
BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif interpretatif. Artinya 

data yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari 

angka-angka) melainkan berupa kata-kata dari subjek penelitian. Dan semua 

data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang 

sudah diteliti, dimana penelitian ini akan mengembangkan pertanyaan-

pertanyaan (wawancara) kepada subjek penelitian melalui in-depth interview 

hingga peneliti mendapatkan hasil yang diharapkan.  

 

3.2 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingup penelitian dalam penelitian ini adalah pemaknaan pesan 

yang disampaikan oleh tokoh di dalam film dokumenter Prison and Paradise 

karya Daniel Rudi Haryanto. Yang dilakukan oleh anggota KINE Klub 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). 

 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan tanggal 23 Juli 2018 di 

lingkungan Universitas Muhammadiyah Malang tepatnya di dalam secretariat 

KINE Klub UMM. Dengan pertimbangan bahwa di dalam secretariat KINE 

Klub UMM sudah terdapat sarana yang memadai untuk melakukan pemutaran 

film. Dan juga subjek penelitian dimana disini adalah anggota KINE Klub 

UMM akan sangat mudah dan nyaman untuk datang ke secretariat. Anggota 



KINE Klub Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) adalah subjek yang 

nantinya akan diteliti. KINE Klub UMM adalah sebuah Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) yang bergerak di bidang sinematografi. Diharapkan 

nantinya subjek dari penelitian ini bisa memberikan tanggapan dan makna yang 

variatif dan kompeten. Maka dari itu menarik untuk meneliti makna Film Prison 

and Paradise melalui audiens Anggota KINE Klub Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). 

 

3.4. Sumber Data 

3.4.1 Data Primer 

Sumber data primer dalam penelitian ini berupa film dokumenter 

berbentuk soft-file yang berjudul Prison and Paradise karya Daniel Rudi 

Haryanto. Selain film yang disebutkan, hasil dari diskusi secara langsung 

dengan subjek penelitian yaitu anggota KINE Klub Universitas Muhammadiyah 

Malang terkait dengan pemaknaan pesan yang ada di dalam film tersebut 

menjadi sumber data primer dalam penelitian ini. 

3.4.2 Data Sekunder 

Sumber kedua berasal dari kepustakaan, yaitu dari kumpulan-kumpulan 

literatur seperti buku-buku, e-book, jurnal-jurnal, internet, serta dokumen lainya 

yang relevan dengan penelitian ini. 

 

3.5. Subjek Penelitian 

Peneliti menentukan subjek penelitian dengan cara purposive sampling, 

yakni teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. 

(Sugiyono, 2008:218). Dengan subjek penelitian antara lain: 



1. Subjek merupakan anggota KINE Klub Universitas Muhammadiyah 

Malang (UMM). 

2. Subjek adalah anggota KINE Klub UMM yang sebelumnya pernah 

melihat Film Prison and Paradise. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

dengan tekhnik wawancara kepada subjek penelitian melalui in-depth interview 

(wawancara mendalam)  

Teknik in-depth interview seringkali digunakan para pembuat keputusan 

atau peneliti dalam penelitian kualitatif untuk menggali data mengenai persepsi, 

opini, kepercayaan dan sikap terhadap suatu produk,pelayanan, konsep atau ide, 

karena relatif lebih mudah dan cepat selesai dibandingkan dengan teknik 

pengumpulan data kualitatif yang lain.  

In-depth interview juga dapat didefinisikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang umumnya dilakukan pada penelitian kualitatif dengan tujuan 

menemukan makna sebuah tema menurut pemahaman subjek. In-depth 

interview juga dimaksudkan untuk menghindari pemaknaan yang salah dari 

seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang diteliti. 

Kelemahan dari teknik ini adalah tidak dapat digunakan untuk tujuan 

kuantitatif, misalnya tes hipotesis, tidak dapat digunakan pada pembahasan 

sebuah topik yang sangat sensitif, peserta kadang sulit dikendalikan ketika 

diskusi berlangsung, serta hasil dan kesimpulan diskusi terkadang dipengaruhi 

oleh pandangan dan pendekatan dari moderator. 



Dengan demikian maka dengan menggunakan in-depth interview 

diharapkan nantinya dapat diperoleh informasi dan masukan mengenai 

tanggapan penonton padai Film Prison and Paradise karya Daniel Rudi 

Haryanto. 

 

3.7. Analisis Data 

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diporoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, 

memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan 

sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. (Sugiyono, 

2008: 244)  

 Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah menggunakan model 

Miles and Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas 

dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas 

(Sugiyono, 2008: 246). 

 

Teknik analisa model Miles and Huberman 



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 (tiga) tahapan analisis, 

yaitu sebagai berikut: 

1. Reduksi Data 

Yaitu merangkum, memilih hal – hal yang pokok, hal – hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Peneliti akan mereduksi data yang berarti 

merangkum data yang diperoleh di lapangan. 

2. Penyajian Data 

Yaitu menyajikan data yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan dan atau hubungan antar kategori, dan lain sebagainya. 

3. Menarik Kesimpulan 

Yaitu kesimpulan didukung oleh bukti – bukti pada saat pengumpulan 

data. Kesimpulan awal masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak 

ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan 

data berikutnya (Sugiyono, 2008: 252). 

 

3.8. Teknik Keabsahan Data 

Teknik keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber. 

Sebagaimana yang dijelaskan Sugiyono (2008: 274), bahwa triangulasi sumber 

digunakan untuk menguji kredibilitas data yang telah diperoleh melalui 

beberapa sumber. Data-data yang sama akan diuraikan dan dikategorisasikan, 

mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda dan mana yang 

lebih spesifik. Kemudian data yang telah dianalisis tersebut menghasilkan satu 

kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan  

informan. 

 


