
35 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan 

kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang 

mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial, bukan mendeskripsikan 

bagian permukaan dari suatu realitas sebagaimana dilakukan pada penelitian 

kuantitatif.  

 Alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena berkaitan 

dengan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahan kesan penonton 

terhadap film pendek axelerate untuk meningkatkan ekuitas merek axe. Dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif diharapkan peneliti mendapatkan informasi 

yang mendalam mengenai objek penelitian 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 Tipe penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Penelitian 

Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan 

fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atai saat yang lampau. 

Pada penelitian ini peneliti berusaha mendapatkan data apa adanya kemudian 

menggambarkan (mendeskripsikan) apa adanya. Alasan peneliti menggunakan 

tipe penelitian ini karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara 

sistematis mengenai kesan penonton tentang ekuitas merek di film pendek 

axelerate.  
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 Dasar penelitian ini menggunakan penelitian naturalis, yang digunakan 

untuk kondisi objektif alamiah diamana peneliti adalah sebagai instrument kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat 

induktif, dan hasil penelitian menekankan makna, bukan generalisasi. Dalam hal 

ini peneliti mengamati langsung bagaimana kesan penonton tentang ekuitas merek 

terbentuk melalui film pendek Axelerate 

 

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian 

 Penelitian akan dilaksanakan di keskretariatan Kine Klub UMM yang 

berada di UMM kampus 3. Sedangkan waktu pelaksanan pengumpulan data 

penelitian akan dilaksanakan pada rentang waktu mulai bulan September-

November 2017.  

 Alasan peneliti memilih tempat tersebut dikarenakan memiliki keterkaitan 

dengan judul yang diambil oleh peneliti mengenai film dan memiliki ketersediaan 

sumber data yang diinginkan oleh peneliti. 

 

3.4 Subjek Penelitian 

 Subjek dari penelitian ini adalah anggota Kine Klub UMM yang masih 

aktif. Peneliti akan menentukan subjek penelitian dengan cara purposive sampling 

yakni teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (sugiyono, 

2008:218). Dengan kata lain subjek yang akan dipilih harus memenuhi kriteria 

yang ditentukan oleh peneliti. Adapun kriteria yang harus dimiliki subjek adalah 

sebagai berikut: 

1. Anggota Kine Klub UMM #14 yang masih aktif 
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2. Pernah mengikuti kegiatan produksi bersama Kine Klub UMM 

3. Pernah menjadi panitia Malang Film Festival 

4. Mengetahui film pendek Axelerate episode 1-10 

Jumlah anggota Kine Klub UMM #14 seluruhnya berjumlah 41 orang. 

Jumlah tersebut merupakan jumlah semua anggota yang mendaftar dan telah 

menjadi anggota penuh. Namun jumlah tersebut bukan merupakan anggota yang 

masih aktif, dan bukan merupakan subjek penelitian dari penelitian ini. Dari 41 

anggota Kine Klub UMM, yang masih aktif berjumlahkan 15 orang. 15 orang ini 

dikatakan aktif dikarenakan mengikuti beberapa kegiatan Kine Klub UMM seperti 

menjadi pengurus di Kine Klub UMM, menjadi crew di produksi film bersama 

dan turut serta dalam Apresiasi film dalam Malang Film Festival dan anggota 

lainnya yang tidak aktif dikarenakan tidak pernah sama sekali mengikuti kegiatan 

di Kine Klub UMM dan beberapa anggota lainnya yang telah menyelesaikan 

pendidikannya di Universitas Muhammadiyah Malang. 15 orang inilah yang 

kemudian menjadi subjek penelitian pada penelitian ini, namun setelah melakukan 

prasurvei kepada anggota Kine Klub UMM #14 mengenai pengetahuan tentang 

film pendek axelerate teseleksi menjadi 8 orang dan ke-8 orang tersebutlah yang 

kemudian menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini. 

Sedangkan 7 anggota lainnya mengatakan mengetahui film tersebut namun tidak 

keseluruahn filmnya, hanya beberapa episode saja. Jadi ketujuh anggota tersebut 

tidak termasuk dalam subjek penelitian. Jumlah subjek penelitian menjadi 8 orang 

dikarenakan 8 orang inilah yang mengetahui seluruh episode (episode 1-10) film 

pendek Axelerate. 
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4.5 Teknik pengumpulan data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara 

yaitu : 

a. Focused Group Discussion (FGD) 

Focus Group Discussion (FGD) atau diskusi kelompok terarah 

adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah yang 

sangat spesifik melalui diskusi kelompok. Menurut Irwanto dalam 

bukunya Focused group Discussion mengartikan bahwa FGD 

merupakan suatu proses pengumpulan data dan informasi yang 

sistematis mengenai suatu permasalahan tertentu yang sangat 

spesifik melalui diskusi kelompok. Dalam sebuah  Ada beberapa 

alasan yang bisa digunakan oleh peneliti untuk bisa menggunakan 

FGD sebagai teknik pengumpulan data. 

Pertama, secara filosofis. Pengetahuan yang diperoleh dalam 

menggunakan sumber informasi dari berbagai latar belakang 

pengalaman tertentu dalam sebuah proses diskusi, memberikan 

perspektif yang berbeda dibandingkan dengan proses komunikasi 

searah antara peneliti dengan yang diteliti. 

Kedua, secara Metodologis. Untuk memperoleh data kualitatif 

yang bermutu dalam waktu yang relaitf pendek. Dalam FGD yang 

akan peneliti lakukan nanti mengenai kesan penonton tentang 

ekuitas merek di film pendek Axelerate, para peserta akan 

ditunjukkan film pendek Axelerate yang sudah di download 
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malalui Youtube dan selanjutnya akan melakukan diskusi dan dari 

hasil diskusi itu akan di analisis oleh peneliti. (Irwanto,2006) 

b. Wawancara 

Wawancara digunakan sebagai alat pelengkap dan sebagai 

verifikasi dari hasil disukusi FGD sehingga jawaban dari subjek 

menjadi valid. Hal ini dilakukan karena pada proses pengambilan 

data ketika FGD ditakutkan jawaban antara subjek saling 

terpengaruhi dan tidak memunculkan jawaban yang sesungguhnya.  

 

4.6 Teknik analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis kualitatif model interaktif dari Miles dan Huberman yaitu aktifitas 

dalam menganalisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. 

Secara teknis alur analisis model interaktif dapat divisualisasikan 

sebagai berikut : 

   Gambar 1 
Analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman 
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1. Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, obesrvasi, dokumentasi dicatat dalam catatan 

lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan 

reflektif. Catatan deskriptif adalah catatan yang alami, dan 

catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar atau 

pendapat peneliti tentang temuan yang dijumpai dilapangan. 

2. Setelah data terkumpul selanjutnya dibuat reduksi data, untuk 

memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data 

yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, 

pemaknaan, atau untuk menjawab pertanyaan peneliti. 

3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam 

bentuk : uraian singkat, tulisan atau kata-kata, bagan, diagram 

ataupun tabel. Tujuannya dalah untuk menggabungkan 

informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. 

4. Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian 

berlangsung, sama halnya seperti reduksi data, setelah data yang 

terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil 

kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap 

maka diambil kesimpulan akhir. 

4.7 Uji Keabsahan data 

Uji keabsahan data sangat penting dilakukan agar hasil penelitian 

memiliki tingkat akurasi dan kepercayaan yang tinggi. Penelitian kualitatif 

membutuhkan uji keabsahan data karena : (1) subjektivitas peneliti 

merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif (2) alat penelitian 
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yang diandalkan adalah wawancara dan observasi (apapun bentuknya) 

mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka apalagi 

tanpa kontrol (dalam observasi partisipasi); (3) sumber data kualitatif yang 

kurang kredibel akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. 

Uji keabsahan data dalam penelitian ini akan menggunakan cara 

triangulasi dengan metode dimana dilakukan pengecekan terhadap teknik 

pengumpulan data yang digunakan. Langkah langkah pengujian data yaitu 

dengan (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian 

beberapa teknik pengumpulan data, dan (2) pengecekan beberapa sumber 

data dengan metode yang sama. Pengecekan hasil metode FGD yang 

digunakan dalam penelitian ini akan dibandingkan dengan metode studi 

pustaka dan dokumenter. Apabila terdapat perbedaan hasil maka peneliti 

harus dapat menjelaskan perbedaan itu dengan tujuan untuk mencari 

kesamaan data dengan metode yang berbeda. 


