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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Tipe Penelitian 

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini berusaha 

untuk mendeskripsikan suatu variabel dari data yang didapatkan peneliti. Jenis dari 

penelitian kualitatif ini adalah naturalistik, artinya penelitian dimana peneliti 

mengambil data penelitian sesuai dengan keadaan dilapangan kemudian dipaparkan 

berdasarkan keadaan aslinya tanpa ada campur tangan dari peneliti sedikitpun 

(Sugiyono, 2011: 8)1.  

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui tentang kontruksi referensi 

aspek naratif dan aspek sinematik dalam produksi film Seng Penting Rabi. Dengan 

menggunakan metode kualitatif, maka data yang didapat akan lebih lengkap, lebih 

mendalam, dan kredibel sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. 

3.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dimulai sejak proposal ini dibuat hingga mendapat hasil 

yang diperlukan, penelitian dimulai pada bulan Maret 2017. 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

1 Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. CV Alfabeta. Bandung. 
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Berdasarkan prosedur penelitian kualitataif, maka strategi pengumpulan 

data dilakukan dengan yaitu, (1) wawancara tak berstruktur (unstructured 

interview) dan (2) Dokumentasi2. 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

struktur. Wawancara tak struktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti 

tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan 

lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya 

berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Melalui wawancara 

tak struktur pada kerabat kerja Rencang Makaryo ini peneliti berusaha menemukan 

informasi dengan bertatap muka secara fisik. Untuk mendapatkan informasi 

tersebut dilakukan wawancara yang bersifat menggali atau mendeskripsikan setiap 

referensi-referensi yang digunakan oleh kru dalam membuat sebuah film. Peneliti 

akan melakukan wawancara mendalam terkait referensi dalam produksi film 

tersebut kepada kru yang menjadi subyek penelitian.  

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data berupa dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya seni berupa film atau patung. Data 

dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam 

penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari wawancara akan lebih kredibel/dapat 

dipercaya jika didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang 

telah ada. Peneliti akan mendokumentasikan atau mengumpulkan data-data 

                                                           
2 Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Administrasi. CV Alfabeta. Bandung 
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tambahan berupa dokumentasi berupa tulisan, foto, atau film yang di produksi kru 

Rencang Makaryo. 

3.4 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah aspek naratif dan aspek sinematik dalam 

produksi film. Bagaimana kru Rencang Makaryo menyusun atau mengonstruksi 

referensi aspek naratif dan aspek sinematik dalam memproduksi film Seng Penting 

Rabi tersebut.  

3.5 Subyek Penelitian 

Pada penelitian ini teknik penarika iforman menggunakan teknik non-

probability sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

Pertimbangan ini misalnya, orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa 

yang peneliti harapkan3. Subyek dalam penelitian ini adalah kerabat kerja atau kru 

dari rumah produksi Rencang Makaryo sebagai pembuat film pendek Seng Penting 

Rabi. Agar spesifik dan mudah dalam pemilihan subyek, peneliti memberikan 

kriteria sebagai berikut. 

a. Kru Rencang Makaryo yang ikut memproduksi film Seng Penting Rabi 

b. Kru Rencang Makaryo yang memiliki jabatan sebagai koordinator masing-

masing departemen tim inti produksi 

Berdasarkan kriteria tersebut, maka ditemukan subyek penelitiannya yaitu: 

                                                           
3 Sugiyono, op.cit., Hal 53 
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1. Penulis skenario  : Arie Ramadhan 

2. Sutradara  : Andhika Prayogo 

3. DOP   : Fuji Suchroni 

4. Penata suara  : Yudha Satria 

5. Editor   : Andhika Prayogo 

3.6 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan teknik analisis model Miles and 

Huberman4. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan 

setelah selelsai pengumpulan data. Model analisis dari Miles dan Huberman sebagai 

berikut: 

a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data.penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau teks yang 

bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi. 

                                                           
4 Ibid., Hal 91 
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c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification) 

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam proses 

menyusun kesimpulan ini peneliti menyajikan data berupa uraian singkat 

dimana kesimpulan tersebut dapat menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal.  

 

 

 

 

 

 

3.7 Teknik Triangulasi Data  

Wiliam Wiersma, 1986 mengemukakan  bahwa triangulasi dalam pengujian 

ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan triangulasi 

sumber untuk menguji kredibilitas data. Dimana data yang sudah terkumpul dari 

masing-masing informan akan dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan 

yang sama, yang berbeda, dan mana spesifik dari data-data tersebut. Data yang telah 

dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesepakatan (member check) dengan masing-masing sumber data 

tersebut5.  

                                                           
5 Ibid., Hal 127 
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