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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik, dan dengan cara deskripsi 

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

dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007:6). 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan 

mengamati film yang diduga mengandung pluralisme agama, dimana  

pluralisme agama merupakan sesuatu yang berhubungan dengan toleransi 

antar agama dilakukan oleh agama Islam, agama Kristen yang muncul dalam 

film ini.  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Tipe penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, peneliti berusaha untuk 

menganalisis bagaimana pluralisme agama dalam film, dimana dalam 

penelitiannya lebih mendeskripsikan data berupa kata-kata, gambar, simbol 

dan sebagainya.  

Dasar penelitian ini menggunakan analisis isi, dimana analisis isi 

merupakan salah satu metode utama dari ilmu komunikasi. Penelitian yang 

mempelajari isi media (surat kabar, radio, film, dan televisi) menggunakan 
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analisis isi, lewat analisis isi, peneliti dapat mempelajari gambaran isi, 

karakteristik pesan, dan perkembangan (tren) dari suatu isi. (Eriyanto: 2011 : 

11).  

Menurut Barelson (1952 : 18) analisis isi adalah suatu teknik penelitian 
secara objektif, sistematis dan deskripsi kuantitatif dari isi komunikasi yang 
tampak (manifest). (Eriyanto: 2011 :15).    

 

3.3  Ruang Lingkup dan Unit Analisis 

Ruang Lingkup dalam penelitian ini adalah film yang berjudul “99 Cahaya 

Di Langit Eropa Part 1” yang berdurasi 100 menit. Unit analisis dalam 

penelitian ini menampilkan Scene yang memiliki makna Pluralisme Agama 

yang berhubungan dengan kategori Toleransi agama dan Agama Islam yang 

dianalisis di film tersebut menggunakan Snapshot.  

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

Karena peneliti ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengamati 

film, maka  penelitian ini dilakukan di tempat peneliti sendiri dengan 

mengamati film. Waktu penelitian digunakan untuk penelitian ini adalah bulan 

Maret 2016 sampai dengan April 2016. 

3.5 Struktur Kategorisasi  

Kategori dalam penelitian ini berhubungan dengan bagaimana isi 

(Content) yang akan peneliti kategorikan. Untuk memudahkan penelitian, 

maka ditetapkan struktur kategorisasi untuk penelitian yakni:  
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a. Toleransi agama merupakan suatu sikap yang saling menghargai 

kelompok kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam 

lingkup lainnya, dan saling menghormati pemeluk agama. Indikator 

dari toleransi agama meliputi tidak menjelekan-menjelekan agama 

lain, menghargai agama lain. 

b. Agama Islam merupakan sebuah agama yang diturunkan Allah kepada 

Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi dan rasul paling akhir untuk 

menjadi petunjuk atau pedoman hidup bagi seluruh manusia sampai 

akhir zaman (ilmu agama, 2015). Indikator meliputi penggunaan 

kerudung. 

3.6 Teknik Pengambilan Data 

3.6.1 Data Primer 

Teknik pengambilan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, 

pertama yaitu, mengunduh film 99 Cahaya Di Langit Eropa Part 1 dari 

situs www.ganool.uk. Kemudian Snapshot pada scene-scene yang 

memiliki kategori Pluralisme Agama. Potongan scene tersebut dianalisis 

dengan analisis kualitatif dan disajikan secara deskriptif.  

3.6.2 Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari 

kepustakaan yang ada, misalnya melalui buku, internet, e-book, jurnal 

dan literatur-literatur lainnya untuk mendukung data primer.  
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3.7 Teknik Analisis Data 

Setelah film 99 Cahaya Di Langit Eropa Part 1 diunduh, peneliti 

mengambil scene-scene yang relevan dengan rumusan masalah dan kerangka 

penelitian untuk diteliti. Scene-scene tersebut diambil dengan cara snapshot. 

Scene-scene tersebut kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (Content 

Analysis) kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Secara lebih jelas, alur 

analisis dengan menggunakan teknik analisis isi terdapat pada gambar 

dibawah ini : 

Gambar 3.1 

Proses Analisis Data 

Klasifikasi Data 
Berdasarkan 

Kategori-Kategori 

Prediksi/ 
Menganalisa Data 

Menemukan 
kategori-kategori 

Sumber : Kriyantono,Rachmat.2009. Teknik Praktis 

Riset Komunikasi. Jakarta: Kencana 


