
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk 

mendeskripsikan fenomena – fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun 

fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, aktivitas, 

karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena 

yang satu dengan fenomena lainnya.  Jenis riset ini bertujuan memberikan 

deskriptif secara sistematis, faktual dan akurat tentang fakta – fakta dan sifat – 

sifat objek tertentu.28  

Penelitian deskriptif bertujuan untuk29: (1) mengumpulkan informasi actual 

secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, (2) mengidentifikasi masalah atau 

memeriksa kondisi dan praktek – praktek yang berlaku, (3) membuat 

perbandingan atau evaluasi, (4) menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam 

menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk 

menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.  
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 Jalaludin Rakhmat, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2009) 
hal 25 
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3.2 Aspek dalam film yang dideskripsikan  

 Aspek yang dideskripsikan dalam film yang menggambarkan secara detail 

tentang keadaan obyek yaitu : 

1. Gambar  

Dalam gambar bagaimana obyek digambarkan dalam segi visual angel/shot 

dalam film. 

2. Dialog  

Dalam dialog bagaimana obyek menjelaskan bagian – bagian kritik sosial 

tersebut.  

3. Gesture & Action 

Dalam gesture & action obyek menjelaskan bahwa bagaimana gerakan tubuh 

serta tingkah laku yang diberikan dengan dihubungkan melalui dialog.  

 

3.3 Sumber Data  

 Penelitian ini bersumber dari dua jenis data yaitu : 

1. Data Primer  

Data primer adalah dihasilkan dari data film dokumenter yang menganalis 

tentang gambar, dialog, gesture dan action.  

2. Data Sekunder  

Data pendukung atau data sekunder melalui riset perpustakaan (library 

research) dimana peneliti mencari data atau informasi riset melalui membaca 

jurnal ilmiah, buku – buku referensi. Serta peneliti menggumpulkan data 

pendukung yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti, 

baik berupa buku, jurnal maupun internet serta bahan tertulis lainnya yang 
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dikaitkan dengan pokok permasalahan yang ada guna menunjang kelengkapan 

data.  

 

3.4 Teknik Pengumpulan Data  

 Penelitian dimulai dengan mengcapture scene – scene yang mengandung 

kritik sosial tentang kemiskinan, kemudian data dihasilkan dengan cara 

mendeskripsikan empat obyek yang terdapat pada film dokumenter. Obyek 

tersebut adalah gambar, dialog, gesture dan action. Kritik sosial yang 

dideskripsikan tentang kemiskinan mencakup bantuan BLT,  biaya hidup, biaya 

hidup, kerja, ekspor impor, lahan garapan dan status kepemilikan pada petani.  

 
 


