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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bersifat alamiyah, 

alamiyah yang dimaksud yaitu penelitian ini sesuai dengan keadaan yang ada tanpa ada 

yang dikurang-kurangi maupun dilebih-lebihkan dalam pengambilan datanya. Menurut 

sugiyono (2013: 15) “pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang 

mendalam, suatu data yang mengandung makna, makna adalah data yang sebenarnya, 

data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang numpuk” 

B. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (content anlysis). Menurut 

Fraenkle dan Wallen (2007, hal. 583), yaitu: 

“content analiysis is a technique that enables research to study human behavior 

in an indirect way, through an analiysis of their communications. It just what its 

name implies; the analiysis of the usually, but not necessarily, written contents of 

a communication. Texvooks, essays, newspapers, novels, magazine articles, 

cookbooks, songs political speeches, advertisments, pictures-in facts the contents 

of virtuallyany type of communication-can be analyze” 

C. Teknik Penelitian 

1. Teknik Pengumpulan Data 

  Teknik penelitian yang digunakan yaitu analisis dokumen. Dokumen 

dalam penelitian ini terdapat dari transkrip serial Adit Sopo Jarwo pada tanggal 17-23 

april 2017. 

 

2. Teknik Analisis Data 
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  Dalam menganalisis data peneliti menggunakan model miles dan 

Huberman. Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2015, hal.246) mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya hingga jenuh. 

Menurut Sugiyono (2015) bahwa aktivitas dalam analisis data,sebagai berikut: 

a. Data reduction (reduksi data) 

 Reduksi data adalah suatu langkah pertama bagi peneliti dalam 

menganalisis data. Karena, banyaknya jumlah data. Maka peneliti melakukan 

reduksi data dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan 

hal-hal yang penting. Dicari tema dan polanya, pada tahap ini juga, peneliti 

melakukan tahap meringkkas. selanjutnya, mengelompokan sesuai dengan 

temuan yang ada sehingga dapat dalam menemukan isi percakapan yang terdapat 

dalam sebuah serial adit sopo jarwo. Data yang diidentifikasi dalam mereduksi 

data didasarkan pada rumusan masalah. 

b. Data display (penyajian data) 

 Bentuk penyajian data yang digunakan adalah dengan cara 

mengelompokkan isi percakapan yang terdapat pada serial adit sopo jarwo 

tersebut. 

c. Conclusion drawing/ verification 

 Langka ketiga dalam melakukan analisis data yaitu dengan penarikan 

kesimpulan. Kesimpulan dalam analisis data ini berawal dari dua tahapan-

tahapan sebelumnya yaitu reduksi dan penyajian data. Kesimpulan yang 

dijelaskan akan bersifat sementara sebelum peneliti menemukan data yang valid 

dan konsisten dalam melakukan analisis percakapan pada serial adit sopo jarwo. 

D. Instrumen Penelitian 

 Dalam penelitian kualitatif instrumen yang digunakan adalah peneliti itu sendiri 

menurut Sugiyono (2015, hal.305). dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen 

adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen juga yang harus 

divalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya 
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terjun ke lapangan. Karena, dalam penelitian ini instumen penelitian adalah peneliti itu 

sendiri, maka peneliti harus mempunyai bekal wawasan dan pengetahuan dalam bidang 

yang diteliti, sehingga dalam menganalisis dan mengelola data dilakukan dengan 

sungguh-sungguh dan sebaik mungkin. 

E. Latar/Seting Penelitian  

1. Waktu Penelitian 

 Pada kegiatan penelitian ini, peneliti melaksanakannya pada bulan Maret sampai 

bulan Mei 2017. 

F. Subjek Penelitian  

 Subjek pada penelitian ini merupakan serial filem anak-anak adit sopo jarwo yang 

dirujuk sebagai data yaitu 10 tema diantaranya sebagai berikut:  

1) Bikin Demo, Pakai Bemo. 

2) Gara-gara Truk, Jarwo Ngantuk. 

3) Inline Skate Bikin Ucup Kepepet. 

4) Jarwo Terperangkap, Jarwo Meratap. 

5) Mangga Segar Buat Anak-anak Bugar. 

6) Eyang Bikin Pesawat Semua Sepakat. 

7) Lomba Bulutangkis Bikin Denis Meringis. 

8) Gara-gara Adu Kuat Jadi Cepat. 

9) Bemo Hilang Jarwo Bimbang. 

10) Harus Berani Karena Nurani. 

 

G. Prosedur Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menentukan masalah yang akan diteliti. 

2. Membuat konsep penelitian. 

3. Menentukan judul penelitian.  

4. Menyusun laporan skripsi. 


