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BAB III 

METODOLOGI 

3.1. Gambaran Umum 

Penelitan ini akan membahas film King of Rock City yang dirilis tahun 2013 

kolaborasi karya sutradara Herman Kumala Panca dan produser Ferry Juniardo. 

Film ini merupakan kelanjutan project film dokumenter Blackbook (2012) yang 

sebelumnya telah lebih dulu dibuat dan dirilis. Keduanya adalah karya 

persembahan dari teman-teman hip-hop Indonesia yang tergabung dalam 

komunitas hiphopindo.net sebagai wujud eksistensi budaya hip-hop di Indonesia. 

Konsep bercerita film ini menunjukkan adanya penerapan salah satu elemen hip-

hop yang digunakan, yaitu rima yang juga terdapat pada musik rap. Penelitian ini 

juga memberikan gambaran mengenai implementasi rima yang dapat ditemukan 

dalam monolog dan narasi voice-over film. Hal itu yang kemudian membuat film 

ini unik dengan menerapkan rima atau keselarasan bunyi pada barisan monolog 

dan narasi film. Analisa dilakukan dengan menguraikan berbagai adegan monolog 

dan narasi voice-over yang terdapat pada soundtrack sepanjang film. 

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian 

yang menekankan pada makna, penalaran, definisi situasi tertentu guna 

mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori 

melalui teknik obeservasi langsung (Sarwono, 2011, hlm. 17). Pengumpulan data 

penulis lakukan dengan pengamatan langsung terhadap film King of Rock City.  
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Selain itu, sebagai sumber pendukung, penulis juga mencari artikel dan literatur 

online yang membahas mengenai teori, film atau tema sejenis. 

3.1.1. Sinopsis 

King of Rock City dimulai dengan cerita tentang tiga sahabat Dey (Derry Neo), 

Baon (G-voiz) dan Suban (Dallas Pratama) yang tinggal pada kawasan marjinal di 

Jakarta. Kehidupan di lingkungannya penuh dengan tindak kekerasan. Dey hanya 

punya Baon, Suban dan Prof (Norman Akyuwen). Baon kesulitan dalam berbicara 

karena lidahnya terpotong sejak kecil. Sabun pemuda alim yang taat beribadah. 

Kesehariannya Dey dan Baon menjual ganja olahan Prof, sementara Sabun 

berjualan DVD bajakan yang tanpa sadar bahwa barang dagangannya pun 

tergolong ilegal.  

Suatu saat Baon menolong Mel (Tya Arifin) yang sedang mengalami 

perampokan. Rupanya Baon sudah lama mengagumi Mel, seorang model dan juga 

aktris di televisi. Pertemuan Mel dengan Baon dan para sahabatnya membuat 

konflik baru yang lebih rumit. Di posisi lain ada Iwa (Iwa K), pejabat pengurus 

transportasi yang hidup di bawah bayang-bayang istrinya, Bu Yamin (Sania). Iwa 

meninggalkan cita-citanya menjadi pemusik hip-hop karena tuntutan kehidupan. 

Karirnya sebagai pejabat perhubungan tak sebanding dengan keberhasilan istrinya 

sebagai pengusaha bakmi. Iwa ternyata terlibat perselingkuhan dengan Mel. 

Konflik pun meluas dan melibatkan Togar (John Parapat) serta Sani 

(Jaydee) yang juga terlibat pertikaian dengan Boris dan David. Satu demi satu 

hubungan antar pribadi mulai terkuak, dimana keberadaan Mel serta handphone-
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nya menjadi point of interest cerita. Mereka pun saling bahu membahu mencari 

jalan keluar. Pada akhirnya, masalah pun terselesaikan, kehidupan di lingkungan 

sekitar tempat tinggal mereka kembali menjadi damai. Masing-masing pribadi 

juga mendapatkan apa yang menjadi keinginan mereka. 

3.2. Tahapan Kerja 

Tahapan penelitian yang dilakukan penulis pertama adalah dengan menentukan 

ide dasar penelitian. Penulis kemudian mengamati dan menentukan adegan-

adegan dalam film yang kemudian dijadikan objek penelitian. Lalu penulis 

mencari teori-teori dasar mengenai monolog dan narasi dalam film dan juga teori 

rima. Penulis juga mencari referensi lain yang berkaitan dengan teori-teori 

pendukung dalam penelitian ini melalui jurnal, artikel dan lainnya. Kemudian 

penulis juga melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing mengenai 

kerangka pemikirannya. Teori dan data yang sebelumnya telah terkumpul barulah 

di analisa sesuai rumusan masalah dan batasan masalah penelitian. Tahapan 

terakhir adalah penulis menulis laporan dan menarik kesimpulan dari proses 

analisa. 

3.3. Acuan 

Sebagai acuan penulis juga menggunakan literatur online seperti 

www.hiphopindo.net. Situs forum ini digunakan untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan hip-hop di Indonesia secara khusus melalui film 

dokumenter Blackbook (2012). Film dokumenter Blackbook (2012) merupakan 

proyek pendahulu sebelum film fiksi King of Rock City (2013).  Selain itu, penulis 
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menggunakan teori rima dari Edwards (2009) yang dimana umum juga ditemukan 

pada musik rap yang telah mengalami banyak perkembangan dari semenjak masa 

awal dan kemudian mengindentifikasi rima melalui jenis dan skema rima. Penulis 

juga mendapat soft copy film King of Rock City sebagai objek penelitian guna 

melakukan pengamatan yang lebih mendalam. 
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