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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan dasar 

pendekatan studi fenomenologi. Dalam moleong (2000:6), penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena 

tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah.  

Penelitian kualitatif dipilih peneliti karena penelitian kualitatif 

dilakukan secara ilmiah agar mendapat keaslian data dan informasi dari 

penelitian ini, sehingga data yang diperoleh peneliti lebih mendalam dan 

dapat dipertanggug jawabkan. Penelitian kualitatif yang dilakukan peneliti 

akan terwujud apabila hubungan antara peneliti dengan subjek penelitian bisa 

berlangsung secara mendalam karena proses penelitian kualitatif sendiri 

mengharuskan peneliti benar-benar bercampur dalam kehidupan subjek 

penelitian. 

Pendekatan fenomenologi berusaha untuk mendeskripsikan paradigma 

atau cara pandang terhadap realitas. Mengutip pendapat Darroch dan Silver 

dalam Kuswarno (2009:47), fenomenologi berusaha memahami pemahaman 

subjek terhadap fenomena yang muncul dalam kesadarannya. Fenomena yang 

dialami subjek adalah entitas sesuatu yang ada dalam dunia. 
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Pada dasarnya pengalaman dan perilaku sebagai satu kesatuan yang 

tidak dapat dipisahkan, melalui hal tersebut peneliti menggunakan 

pendekatan fenomenologi yang berdasarkan dengan pengalaman dan 

fenomena yang dialami peneliti maupun kehidupan dari subjek penelitian. 

Jadi dengan menggunakan pendekatan fenomenologi peneliti berusaha untuk 

menggali pengalaman dan perilaku produser dalam menjalankan perannya 

untuk manjemen produksi film komersial darah biru arema 2. 

3.2 Fokus Penelitian 

Untuk membatasi ruang lingkup sebuah nelitian agar tidak melebar 

maka dibutuhkan sebuah fokus penelitian dalam penelitian ini. Fokus dalam 

penelitian berfungsi untuk membatasi studi bagi seorang peneliti dan 

menetuakan sasaran penelitian sehingga dapat mengklarifikasikan data yang 

akan di kumpulkan, diolah dan dianalisis dalam suatu penelitian. (moleong, 

2000:237). 

Penelitian yang dilakukan peneliti hanya terfokus pada bagaimana 

peran produser film darah biru arema 2 dalam menjalakan manajemen 

produksi film. Dimana diketahui bahwa produksi film terdiri dari 3 tahapan 

yaitu pra produksi, produksi dan pasca produksi. Tanpa membahas mengenai 

creative dalam pembuatan film tersebut serta alur cerita film tersebut, hanya 

terfokus pada manajemen produksi. Kemudian nanti akan ditentukan peranan 

apa saja yang harus dilakukan produser film komersial. 
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3.3 Waktu Penelitian 

Penelitian akan dilaksanakan peneliti di bulan September 2017. Peneliti 

akan menggali dan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara serta 

dokumentasi. 

3.4 Subjek dan Informan Penelitian 

3.4.1 subjek penelitian 

Subjek penelitian merupakan orang yang menjadi sasaran 

penelitian dan secara tidak langsung terkait dengan objek penelitian 

(Bungin, 2006:78). Dalam penelitian ini, kriteria yang dapat di jadikan 

acuan dalam memilih subjek penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Orang yang terlibat langsung film “Darah Biru Arema 2”.

2. Orang yang mampu menggambarkan kembali fenomena

yang telah dialaminya. Dalam menjalankan sebuah

manajemen produksi film Darah Biru Arema 2.

Berdasarkan kriteria tersebut maka di dapatkan orang yang 

menjadi subjek penelitiannya yaitu produser film Darah Biru Arema 

2. 

3.4.2 informan penelitian 

Guna mendukung data tambahan dalam penelitian ini maka 

peneliti juga menggunakan informan sebagai data tambahan agar data 

yang di peroleh peneliti tidak terlalu subjektif dari subjek penelian 

saja. Menurut Bungin (2006:78) Informan penelitian merupakan 

orang yang mampu menjelaskan dan memahami informasi mengenai 

subjek penelitian.  Informan Untuk kreteria informan sebagai berikut: 
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1. Orang yang terlibat langsung dalam film “Darah Biru Arema 2” 

2. Orang yang pernah merasakan proses sebuah produksi film 

komersial. 

3. Orang yang bukan sebagai produser. 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan satu orang informan 

penelitian di karenakan hanya terdapat satu orang yang sudah pernah 

merasakan produksi film komersial. Ini agar peneliti lebih mudah 

dalam pengumpulan data dan reduksi data. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

1. Observasi 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi partisipan. 

Observasi partisipan adalah metode penelitian yang mengharuskan peneliti 

untuk terjun langsung dan mengamai kehidupan individu atau kelompok 

dalam situasi yang riil (Kriyantono, 2006:112). 

Dalam observasi partisipan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu partisipan 

sebagai periset dan observer sebagai partisipan. Partisipan sebagai periset 

adalah obsever atau periset merupakan orang dalam dari kelompok yang 

menjadi objek penelitiannya. 

Observasi partisipan sebagai periset dilakukan oleh peneliti karena 

peneliti juga ikut terlibat dalam poduksi darah biru arema 2 sebagai pekerja 

film (crew film), sehingga observasi yang di lakukan oleh peneliti akan 

membantu peneliti dalam pengumpulan data berdasarkan fenomena yang 

diamati oleh peneliti. 
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Teknik ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan data 

berdasarkan pengamatan mengenai peran produser dalam film tersebut 

selanjutnya akan di bandingkan dengan data utama yaitu wawancara 

dengan subjek penelitian. 

2. Wawancara 

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka data dalam penelitian 

ini diperoleh melalui teknik wawancara mendalam. Menurut (Bungin, 

2007:111) wawancara mendalam secara umum adalah proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan menggunakan draft wawancara, dimana 

pewawancara dan subjek penelitian ataupun informan penelitian terlibat 

dalam kehidupan sosial yang relatif lama.  

Peneliti akan menggali data melalui draft wawancara yang sudah 

disusun oleh peneliti sehingga peneliti memliki pedoman pertanyaan yang 

akan di tanyakan ke subjek penelitiannya ataupun informan penelitian dan 

peneliti akan menggali data selengkap-lengkapnya tanpa ada yang 

ditutupi. 

Teknik ini digunakan peneliti untuk mengetahui apa saja peran 

produser yang sudah dilakukan ataupun belum di lakukan oleh subjek 

penelitian yaitu produser. Serta mewawancarai informan untuk menjadi 

bahan tambahan guna melengkapi data dari pengamatan yang sudah 

dilakukan peneliti. 
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3. Dokumentasi 

Teknik ini digunakan peneliti untuk melengkapi atau mendukung 

data-data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengamatan serta 

wawancara, yang khususnya mengenai peran produser dalam manajemen 

produksi film Darah Biru Arema 2. Sehingga data yang didapatkan peneliti 

akan semakin kuat. Menurut sugiyono, (2010:240) merupakan catatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen yang digunakan dipenelitian ini 

berupa foto, gambar, serta data-data mengenai manajemen produksi film 

Darah Biru Arema 2. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan teknik analis data fenomenologi Stevick-

Colaizzi-Keen (Kuswarno, 2009: 70). 

1. Mendeskripsikan lengkap peristiwa atau fenomena yang dialami 

langsung oleh subyek penelitian. 

2. Dari pernyataan-pernyataan verbal subyek penelitian, kemudian: 

a) Menelaah setiap pernyataan verbal yang berhubungan dengan 

permasalahan penelitian. 

b) Merekam atau mencatat pernyataan yang relevan tersebut. 

c) Pernyataan-pernyataan yang telah dicatat kemudian dibuat 

daftarnya. 

d) Mengelompokkan setiap unit makna ke dalam tema-tema 

tertentu. 

e) Membuat sintesis dari unit-unit makna dan tema (deskripsi 

tekstural), termasuk pernyataan verbal yang menjadi inti unit 
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makna. 

f) Dengan mempertahankan refleksi penjelasan struktural diri 

sendiri melalui variasi imajinasi, kemudian membuat konstruk 

deskripsi struktural. 

g) Menggabungkan deskripsi tekstual dan struktural untuk 

menentukan makna dan esensi dari fenomena. 

3. Melakukan tahap pada bagian (2) pada setiap subyek penelitian. 

4. Membuat penjelasan menyeluruh dari setiap makna dan esensi 

fenomena yang didapat. 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk memperoleh keabsahan data peneliti menggunkan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah menganalisis jawaban subjek dengan meneliti 

kebenarannya dengan data empiris (sumber data lainnya) yang tersedia, disini 

jawaban subjek penelitian di cross-check dengan dokumen yang ada 

(kriyantono, 2006:72). Menurut Dwidjowinoto (2002) dalam (kriyantono 

2006:72) traingulasi dibagi menjadi lima yaitu triangulasi sumber, triangulasi 

waktu, triangulasi teori, triangulasi periset, triangulasi metode. 

Dalam penelitian ini, triangulasi yang digunakan oleh peneliti untuk 

menunjang keabsahan data adalah menggunakan triangulasi metode dan 

triangulasi sumber.  

Triangulasi metode adalah uasaha mengecek keabsahan data melalui 

temuan riset atau berdasarkan perbandingan Teknik pengumpulan data 

penelitian (Kriyantono, 2006:73). 
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Triangulasi sumber adalah membandingkan atau mengecek ulang 

derajat kepercayaan yang diperoleh dari sumber berbeda. Misalnya dengan 

membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingan apa 

yang dikatakan umum dengan apa yang didapat peneliti (Kriyantono, 

2006:72). 

 


