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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 PENDEKATAN PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif, untuk 

mengetahui bagaimana komunikasi pemasaran industri kreatif film lokal yang 

digunakan oleh film Satu Jiwa Untuk Indonesia: Darah Biru Arema 2 dengan 

penggambaran yang bersifat subjektif. 

Bogyan dan Taylor (1975:5) dalam buku Metodologi Penelitian Kualitatif 

karya Lexy J. Moleong (2000:3) mendefinisikan “metodologi kualitatif” sebagai 

“prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini 

diarahkan kepada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh. Jadi, dalam hal 

ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau 

hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.” 

Sejalan dengan definisi Krik dan Miller (1986:9) dalam buku Metode 

Penelitian dan Teori Komunikasi karya Hamidi (2007), “penelitian kualitatif ialah 

tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

bergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasannya dan dalam 

peristilahannya.” Atas dasar tersebut, maka penelitian ini berusaha untuk memberi 

gambaran secara deskriptif dengan bentuk data berupa kata-kata dan gambar 

bukan dalam bentuk angka dengan memanfaatkan berbagai metode. 

 

3.2 TIPE PENELITIAN 

Penelitian ini akan digunakan tipe atau jenis penelitian deskriptif. Menurut 

Muslimin Machmud (2016;136) dalam bukunya Tuntunan Penulisan Tugas Akhir 

Berdasarkan Prinsip Penelitian Ilmiah, “penelitian deskriptif adalah suatu metode 

penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, 

yang berlangsung saat ini atau masa lampau. Penelitian deskriptif dilakukan 

terhadap variabel mandiri, tanpa dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel 
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lain.” Penelitian ini tidak mengadakan manipulasi atau pengubahan pada variabel-

variabel bebas tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. 

“Penelitian deskriptif berkaitan dengan pengumpulan data untuk 

memberikan gambaran atau penegasan suatu konsep atau gejala, juga menjawab 

pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan status subyek penelitian pada saat ini. 

Data deskriptif dikumpulkan melalui wawancara. Peneliti membuat pertanyaan-

pertanyaan untuk keperluan tertentu maka instrumen-instrumen harus dibuat 

untuk setiap penyelidikan.” Suatu hambatan yang umum pada penelitian deskriptif 

adalah tidak hadirnya subyek pada wawancara yang dijadwalkan. (Sumanto, 

1990:6) 

 

3.3 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN 

Penelitian ini akan dilaksanaan di kantor produksi dan distribusi film Satu 

Jiwa Untuk Indonesia: Darah Biru Arema 2 di Malang. Pemilihan lokasi ini 

didasarkan pada pertimbangan bahwa kantor tersebut merupakan pusat koordinasi 

kru Darah Biru Arema 2. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juni sampai 

September 2018 bertepatan film Darah Biru Arema 2 rilis dengan estimasi waktu 

kurang lebih empat bulan. 

 

3.4 SUBJEK PENELITIAN  

Berdasarkan tipe dan dasar penelitian maka peneliti menetapkan memilih 

subjek penelitian ini adalah Koordinator Tim Publisis dan Koordinator Tim Bisnis 

Development film Satu Jiwa Untuk Indonesia: Darah Biru Arema 2 untuk 

mengetahui komunikasi pemasaran yang digunakan. Selain itu peneliti juga 

melibatkan Produser film tersebut untuk menguatkan aktivitas kebijakan serta 

garis kinerja yang dilakukan oleh Tim Marketing Communication yang telah 

disebutkan. Pemilihan subjek ini dikarenakan posisinya yang bertanggung jawab 

pada konsep dan pelaksanaan komunikasi pemasaran pada film Satu Jiwa Untuk 

Indonesia: Darah Biru Arema 2. “Selain itu pemilihan subjek juga didasarkan 

pada penguasaan data, informasi ataupun dari objek penelitian.” Bungin (2009) 
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3.5 TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dugunakan peneliti 

untuk menumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan 

untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

1. Wawancara  

“Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

diadakan mengadakan wawancara, seperti di tegaskan oleh Lincoln dan Guba 

(1985:266), antara lain : mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, 

organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang di alami masa 

lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan 

untuk dialami pada masa yang akan datang; memverivikasi, mengubah dan 

memperluas informasi yang diperoleh orang lain, baik manusia maupun yang 

bukan manusia (triangulasi); dan memverivikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang di kembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.” 

(Lexy J. Moleong, 2000:135) 

Didalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, 

yakni menggunakan petunjuk wawancara yang rinci (pedoman wawancara) 

untuk mengatur urutan pertanyaan serta cara-cara khusus pengajuan 

pertanyaan, namun pertanyaannya tetap terbuka (mengajukan pertanyaan-

pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya). 

 

2. Observasi 

Beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam penelitian 

kualitatif adalah salah satunya observasi tidak terstruktur. Observasi yang 

dimaksud adalah observasi yang dilakukan tanpa menggunakan guide 

observasi. Dalam definisi lain, Parwito (2007) menyebutkan bahwa observasi 

ini adalah observasi yang tidak terlibat langsung dengan objek yang diteliti 

atau disebut non-participant observation. Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan metode non-participant observation sebab tidak terlihat aktif 

dalam objek penelitian tersebut. 
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3. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan salah satu metode teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode 

dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. 

(Burhan Bungin,  2007:124) 

Peneliti mengumpulkan dokumen resmi seperti surat-surat, foto atau 

gambar kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan produksi dan distribusi 

film Darah Biru Arema 2. Data-data yang berhasil didokumentasikan akan 

digunakan oleh peneliti sebagai dasar argumentasi pendukung terhadap data 

hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan sebelumnya. 

 

3.6 TEKNIK ANALISIS DATA 

Analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman. Analisis 

data terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara bersamaan, yaitu reduksi data, 

penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, 

dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat 

gugus-gugus, menulis memo dan lain sebagainya dengan maksud 

menyisihkan data/informasi yang tidak relevan. Reduksi data merupakan 

suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengategorisasikan data sedemikian rupa sehingga akhirnya data yang 

terkumpul dapat diverifikasi. 

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang 

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. 

Penyajian juga dapat berbentuk matriks, grafik, jaringan dan bagan. 

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

bentuk yang padu dan mudah dipahami. 



39 

 

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan diakhir penelitian 

kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, 

baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh 

subyek tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti 

dari data harus diuji kebenaran, kecocokan dan kekokohannya. Peneliti 

harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan 

pendekatan emik, yaitu dari kacamata key informan dan bukan penafsiran 

makna menurut pandangan peneliti (pendekatan etik). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1: Model Interaktif (Miles dan Huberman, 1994) 

“Pada gambar tersebut tampak adanya ketiga kegiatan yang saling terkait 

dan merupakan rangkaian yang tidak berdiri sendiri. Penyajian data selain berasal 

dari hasil reduksi, perlu juga dilihat kembali dalam proses pengumpulan data 

untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal. Demikian pula 

jika dalam verifikasi ternyata ada kesimpulan yang masih meragukan dan belum 

disepakati kebenaran maknanya, maka kembali ke proses pengumpulan data. 

Tindakan memvalidasi data sangat penting dalam penarikan kesimpulan.” (Usman 

Husaini, & Setiady, Purnomo. 2011:85-88) 

 

3.7 UJI KEABSAHAN DATA 

Peneliti akan menggunakan teknik triangulasi dengan sumber artinya 

membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang 

Pengumpulan Data 

Display Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan/Verivikasi 
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diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif (Patton 

1987:331 dalam buku Analisis Data Penelitian Kualitatif – Pemahaman Filosofis 

dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi karya Burhan Bungin, 

2010:205). Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

Uji keabsahan melalui triangulasi ini dilakukan karena dalam penelitian 

kualitatif, untuk menguji keabsahan informasi tidak dapat dilakukan dengan alat-

alat uji statistik. Begitu pula materi kebenaran tidak diuji berdasarkan kebenaran 

alat sehingga substansi kebenaran tergantung pada kebenaran intersubjektif. 


