
 
 

42 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi 

dengan pendekatan kualitatif, bertujuan untuk menjelaskan fenomena 

dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. 

Penelitian kualitatif tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampling 

bahkan populasi atau samplingnya sangat terbatas. Jika data yang 

terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan fenomena yang diteliti, 

maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Di sini yang lebih ditekankan 

adalah persoalan kedalaman (kualitas) data bukan banyaknya (kuantitas) 

data. Penelitian ini merupakan penelitian yang barsifat deskriptif 

interpretatif untuk menginterpretasikan makna-makna yang terkandung 

dalam film PK sebagai materi atau subjek penelitian. Analisis isi secara 

umum berupaya mengungkapkan berbagai informasi di balik data yang 

disajikan di media atau teks, yang dapat berupa kata, arti (makna), gambar, 

simbol, ide, tema atau beberapa pesan yang dikomunikasikan (Neuman, 

2003, dalam Kandungan Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy karya 

Metriko Woro Anjari, hlm.39).  

Analisisi isi kualitatif dapat diaplikasikan karena memang pesan 

atau teks sendiri mempunyai makna ganda yang bersifat terbuka. Artinya, 

penerimaan pesan satu orang dengan orang yang lainnya bisa sangat 

berbeda. Oleh karena itu, analisis isi kuantitatif yang bersifat ketat dan 

sangat objektif menurut angka-angka pun tidak selalu dapat digunakan.  
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B. Ruang Lingkup Penelitian 

Keseluruhan unsur dalam film Bollywood PK karya Rajkumar 

Hirani, baik berupa dialog, adegan, dan sebagainya.  

C. Subjek Penelitian dan Unit Analisis 

Subjek penelitian ini adalah film PK, sedangkan unit analisisnya 

adalah dialog, kalimat, atau teks lagu yang menunjukkan unsur kritik 

sosial dan Teologi Islam dalam film Bollywood karya Rajkumar Hirani 

yang rilis pada tanggal 19 Desember 2014 tersebut.  

D. Struktur Kategori 

Dalam penelitian ini terbagi dalam dua kategori besar, yaitu 

kategori Kritik Sosial dan Teologi Islam. Kategori Kritik Sosial tersebut 

kemudian dibagi lagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut, yaitu : 

a) Kritik Sosial Kemanusiaan 

Mengacu pada permasalahan atau isu sosial tentang hubungan antar 

sesama manusia. 

b) Kritik Sosial Moral Masyarakat 

Merupakan penilaian terhadap perilaku dan sikap masyarakat yang 

menyebabkan terjadinya permasalahan sosial.  

c) Kritik Sosial Agama  

Merupakan penilaian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan agama, 

kepercayaan, dan keyakinan seseorang.  

d) Kritik Sosial Hukum 
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Merupakan penilaian terhadap segala undang-undang, peraturan dan 

ketetapan formal yang berlaku di masyarakat serta pelanggaran yang 

terjadi atas undang-undang dan peraturan yang ada.  

E. Teknik Pengumpulan Data (observasi dan dokumentasi) 

1. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian yang 

merupakan data dalam golongan utama. Data tersebut berupa 

dialog-dialog dalam film PK. Data primer pada penelitian ini 

diperoleh menggunakan teknik dokumentasi.  

b. Data Sekunder 

Data pendukung yang diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, 

berita-berita, majalah, ataupun artikel-artikel yang berkaitan 

dengan film PK yang merupakan permasalahan yang diteliti. Data 

ini  bersifat pelengkap atau data tambahan untuk memperkuat 

landasan informasi yang diperoleh peneliti. 

F. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan tertanggal sejak 1 November 2015 sampai 

dengan 6 Januari 2016. 

G. Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data 

Filling System, yaitu data hasil observasi akan dianalisis dengan membuat 

kategori-kategori tertentu atau domain-domain tertentu. 

Langkah untuk menganalisa data sebagai berikut : 
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1) Mengumpulkan materi film yang mengandung nilai kritik 

sosial dan atau konsep Teologi Islam. 

2) Mengubah materi film menjadi naskah teks (transkip). 

3) Menentukan materi naskah yang menarik dan kontributif dalam 

penelitian untuk dianalisis. 

4) Mengkaji materi yang telah dipilih. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe unit analisis yang 

disesuaikan dengan konten film PK. Secara lebih jelas, alur analisa dengan 

menggunakan teknik analisis isi (Content Analysis) dapat dilihat pada 

tabel berikut :  

Gambar 3.1. Teknik Analisis Isi oleh Peneliti 

M 

 

H. UJi Keabsahan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan 

Conscientization, yaitu kegiatan berteori yang ukurannya ialah dapat 

melakukan blocking interpretation, mempunyai basis teoretis yang 

mendalam. Kegiatan berteori ini harus bisa memaparkan dua hal, yaitu : 

1) Historical situatednes (Ideographic) : menyesuaikan analisis 

dengan konteks sosial dan budaya serta konteks waktu dan 

historis yang spesifik sesuai kondisi di mana riset terjadi. 

2) Unity Theory dan Praxis : memadukan teori dengan contoh 

praktis. 
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