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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan dan Perspektif Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatakan kualitatif karena hendak 

memahami  suatu fenomena atau gejala sosial dalam kondisi yang alamiah 

(natural setting). Moleong (2009:6) mendefinisikan penelitian kualitatif 

sebagai “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”. 

Sebagai penelitian dengan pendekatan kualitatif, maka perspektif 

penelitian yang dianut adalah perspektif emik, yakni penelitian yang 

mendasarkan pada sudut pandang partisipan/informan (Endraswara, 

2006:35), atau dalam bahasa (Hamidi 2010:124) yakni “pendekatan 

penelitian yang perolehan datanya dalam bentuk narasi, cerita detail, 

ungkapan dan bahasa asli hasil konstruksi para informan tanpa ada 

evaluasi dan interprestasi peneliti”. Senada dengan itu, (Bungin 2008:75) 

menegaskan bahwa emik berhubungan dengan apa yang dipahami, 

dimaknai, dan dirasakan oleh informan penelitian sebagaimana yang 

mereka maksudkan. 
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3.2   Tipe Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Dijelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan, 

meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena 

sosial yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke 

permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena yang dimaksud (Bungin, 

2008;68). 

 

3.3  Subyek Penelitian  

Dalam penelitian ini, kriteria yang dapat dijadikan acuan dalam 

memilih subyek penelitian adalah produser yang terlibat langsung pada 

produksi film indie Rena Asih dan film indie Lost After Lovv : 

1. Produser film indie Rena Asih, Antonius Janu H. 

Antonius Janu H. lulusan S1 Institut Seni Indonesia dan sekarang 

bekerja sebagai dosen Komunikasi Audio Visual di Universitas 

Katolik Soegijapranata Semarang. Memulai kariernya menjadi 

sutradara film indie ketika masih aktif menjadi mahasiswa dulu, 

sampai akhirnya dia mencoba menjadi Produser dan berlanjut sampai 

film Rena Asih. 

2. Produser film indie Lost After Lovv Fifan Christa Yohana 

Fifan Christa Yoana masih belum menamatkan kuliahnya di 

Universitas Negeri Malang Jurusan Desain Komunikasi Visual ini 

juga merupakan seorang anak band Atlesta yang cukup populer di 
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kalangan remaja di Malang. Memiliki kemauan dan kemampuan yang 

sangat kuat dan besar sebagai produser film indie.  

Peneliti mengambil kedua produser film tersebut untuk menjadi 

subjek penelitian utama. 

 

 3.4  Sumber dan Jenis Data 

Pada penelitian kualitatif, sumber data yang digunakan adalah yang 

mempunyai karakterisitik deskriptif, dokumen pribadi dan resmi lembaga, 

catatan lapangan penelitian, kata-kata (pernyataan) seseorang, artifak, dan 

foto (Biklen dalam Ruslan, 2008: 245).  

 

1. Data primer (primary data) 

Menurut  Hasan  (2002:  82)  data primer  adalah data yang diperoleh 

atau   dikumpulkan   langsung   di   lapangan   oleh   orang   yang   

melakukan penelitian   atau   bersangkutan   yang   memerlukannya. 

Dalam penelitian ini data berupa hasil dari wawancara produser film Rena 

Asih dan film Lost After Lovv. 

 

2. Data Sekunder (Secondary data) 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah 

jadi   (tersedia)  melalui  publikasi  dan  informasi  yang dikeluarkan 

diberbagai organisasi   atau   perusahaan.   Seperti   dari   buku,   media   

cetak,   media elektronik,   serta   media   online   dan   sumber   lainnya   

yang   berhubungan dengan penelitian (Ruslan, 2003: 29). Dalam hal ini 
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peneliti menggunakan data sekunder berupa buku-buku dan media online. 

Buku-buku dan media online yang digunakan berupa buku dan media  

online  yang memuat   informasi  mengenai   topik  bahasan  yang peneliti 

angkat dalam penelitian ini. 

 

3.5    Unit Analisis Data 

Unit analisis data adalah bagian terkecil dari data yang diolah agar 

lebih mudah mendeskripsikan dan memahami fenomena yang terjadi. Unit 

analisis data dalam penelitian ini adalah pernyataan dari setiap subjek 

penelitian yang didapat melalui wawancara. 

 

3.6    Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara  

Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur yang 

bersifat terbuka dimana dalam pelaksanaannya peneliti akan menanyakan 

beberapa pertanyaan tentang peran produser dalam produksi film indie. 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara 

lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, 

alasan dan ide-idenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti akan 

mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh 

informan (Sugiyono, 2007:74) 

Wawancara dalam kualitatif pada umumnya tidak dilakukan secara 

terstruktur ketat dengan pertanyaan tertutup seperti dalam penelitian 

kuantitatif, tetapi dilakukan secara semi struktur atau  sering disebut 
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sebagai teknik wawancara mendalam. Subyek yang diteliti disini lebih 

berperan sebagai informan. 

 

3.7     Analisis Data 

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis interaktif Miles dan Huberman (1992) atau bisa disebut 

dengan interactive model. Teknik analisis ini dipilih berdasarkan 

kesesuainnya dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Tahapan kerja yang 

harus dilakukan terbagi menjadi tiga komponen, yaitu : 

 

1. Reduksi Data  

Merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung 

selama penelitian dilakukan, pada awal misalnya permasalahan, 

pengumpulan data yang diperoleh. 

2. Penyajian Data 

Merupakan proses penyusunan atau merancang seluruh data secara 

teratur agar mudah dianalisis. Hal ini dilakukan untuk mempermudah 

proses penarikan kesimpulan. Dalam proses ini peneliti 

mengelompokkan hal-hal serupa menjadi kategori atau kelompok. 

Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan tema-tema inti.  
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3. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi 

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan-kegiatan 

menyimpulkan makna-makna yang muncul dari data yang harus diuji 

kekokohan dan kecocokannya. Selain memberi kesimpulan, peneliti 

juga akan memberikan saran-saran sebagai rekomendasi tentang studi 

lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang. 

Ketiga komponen diatas merupakan bagian yang saling 

berinteraksi dengan pengumpulan data sebagai pegangan utama. Apabila 

data yang dihasilkan belum mencukupi dalam ketiga bagian tesebut, 

peneliti akan mengumpulkan data kembali dengan menyusun penggalian 

data yang baru, sehingga diperoleh hasil yang pas. 

 

 

Bagan 1. Alur Penelitian 

Sumber: Miles dan Huberrman dari Jurnal “ANALISA DATA 

PENELITIAN KUALITATIF” 

 

  Reduksi Data, Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari càtatan-catatan tertulis di 

lapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data, berlangsung terus-
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menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung. 

Sebenarnya bahkan sebelum data benar-benar terkimpul, antisipasi ákan 

adanya reduksi data sudah tampak waktu penelitinya memutuskan 

(acapkali tanpa disadari sepenuhnya) kerangka konseptual wilayah 

penelitian, permasalahan penelitian, dan pendekátan pengumpulan data 

yang mana yang dipilihnya. Selama pengumpulan data berlangsung, 

terjadilah tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, rnembuat gugus-gugus, membuat partisi, menulis memo). 

Reduksi data/proses-transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian 

lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.  

  Penyajian Data, Alur penting yang kedua dan kegiatan analisis 

adalah penyajian data. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” 

sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Béraneka 

penyajian yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari 

alat pengukur bensin, surat kabar, sampai layar komputer. Dengan melihat 

penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi 

dan apa yang harus dilakukan lebih jauh mengailalisis ataukah mengambil 

tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dan penyajian-

penyajian tersebut.  

  Dalam pelaksanaan penelitian Miles dan Huberman yakin bahwa 

penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama 

bagi analisis kualitatif yang valid. Penyajian-penyajian yang dimaksud 

meliputi berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Semuanya 
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dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu 

bentuk yang padu dan mudah diraih, dengan demikian seorang 

penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan 

apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah 

melakukan analisis yang menurut saran yang dikiaskan oleh penyajian 

sebagai sesuatu yang mungkin berguna. 

  Menarik Kesimpulan/ Verifikasi, Kegiatan analisis ketiga yang 

penting adalah menarik kesimpulan dan verifikasi. Dari permulaan 

pengumpulan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti 

benda-benda, mencatat keteraturan. penjelasan, konfigurasi-koritigurasi 

yang mungkin, alur sebab-akibat, dan proposisi. Peneliti yang 

berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, 

tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula 

belum jelas, namun dengan meminjam istilah klasik dari Glaser dan 

Strauss (1967) kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar 

dengan kokoh. Kesimpulan-kesimpulan “final” mungkin tidak muncul 

sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada besarnya kumpulan  -

kumpulan catatan lapangan, pengkodeannya, penyimpanan, dan metode 

pencarian ulang yang digunakan, kecakapan peneliti, dan tuntutan-tuntutan 

pemberi dana, tetapi seringkali kesimpulan itu telah dirumuskan 

sebelumnya sejak awal, sekalipun seorang peneliti menyatakan telah 

melanjutkannya “secara induktif”. 

  Penarikan kesimpulan, dalam pandangan Miles dan Huberman, 

hanyalah sebagian dan satu kegiatan dan konfigurasi yang utuh. 
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Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. 

Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam 

pikiran penganalisis selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-

catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan memakan 

tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman 

sejawat untuk mengembangkan “kesepakatan intersubjektif,” atau juga 

upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam 

seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dan 

data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya, yakni 

yang merupakañ validitasnya. Jika tidak demikian, yang dimiliki adalah 

cita-citá yang menarik mengenai sesuatu yang terjadi dan yang tidak jelas 

kebenaran dan kegunaannya. 

 

3.8     Keabsahan Data   

Teknik keabsahan data yang digunakan  dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 

2007:330).  

Hal ini dapat dicapai dengan cara data hasil wawancara dengan 

membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi (Moleong, 2007: 331).  



52 

 

Pada penelitian ini, triangulasi data yang digunakan oleh peneliti 

untuk menunjang atau meneliti keabsahan data adalah dengan 

menggunakan Triangulasi sumber. Triangulasi sumber adalah 

membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan yang diperoleh 

dari sumber berbeda. Misalnya dengan membandingkan hasil pengamatan 

dengan wawancara, membandingkan apa yang dikatakan umum dengan 

apa yang didapat oleh peneliti (Kriyanto 2010 : 71). 

 

 




