripsi ini 

merupakan laporan kualitatif, menurut Bogdan dan Taylor (1975) penelitian 

kualitatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian yang menggunakan data 

yang menggambarkan sesuatu dari ucapan dan tulisan serta sikap dan perilaku 

dari beberapa orang yang dijadikan sebagai objek penelitian tersebut. Lebih lanjut, 

Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa dari metode penelitian yang telah 

dilakukan ini akan dibuat sebuah kesimpulan untuk menjelaskan mengenai 

ucapan, tulisan dan juga perilaku dari kelompok objek yang telah diteliti (hlm. 7). 

Sementara cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 

pengamatan melalui teori-teori yang terkait dengan pembahasan terkait.  

3.1.1. Sinopsis Silver Lining Playbook 

Patrizio Solitano Jr (Bradley Cooper) baru saja keluar dari rumah sakit jiwa (RSJ) 

karena divonis mengidap gangguan bipolar. Ia masuk ke RSJ karena pernah 

mengamuk saat menemukan istrinya, Nikki, berselingkuh dengan pria lain. Di 

RSJ tersebut, Pat bersahabat dengan pasien lain, Danny (Chris Tucker). Setelah 

delapan bulan dirawat, ia kembali ke rumah kedua orang tuanya, Pat Sr (Robert 

De Niro) dan Dolores Solitano (Jacki Weaver). Rupanya, Nikki memutuskan 
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untuk menjauhi Pat, bahkan minta pengadilan untuk memberikan larangan bagi 

Pat untuk mendekatinya. Pat pun berupaya hidup normal demi mendapatkan cinta 

mantan istrinya itu. Saat diundang makan malam oleh temannya, Ronnie, Pat 

bertemu dengan ipar Ronnie, Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence). Tiffany juga 

mengalami depresi karena kehilangan suaminya hingga ia mengacau di kantor dan 

kemudian dipecat. Keduanya saling tertarik, namun depresi dan gangguan jiwa 

yang mereka derita menjadi halangan. Apalagi Pat ternyata mencoba mendekati 

Tiffany agar mau menjadi jembatan baginya untuk kembali mendapatkan Nikki. 

Tiffany bersedia asalkan Pat mau menjadi pasangannya berdansa dalam sebuah 

lomba dansa. Hari demi hari pun dilalui dan keduanya menjadi semakin dekat. 

Namun sayang, kebersamaan mereka terpaksa rusak saat Pat Sr minta anaknya 

untuk hadir dalam pertandingan tim sepakbola favorit keluarga mereka, 

Philadelphia Eagles. Pat yang sudah sembuh dari depresi diprovokasi para 

pendukung tim yang rasis hingga ia pun mengamuk dan ditahan polisi. Namun 

akhirnya kisah cinta keduanya pun berlanjut di dunia nyata setelah lomba dansa 

selesai. 

3.1.2. Posisi Penulis 

Posisi penulis dalam Skripsi ini adalah sebagai peneliti untuk film Silver Lining 

Playbook. Artinya, penulis melakukan penelitian teori-teori yang terkait dengan 

pembahasan yang telah penulis pilih, yaitu mengenai konflik berdasarkan aspek 

psikologis karakter dalam film Silver Lining Playbook. 
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3.2. Tahapan Kerja 

Proses pengumpulan data adalah hal yang paling utama dalam penulisan Skripsi. 

Tahapan yang penulis lewati dalam mengumpulkan data adalah sebagai berikut. 

3.2.1. Menemukan tema 

Pencarian tema adalah langkah pertama dalam memulai sebuah penelitian Skripsi. 

Berbagai tema yang menarik penulis kumpulkan dan kemudian mulai ditentukan 

berdasarkan coret-coretan sederhana. 

Tema Skripsi ini datang dari hal yang sangat dekat dengan penulis. Penulis 

merupakan penggemar film-film drama yang mengangkat psychology issue. 

Ketertarikan penulis tersebut yang menjadikan awal dari penelitian Skripsi ini 

dibuat. 

3.2.2. Menentukan judul film 

Untuk dapat menentukan rumusan masalah serta batasan masalah, penulis terlebih 

dahulu harus menentukan judul Skripsi yang sesuai. 

 Pada penelitian Skripsi ini, penulis memilih beberapa judul film sebagai 

bahan yang akan dijadikan penelitian, antara lain: One Flew Over the Cuckoo's 

Nest, Oasis, Nymphomaniac, Rain Man dan Silver Lining Playbook. Setelah 

penulis mendiskusikan dengan dosen pembimbing, akhirnya dipilihlah film Silver 

Lining Playbook sebagai bahan penelitian. 
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3.2.3. Menentukan fokus pembahasan 

Pada tahapan selanjutnya, penulis harus menentukan fokus pembahasan yaitu 

rumusan dan batasan masalah. Setelah ditentukan batasan masalah, maka 

pengumpulan data teori-teori yang tekait pada judul dilakukan secara bertahap dan 

tersusun dari pembahasan yang umum ke khusus. Pengumpulan data ini harus 

berdasarkan teori yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, seperti dari 

buku, situs resmi, dan lain-lain. 

Pada penelitian skripsi ini, penulis membuat rumusan masalah mengenai 

konflik yang terjadi akibat perbedaan psikologis yang dialami oleh kedua karakter 

utama dalam film Silver Lining Playbook. Selanjutnya, penelitian dibatasi hanya 

pada Konflik yang didasari oleh personality disorder yang dialami oleh kedua 

karakter utama, yaitu: bipolar yang dialami oleh Pat dan borderline personality 

disorder yang dialami oleh Tiffany. Saat rumusan dan batasan masalah telah 

ditentukan maka akan mudah bagi penulis untuk menemukan judul Skripsi, yaitu 

Analisa Konflik Berdasarkan Aspek Psikologis Karakter dalam film Silver Lining 

Playbook. Berdasarkan judul Skripsi yang telah ditentukan, teori-teori yang terkait 

adalah mengenai karakter serta personaity disorder. Berbagai data dari buku, e-

book, situs resmi penulis kumpulkan dan penulis rangkum. 
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