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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode dan Desain Penelitian  

 Dalam melakukan sebuah penelitian, diperlukan sebuah langkah ilmiah agar 

mendapatkan sebuat data yang hendak ditentukan. Langkah guna mendapatkan data tersebut 

merupakan sebuah metode penelitian. 

 Taylor dan Bogdan (dalam Suyanto dan Sutinah, 2005:166) menyatakan bahwa 

“pengertian penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari 

orang-orang yang diteliti”. Kemudian menurut Ali (1987:20), “Metode deskriptif 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu keadaan, gejala, dari hal tertentu.” Dengan 

menggunakan jenis metode deskriptif, peneliti bertujuan menggambarkan secara mendalam 

keadaan dan isi dari karya sastra yang menjadi bahan analisis. 

Dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa penelitian kualitatif deskriptif bersifat 

komperatif dan korelatif. Sehingga hasil yang mengemuka merupakan sebuah gambaran yang 

rinci dan dapat menggambarkan secara mendalam fenomena yang ada dalam objek yang 

diteliti.Ditambahkan pula oleh Surakhmad (1994:139) yang beranggapan bahwa metode 

deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi kerja 

analisis dan interprestasi arti data tersebut. 

 Dalam pelaksanaan metode deskriptif terdapat langkah-langkah umum yang sering 

dilakukan, sebagaimana diungkapkan oleh Nazir dalam https://idtesis.com/metode-deskriptif/ 

mengungkapkan terdapat berbagai langkah yang sering diikuti adalah sebagai berikut: 

1. Memilih dan merumuskan masalah yang menghendaki konsepsi pada kegunaan masalah 
tersebut serta dapat diselidiki dengan sumber yang ada. 

2. Menentukan tujuan dari penelitian yang akan dikerjakan. Tujuan dari penelitian harus 
konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah. 

3. Memberikan limitasi dari area atau scope atau sejauh mana penelitian deskriptif tersebut 

akan dilaksanakan. Termasuk di dalamnya daerah geografis di mana penelitian akan 
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dilakukan, batasan-batasan kronologis, ukuran tentang dalam dangkal serta sebarapa utuh 
daerah penelitian tersebut akan dijangkau 

4. Pada bidang ilmu yang telah mempunyai teori-teori yang kuat, maka perlu dirumuskan 
kerangka teori atau kerangka konseptual yang kemudian diturunkan dalam bentuk 

hipotesis-hipotesis untuk diverifikasikan. Bagi ilmu sosial yang telah berkembang baik, 
maka kerangka analisa dapat dijabarkan dalam bentuk-bentuk model matematika. 

5. Menelusuri sumber-sumber kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang 

ingin dipecahkan. 
6. Merumuskan hipotesis-hipotesis yang ingin diuji, baik secara eksplisit maupun secara 

implisit. 
7. Melakukan kerja lapangan untuk mengumpulkan data, gunakan teknik pengumpulan data 

yang cocok untuk penelitian. 

8. Membuat tabulasi serta analisa statistik dilakukan terhadap data yang telah dikumpulkan. 
Kurangi penggunaan statistik sampai kepada batas-batas yang dapat dikerjakan dengan 

unit-unit pengukuran sepadan. 
9. Memberikan interpretasi dari hasil dalam hubungannya dengan kondisi sosial yang ingin 

diselidiki serta dari data yang diperoleh serta referensi khas terhadap masalah yang ingin 

dipecahkan. 
10. Mengadakan generalisasi serta deduksi dari penemuan serta hipotesa-hipotesa yang ingin 

diuji. Berikan rekomendasi-rekomendasi untuk kebijakan-kebijakan yang dapat ditarik 
dari penelitian. 

11. Membuat laporan penelitian dengan cara ilmiah. 

 
 Kesimpulan dari berbagai pandangan tersebut menegaskan bahwa penelitian deskriptif 

kualitatif bertujuan untuk mendapatkan sebuah penjelasan yang sistematis, dan akurat dari objek 

yang diteliti. Dengan memperhatikan berbagai pemaparan diatas, peneliti menggunakan metode 

penelitian deskriptif kualitatif karena peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan analisis 

pendekatan moral dalam film LGV karya Ismaël Ferraoukhi. 

 

3.2. Populasi dan Sampel Penelitian 

 Dalam melakukan sebuah penelitian, populasi dan sampel tidak bisa dihilangkan begitu 

saja. Karena merupakan komponen penting sebagai acuan dalam menemukan masalah-masalah 

dalam penelitian. Berikut pemaparannya : 
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3.2.1 Populasi Penelitian 

 “Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian”.( Arikunto, 1998 ; 115 ). Berdasarkan 

pengertian di atas, populasi dalam penelitian ini adalah film LGV karya Ismaël Ferroukhi. 

 

3.2.2. Sampel Penelitian 

 “Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti “. (Arikunto, 1998:117). Lebih 

lanjut Ali (1985:84) mengemukakan bahwa: Sampel adalah sebagian yang diambil dari 

keseluruhan obyek yang akan diteliti yang dianggap mewakili terhadap seluruh populasi dan 

diambil dengan menggunakan tehnik-tehnik tertentu. Adapun sampel yang diambil dalam 

penelitian ini tokoh utama Réda dalal film LGV karya Ismaël Ferraoukhi. 

 

3.3. Variabel Penelitian 

 Variabel penelitian merupakan nilai dari seseorang, objek, atau serangkaian kegiatan 

didalamnya yang kemudian oleh peneliti dijadikan acuan untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya.  

Lebih lanjut dijelaskan oleh Sugiyono (2011 : 64), “Variabel penelitian dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu variabel bebas ( variabel independen ) dan variabel terikat ( variable 

dependen ). Variable bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi 

sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah 

merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.” 

Pada penelitian ini terdapat satu variabel yaitu variabel bebas. Varibel bebasnya adalah 

film karya Ismaël ferroukhi yang berjudul Le Grand Voyage (LGV). 

 

3.4. Definisi Operasional 

 Pada bagian definisi operasional ini, penulis akan membahas berbagai dafinisi-definisi 

yang berkenaan dengan penelitian secara singkat dan padat. Berikut pemaparannya. 

3.4.1. Analisis 
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 Komaruddin (1994:31) memaparkan bahwa, “Analisis adalah kegiatan berpikir untuk 

menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen-komponen sehingga dapat mengenal tanda-

tanda komponen, hubungannya satu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu 

keseluruhan yang padu.” 

 Adapun penelitian yang dilakukan peneliti adalah analisis pendekatan moral pada tokoh 

utama Réda dalam film Le Grand Voyage (LGV) karya Ismaël Ferroukhi. 

  

3.4.2. Nilai 

Definisi mengenai nilai dijelaskan oleh Suratman, dkk (2011:39) bahwa, “nilai adalah 

sesuatu yang baik yang selalu diinginkan, dicita-citakan dan dianggap penting oleh seluruh 

manusia sebagai anggota masyarakat.”  

Dalam penelitian ini, peniliti memfokuskan nilai moral terhadap tokoh utama Réda dalam 

film LGV karya Ismaël ferroukhi. 

 

3.4.3. Moral 

 Menurut Huky dalam Daroeso (1986:22) merumuskan pengertian moral sebagai berikut: 

a. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar 
tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu; 

b. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau 

agama tertentu; 
c. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa 

ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik, sesuai dengan nilai dan norma 
yang berlaku dalam lingkungannya. 

 

Fokus dalam penelitian ini ialah analisis nilai-nilai moral pada tokoh utama Réda dalam 

film LGV karya Ismaël ferroukhi. 

 

 

 

 

3.4.4. Tokoh Utama 
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Menurur Nurgiyantoro (2007:177) tokoh utama cerita (central charter atau main 

character) ialah, “tokoh yang tergolong penting dan ditampilkan terus menerus sehingga 

sehingga terasa mendominasi sebagian besar cerita.” 

Pada penelitian ini peneliti menfokuskan tokoh Réda sebagai subjek tokoh utama dalam 

film LGV. 

 

3.4.5. Film 

Monaco (1984:233) mengemukakan bahwa film atau “filmis” merupakan aspek seni yang 

berkenaan dengan hubungannya dengan dunia sekitarnya, sementara sinema “sinematis” lebih 

mempersoalkan estetika dan unsur internal dari seni film. 

Sasaran dalam penelitian ini, yakni film Le Grand Voyage (LGV) karya Ismael Ferroukhi 

yang dirilis pada 2004 lalu. Dan hingga saat ini sudah beberapa kali diputar di berbagai festival 

film di Indonesia, bahkan pada momen tertentu film ini ditayangkan oleh stasiun televisi 

nasional. Hal tersebut tidak heran, karena film Le Grand Voyage merupakan film keluarga yang 

bertemakan religi namun menyampaikan pesan-pesan moral secara universal sehingga tidak 

terbatas pada suatu golongan tertentu. 

 

3.5.  Instrumen Penelitian 

 Menurut Arikunto (2000:134), instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang 

dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut 

menjadi sistematis dan dipermudah olehnya 

 Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat bantu untuk mengumpulkan data 

berdasarkan analisis terhadapa film LGV  dengan menggunakan pendekatan moral. Selain itu 

peneliti juga akan melakukan observasi terhadap penoton film tersebut. 

Adapun tabel instrumen penelitian sebagai alat bantu untuk menganalasis pendekatan 

moral pada tokoh utama Réda dalam film LGV. 

 

Tabel 3.1 
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Tabel instrument data pendekatan moral tokoh utama Réda dalam film LGV karya 

Ismaël Ferroukhi 

(1) No data: 1 

(2) Durasi: 00: 08: 45 – 00: 10: 34 

(3) Deskripsi situasi:. 

(4) Dialog:  

(5) Nilai pesan moral yang muncul 

Jujur  

Nilai-nilai otentik  

Tanggung jawab  

Sifat kemandirian moral  

Sifat keberanian moral  

Rendah hati  

Realistis dan kritis  

(6) Penjelasan :  

 

Keterangan:  

 Nomor 1 diisi dengan nomor urut data. 

 Nomor 2 diisi dengan durasi waktu film yang menjadi data penelitian. 

 Nomor 3 diisi dengan deskripsi situasi di dalam scene film yang menjadi data 

penelitian baik berupa latar, cerita dan tokoh-tokoh yang muncul. 

 Nomor 4 diisi dialog film yang muncul sesuai dengan nomor 2 dan 3. 

 Nomor 5 diisi dengan mengisi tokoh-tokoh yang muncul dalam film.. 

 Nomor 6 diisi dengan memberi centang pada nilai moral yang muncul  

 Nomor 7 diisi dengan deskripsi peneliti mengenai pesan moral yang muncul. 
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3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data-data yang terdiri dari pokok-pokok 

dari pesan moral tokoh utama Réda dalam film LGV karya Ismaël Farroukhi. Peneliti 

menggunakan teori-teori atau materi-materi yang relevan yang di dapat melalui studi pustaka 

ilmiah.  Hasilnya digunakan sebagai landasan ataau bahan dasar acuan dalam melakukan analisis 

penelitian. 

Teknik penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitan ini adalah studi pustaka 

dan teknik dokumentasi. 

a. Studi kepustakaan, yaitu mempelajari buku sumber, sebagai penguat teori 

terhadap masalah yang dibahas yang saling berkaitan. Tujuannya sebagai 

referensi atau data informasi yang berkaitan dengan penelitian. kajian pustaka ini 

menggunakkan berbagai bahan pustaka yang bersumber dari beberapa buku dan 

menurut para ahli, maupun internet ataupun sumber-sumber tertulis lainnya yang 

relevan. 

b. Teknik dokumentasi, yaitu dengan memperoleh data-data mengenai pesan moral 

yang terdapat dalam film Le Grand Voyage karya Ismaël Ferroukhi 

c. Observasi, yakni observasi terhadap isi cerita, alur dan penokohan di dalam film 

Perancis yang berjudul Le Grand Voyage karya Ismaël Ferroukhi 

d. Angket, yakni untuk memperoleh data seputar pemahaman penonton terhadap 

film LGV. Adapun angket ini akan ditujukan kepada 20 responden yang telah 

menonton film LGV. 

 

 

 3.7. Prosedur Penelitian 

 Dalam melaksanakan penelitian, peneliti melakukan berbagai langkah tahapan kerja, 

sebagai berikut: 

1. Penontonan 
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Penontonan akan dilaksanakan secara sekaligus dan menyeluruh guna memahami isi 

cerita. 

2. Peninjauan Pustaka 

Peninjauan Pustaka dilakukan dengan membaca berbagai referensi yang berkaitan 

dengan analisis pesan moral. 

3. Pemerolehan Data 

Pemerolehan Data dilakukan dengan membagi dan mengelompokan adegan atau scene 

yang memuat pesan moral. 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah data yang ada kedalam tabel 

instrument penelitian. 

5. Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis film sesuai dengan teori-teori yang 

relevan, kemudian dari hasil analisis tersebut peneliti membuat sebuah kesimpulan 

berdasarkan tabel instrument yang telah diisi. 

6. Mengolah data hasil responden berdasarkan angket yang ada mengenai pemahaman 

mahasiswa terhadap nilai moral pada film LGV.  

7. Membuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian, kemudian memberikan rekomendasi 

atau saran yang relevan berdasarkan hasil penelitian, 

  

 Selain itu, dalam melaksanakan analisis data, peneliti melakukan beberapa tahap sebagai 

berikut : 

1. Tahapan klasifikasi 

Pada tahap klasifikasi, peneliti mencari dan memngelompokan data berdasarkan adegan 

di dalam film LGV. 

2. Tahapan Analisis 

Pada tahap kedua ini, peneliti melakukan analisis data dengan menggunakan teori-teori 

yang relevan dan mendukung penelitian ini. 
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3. Tahapan Interpretasi Data 

Pada tahap ketiga ini, peneliti melakukan interpretasi data melaui adegan-adengan dalam 

film LGV  yang memuat nilai-nilai moral. 

4. Penarikan Kesimpulan 

Pada tahap ini, peneliti membuat sebuah kesimpulan mengenai analisis pendekatan 

moral film LGV karya Ismaël Ferroukhi yang telah diteliti berdasarkan tahapan-tahapan 

yang telah dilakukan sebelumnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


