
 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

 

A. Tipe Penelitian 

 

  

Penelitian ini bertujuan untuk memahami isi film yang dijadikan objek pada 

penelitian yaitu Negeri 5 Menara dengan cara menonton film tersebut. Dalam 

penelitian ini tipe yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.  Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lain lain. 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, 2011 : 6) 

 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deksriptif 

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial 

yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya 

dan dalam peristilahannya. 
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Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti objek dengan cara menuturkan, 

menafsirkan data yang ada, ada pelaksanaanya melalui pengumpulan, 

penyusunan, analisa dan interpretasi data yang diteliti pada masa sekarang. Tipe 

penelitian ini dianggap sangat relevan untuk dipakai karena menggambarkan 

keadaan objek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data 

yang diperoleh dari penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011 

: 4), kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang 

dapat diamati. 

 

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-

kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun di dalam melihat kebenaran 

tersebut, tidak selalu dapat dan cukup didapat dengan melihat sesuatu yang nyata, 

akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan 

harus melacaknya lebih jauh ke balik sesuatu yang nyata tersebut. 

  

B. Metode Penelitian 

 

 

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang digunakan untuk 

menganalisa adalah dengan memakai hermeneutika. Alasan peneliti menggunakan 

hermeneutika ialah karena hermeneutika akan mengambil peran mengupas 

tentang makna tersembunyi dalam teks, dialog dan adegan pada film, karena 

setiap interpretasi adalah usaha untuk memahami makna-makna yang masih 

terselubung dalam sebuah tayangan film. Pada penelitian ini peneliti ingin melihat 

representasi pesan motivasi dengan menetapkan cara kerja lingkaran hermeneutik 
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untuk mendapatkan pemahaman yang optimal, sehingga hermeneutika mampu 

merepresentasi pesan motivasi yang ada dalam film Negeri 5 Menara. Lingkaran 

secara keseluruhan mendefinisikan bagian-bagian individu, dan bagian-bagian 

bersama membentuk lingkaran. Satu kalimat utuh misalnya, merupakan satu 

kesatuan. Kita memahami makna kata tunggal dengan melihatnya dalam mengacu 

pada keutuhan kalimat dan dengan hubungan timbal balik, makna kalimat secara 

keseluruhan bergantung makna kata tunggal itu (Palmer, 2005 : 98). Lingkaran 

yang dimaksudkan disini yaitu suatu bentuk pengukuran ketika satu keseluruhan 

menentukan arti masing-masing bagian, dan bagian-bagian tersebut secara 

bersama membentuk lingkaran. Suatu kata ditentukan artinya lewat arti 

fungsionalnya dalam kalimat sebagai keseluruhan, dan kalimat ditentukan 

maknanya lewat arti satu persatu kata yang membentuknya. Maka disitulah dapat 

kita simpulkan bahwa hermeneutika bersifat melingkar.  

 

Lingkaran hermeneutik adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam setiap 

proses interprestasi. Untuk bisa memahami satu bagian dari teks yang 

diinterpretasi, kita harus memahami teks secara keseluruhan supaya bisa 

menempatkan bagian teks tersebut ke dalam konteksnya. Namun untuk 

memahami keseluruhan isi teks tentu saja dibutuhkan pemahaman dari seluruh 

bagian-bagiannya. Ini terlihat seperti sebuah paradoks, namun tidak begitu 

kenyataannya. Interpretasi pesan dengan menggunakan lingkaran hermeneutik 

dipecahkan secara dialektis, bertetangga, dan bersifat spiral. Dimulai dari 

interpretasi menyeluruh yang bersifat sementara dan kemudian dilanjutkan dengan 

menafsirkan bagian-bagiannya, begitu juga sebaliknya. Apabila pemahaman 
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bagian tidak cocok dengan pemahaman keseluruhan dapat diatasi dengan 

meninjau kembali salah satu diantaranya atau kedua-duanya. Sehingga akhirnya 

kita mencapai integrasi makna total dan makna bagian yang optimal. 

 

Friedrich Ernst Schleiermacher adalah orang yang memulai tradisi hermeneutika 

modern. Ia sendiri dipengaruhi oleh dua pemikir pendahulunya yaitu Friedrich Ast 

and Friedrich August Wolf. Dari Ast ia mengambil ide tentang lingkaran 

hermeneutika. Ast juga mengatakan bahwa setiap teks memiliki dua dimensi yaitu 

dimensi linguistik dan dimensi historis. Ast juga melihat bahwa untuk bisa 

menafsirkan sebuah teks, sang penafsir harus menyamakan horizon pemikirannya 

dengan horizon pemikiran sang pengarang teks yang akan ia tafsirkan. Dari Wolf 

ia mengambil ide bahwa bisa didapatkan prinsip-prinsip umum untuk menafsirkan 

suatu teks. Mengacu pada apa yang dikatakan oleh Schleimeimacher bahwa 

“Lingkaran Hermeneutik” tidak bisa dipecahkan melalui cara intituitif ataupun 

penafsiran secara psikologis. Penafsiran psikologis itu peneliti mencoba 

menuangkannya kedalam dua tahap, yaitu pemahaman keseluruhan dan 

pemahaman bagian. Karena sifatnya yang melingkar tersebut dan seringkali 

menimbulkan kerancuan maka menggunakan lingkaran hermeneutik ini dimulai 

dari totalitas atau bagian yang dianggap penting, yang mengacu pada fokus 

masalah, yaitu representasi pesan motivasi dalam film Negeri 5 Menara yang 

menjadi objek penelitian, dan diakhiri dengan munculnya pesan motivasi pada 

film Negeri 5 Menara. 
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C. Fokus Penelitian 

 

 

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah fokus penelitian atau pokok 

soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai dimensi-dimensi apa 

yang menjadi pusat perhatian dan hal yang kelak dibahas secara mendalam dan 

tuntas (Bungin, 2012 : 41). Adapun fokus penelitian pada penelitian ini adalah 

representasi pesan motivasi pada film Negeri 5 Menara yang berkaitan dengan 

pesan motivasi, yang dilihat dari sifat motivasi, cara memberi motivasi, dan jenis 

motivasi. 

 

D. Sumber Data 

 

 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah isi dari film Negeri 5 Menara. 

Berdasarkan adegan dan dialog yang ada pada film tersebut untuk diteliti pesan 

motivasi dalam film Negeri 5 Menara. Peneliti menggunakan data yang 

bersumber dari file video yang didownload dari internet. 

  

2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah dengan membaca, dan mengutip 

sumber-sumber tertulis seperti buku, artikel, kamus, jurnal, dan internet yang 

berkaitan dengan penelitian. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

 

 

1. Observasi : 

Pengamatan terhadap film Negeri 5 Menara dengan cara menonton berulang-

ulang melalui rekaman film tersebut. Setelah menonton berulang-ulang, 

peneliti memilih adegan/scene yang mengandung pesan motivasi dalam film. 

 

2. Studi Pustaka : 

Teknik ini bertujuan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis yang berasal 

dari buku-buku yang mendukung penelitian ini. Kegiatan ini dilakukan dengan 

cara mengkaji dan menganalisis berbagai literatur serta bacaan yang berkaitan 

dengan penelitian ini. 

 

F. Teknik Pengolahan Data 

 

 

1. Peneliti melakukan pengamatan terhadap isi film Negeri 5 Menara. 

2. Setelah melakukan pengamatan, peneliti membagi isi film kedalam unit analisis 

terkecil yaitu setiap adegan. Pada film ini peneliti menemukan sebanyak 15 

adegan. 

3. Selanjutnya reduksi data, yaitu bagian dari analisis data dengan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang data 

yang tidak sesuai dengan fokus penelitian. Setelah peneliti meninjau kembali 

adegan-adegan dalam film, peneliti memutuskan membuang 5 adegan yang 

tidak mengandung pesan motivasi, sehingga ditetapkan hanya sebanyak 10 

adegan yang mengandung pesan motivasi. 
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4. Penyajian data, pada tahap ini agar mempermudah peneliti dalam melihat 

bagian-bagian tertentu dari data penelitian. 

5. Analisis data, setelah data di sajikan maka selanjutnya dianalisis sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

6. Interpretasi data, yaitu penarikan kesimpulan dari data-data yang sudah 

dianalisis sebelumnya. Adapun penarikan kesimpulan dilakukan dengan 

metode deduktif, dimana pengambilan kesimpulan dimulai dari hal yang umum 

yaitu representasi pesan motivasi pada film Negeri 5 Menara yang selanjutnya 

ditarik ke dalam kesimpulan khusus yaitu pesan motivasi apa yang terdapat 

pada film Negeri 5 Menara (berdasarkan sifat motivasi, cara memberi motivasi, 

dan jenis motivasi). 


