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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan dan Tipe Penelitian  

Tipe yang digunakan dalam penelitian ini adalah diskriptif dengan 

pendekatan kualitatif. Tipe penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang 

digunakan untuk memperoleh gambaran secara tepat sifat-sifat suatu individu, 

keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan frekuensi atau 

penyebaran suatu gejala lain disuatu masyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian 

ini menggunakan metode kualitatif, yaitu prosedur penelitian untuk menghasilkan 

data deskripsi berupa kata-kata lisan atau teks dari objek yang diamati. Fokus dalam 

penelitian ini adalah Tayangan videoklip “Negri Ngeri” oleh Marjinal yang di 

produksi oleh Drims Studio's. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content 

analysis). Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi-

inferensi yang dapat ditiru (replicable) dan sahih data dengan memperhatikan 

konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-

prosedur khusus untuk pemprosesan data ilmiah. Sebagaimana semua teknik 

penelitian, ia bertujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru, 

menyajikan fakta dan panduan praktis pelaksanaanya (Krippendorf, Klaus, 1991: 

15).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan Ilmu Sosial Positivis. Dimana 

positivisme adalah suatu bentuk empirisisme yang berorientasi ilmiah (scientific) 

yang pertama kali dikembangkan oleh Auguste Comte (1798-1857). Penjelasan lain 



33 
 

tentang positivisme adalah sebuah keyakinan tentang dunia dapat menjadi 

pengetahuan jika dibuktikan lulus dari pengujian pengalaman (inderawi). Dengan 

demikian, inkorigibilitas (incorrigibility) pengamatan yang dikombinasi dengan 

logika metode ilmiah menghasilkan pengetahuan yang pasti. Maka, objek 

pengetahuan ilmiah yang tepat adalah fenomena dan relasi umum di antara 

fenomena-fenomena itu (Azevedo, 1997:13-15). 

Kaitannya Ilmu sosial dan ilmu komunikasi tentang positivis yakni 

memperlakukan fenomena kehidupan manusia sama dengan gejala alami yang 

menjadi objek kajian ilmu-ilmu kealaman (Fisika, Biologi, Kimia). Manusia 

diperlakukan layaknya atom dalam suatu benda. Individu tidak penting karena 

hanya menjadi unsur pembentuk masyarakat; masyarakatlah yang penting dan 

menjadi kiblat penyesuaiansetiap tindakan individual. Individu dikuasai oleh dan 

harus menyelaraskan setiap perilaku dan cita-citanya dengan struktur masyarakat. 

Setiap upaya menguak rahasia fenomena kehidupan hanya dapat disebut ilmiah jika 

menerapkan pendekatan positivis; di luar itu tak ada yang ilmiah. Ilmu-ilmu sosial 

harus meminjam metode imu-ilmu kealaman karena, bagi para positivis, hanya 

itulah metode keilmuan yang logis yang mampu mengungkap hukum universal 

setiap realitas. Sehingga ada kaitannya pesan kritik sosial dengan analisis isi 

Kualitatif tersebut terlebih yang dibahas adalah tema kritik sosial. 

Meski penelitian ini menggunakan metode kualitatif, prosedur penelitian 

harus menjaga trustworthiness. Untuk mencapai hal ini, validitas dan relialibilitas 

melalui sebuah pre-test adalah hal yang lumrah dalam penelitian kuantitatif. 

Sementara dalam penelitian kualitatif, konsep kredibilitas, dependability dan 

transferability harus ada dalam setiap prosedurnya.  
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3.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah videoklip “Negri Ngeri" yang tersaji 

dalam bentuk audio visual, diproduksi oleh Drims Studio's berupa rekaman dengan 

format MP4 yang berdurasi selama 5 menit 46 detik yang diunduh dari situs internet 

yakni “Youtube.com” kemudian setelah diunduh berupa file video berformat .mp4 

lalu dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif. 

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diperoleh langsung dengan 

dokumentasi berupa video klip yang diunduh melalui situs Youtube berjudul “Negri 

Ngeri” karya Marjinal, Scene yang dianggap memuat penyampaian pesan-pesan 

kritik Sosial. Serta berbagai data yang diperoleh dari kepustakaan, penelitian-

penelitian sejenis terdahulu dan dari web site. Data sekunder diperlukan untuk 

memperoleh data-data pendukung yang berupa penelitian-penelitian sebelumnya 

atau pengetahuan pendukung yang berkaitan. 

 

3.4. Teknik Analisis Data   

Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis isi kualitatif 

(qualitative content analysis). Alasan peneliti menggunakan analisis isi kualitatif 

karena analisis isi kualitatif tidak hanya memfokuskan risetnya pada isi komunikasi 

yang tersurat (tampak atau manifest) saja, akan tetapi dapat digunakan juga untuk 

mengetahui isi komunikasi yang tersirat (tersembunyi atau latent message). Teknik 

analisis isi kualitatif ini peneliti gunakan dengan tujuan untuk menemukan, 

mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis keseluruhan scene yang terdapat 

dalam video klip berjudul “Negri Ngeri” untuk mengetahui dan memahami pesan-
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pesan kritik sosial yang terkandung didalam pesan yang tampak (manifest) maupun 

pesan yang tersembunyi (latent message).  

Dalam penerapannya, setiap pesan kritik sosial baik itu yang tampak 

(manifest) maupun pesan yang tersembunyi (latent message) kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis isi kualitatif untuk mendapatkan dan menentukan 

pesan-pesan kritik sosial dari setiap kategori tema penelitian. Hasil dari kategori 

tersebut nantinya akan disajikan dalam tabel induk atau tabel hasil penelitian pesan 

moral, bertujuan agar data yang ditemukan lebih terperinci dan maksimal. Miles 

dan Huberman (1994) (dalam Pawito, 2007: 104) menawarkan suatu teknik analisis 

yang disebut model interaktif. Teknik analisis ini terdiri dari tiga komponen yaitu: 

reduksi data, penyajian data dan penarikan serta pengujian kesimpulan. 

Metode analisis ini merupakan model interaksi yang dapat digambarkan 

dalam skema siklus menurut Miles & Huberman berikut: 

Bagan 3.1. Model Analisis Interaktif Miles & Huberman 

 

Sumber: Metodologi Penelitian Kualitatif (Sutopo, 2002: 96) 

 


