
 

III. METODE PENELITIAN 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini dimaksudkan untuk menginterpretasikan atau memaknai film 

mengenai pesan etis pada kehidupan sehari-hari yang terkandung di dalamnya 

Bersadarkan objek penelitian yang akan diteliti yakni isi pesan film yang 

merepresentasikan pesan-pesan bermuatan etis maka penelitian ini 

menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Tipe Penelitian 

deskriptif merupakan penggambaran pengalaman dan pemahaman berdasarkan 

hasil pemaknaan berbagai bentuk pengalaman sesuai dengan karakteristik 

sasaran penelitian. Salah satu alasan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif 

adalah pengalaman para peneliti dimana metode ini dapat digunakan untuk 

menemukan dan memahami apa yang tersembunyi dibalik fenomena yang 

kadangkala merupakan sesuatu yang sulit untuk dipahami secara memuaskan 

(Lestari, 2012: 36). Selain itu, pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang 

paling tepat untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah pada 

penelitian ini.  
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Data-data yang akan dikumpulkan oleh peneliti juga sesuai dengan karakteristik 

penelitian kualitatif, yaitu bersumber dari video (ketiga film yang diteliti, yaitu 

Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami), dan studi literatur. 

Dengan pendekatan kualitatif yang lebih fleksibel dan tidak rigid, kemungkinan 

untuk memasukkan faktor-faktor lain (yang baru ditemukan di lapangan, dan 

belum dirumuskan sebelum penelitian dimulai) dalam analisis tetap terbuka.  

 

B. Paradigma Penelitian  

Paradigma konstrukivis menyatakan bahwa individu melakukan interpretasi dan 

bertindak menurut berbagai kategori kenseptual yang ada dalam pikirannya 

(Morissan, 2014: 165).  Penelitian ini menceritakan atau menggambarkan pesan-

pesan etis yang terkandung dalam film. Melalui paradiga peneliti memiliki cara 

pandang yang memandunya selama melakukan proses penelitian. Paradigma 

kontrukstivis melihat bagaimana suatu realitas dikonstruksikan. Fenomena 

sosial dipahami sebagai suatu realitas yang telah dikonstruksikan. Karenanya, 

konsentrasi analisis pada paradigma konstruksionis adalah menemukan 

bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi.  

 

C. Metode Penelitian 

Dalam penelitian yang akan dilakukan ini penulis menggunakan pendekatan 

kualitatif yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata 

atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Dalam konteks 

pendekatan kualitatif ini metode yang digunakan untuk menganalisa adalah 
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dengan memakai Hermeneutika. Hermeneutika adalah ilmu atau keahlian 

mengintrepertasi pesan. Pada penelitian ini penulis mencoba menetapkan cara 

kerja Lingkaran Hermeneutik untuk mendapatkan pemahaman yang optimal.  

Untuk dapat memahami satu bagian dari teks yang diinterpretasi, penafsir harus 

memahami teks secara keseluruhan supaya dapat menempatkan bagian teks 

tersebut ke dalam konteksnya. Namun untuk memahami keseluruhan isi teks 

tentu saja dibutuhkan pemahaman dari seluruh bagian-bagiannya. Hal tersebut 

sesuai dengan pendapat Ast dan Schleilermacher mengenai psinsip lingkaran 

hermeneutika. Ast dan Schleilermacher berpendapat keseluruhan lingkaran 

hermeneutika itu memperoleh maknanya dari bagain-bagian teks dan bagain-

bagian teks tersebut hanya dapat dipahami dengan mengacu kepada keseluruhan 

teks (Richad E.Palmer, 2005: 133). Sejalan dengan pemikiran Dilthey 

mengatakan “makna” adalah apa yang diperoleh dari pemahaman keseluruhan 

dan bagian-bagian lingkaran hermeneutika tersebut (Richad E.Palmer, 2005: 

133). Makna merupakan sesuatu yang bersifat historis, ia merupakan suatu 

hubungan keseluruhan teks  kepada bagian-bagian teks.  

Adapun proses analisis di atas juga tidak terlepas dari fokus penelitian ini yaitu 

pesan-pesan bermuatan etis di film yang menjadi objek penelitian, dan diakhiri 

dengan munculnya pemahman baru yang merupakan hasil Pesan-Pesan 

bermuatan etis individu, stuktural, dan sosial dalam Film Uang Rujak Emak, 

Kertas Si Omas, dan Cerita Kami. 
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D. Objek Penelitian  

Objek penelitian ini adalah konstruk bahasa berupa kata dan kalimat serta 

adegan yang merepresentasikan pesan bermuatan etis pada film Uang Rujak 

Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kami. 

 

E. Fokus Pengamatan 

Di dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan atau pokok 

soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi 

apa yang menjadi pusat perhatian serta yang akan dibahas secara mendalam dan 

tuntas. Fokus pengamatan pada penelitian ini adalah pesan-pesan bermuatan etis 

terdapat dalam film Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kita berupa 

gambar, bahasa, percakapan, visual dari orang-orang atau perilaku yang diamati. 

 

F. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian :  

1. Data Primer: Yang menjadi data primer dalam penelitian ini adalah teks atau 

dialog dari film Uang Rujak Emak, Kertas Si Omas, dan Cerita Kita.  

2. Data Sekunder: Data yang diperoleh dari pihak lain atau tidak langsung 

diperoleh peneliti dari objek penelitian. Data Sekunder biasanya berwujud 

data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Pengumpulan data 

dilakukan dengan studi literatur seperti penelitian terdahulu, jurnal, buku, 

dan artikel yang mendukung penelitian. 
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G. Metode Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mengumpulkan data dengan cara mengalir atau  mengambil 

data-data dari catatan, dokumentasi, administrasi yang sesuai dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Studi Kepustakaan (Studi Literatur) 

Bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang berasal dari buku-

buku yang mendukung dan berkaitan dengan penelitian ini. Kegiatan ini 

dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur serta 

bacaan yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

 
H. Prosedur Pengolahan Data 

Adapun penggunaan tahapan pengolahan data adalah dengan meninjau kembali 

beberapa penelitian terdahulu tentang film yang menggunakan metode 

hermeneutika sebagai proses interpretasi. Secara konkret, prosedur pengolahan 

data pada film ini dengan beberapa tahap sebagai berikut: 

1. Menonton dan Membaca Film 

Suatu makna dalam teks dapat timbul ketika makna tersebut dibaca.  Melalui 

proses pengulangan baca maka penafsir akan semakin memahami konteks 

cerita yang didapat sehingga memperoleh tahap pemahaman awal.  
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2. Memahami makna keseluruhan cerita dengan analisis naratif: 

a. Membuat sinopsis 

b. Identifikasi karakter penokohan, latar, tempat, dan waktu 

c. Penelusuran alur  

3. Memahami bagian-bagiannya yang berupa satuan analisis data, seperti kata, 

kalimat, relasi kalimat, maupun berbagai bentuk ungkapan dan hubungan 

antar teks atau realita dengan menyalin tuturan kata dalam film sesuai dengan 

focus permasalahan. Secara konkret hasilnya berupa tabel spesifikasi. 

4. Mendaftar wacana-wacana yang sudah teridentifikasi dalam film sesuai 

dengan fokus permasalahan berdasarkan poin 2 dan 3. Secara konkret 

hasilnya berupa table spesifikasi. 

5. Apabila belum mendapatkan pemahaman secara optimal, maka proses  dapat 

diulangi sampai dirasa cukup. 

6. Menyusun kesimpulan pemahaman berdasarkan poin 1,2,3,4, dan 5. Karena 

sifatnya yang melingkar dan seringkali menimbulkan kerancuan maka 

pedoman lingkaran hermeneutika ini adalah dimulai dari totalitas atau bagian 

yang dianggap penting, yang mengacu pada fokus masalah, yaitu tentang 

adanya representasi pesan-pesan etis.  


