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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Penelitian ini memiliki jenis penelitan pustaka atau dikenal dengan 

istilah library research,  yaitu penelitian dengan menjadi bahan sekunder 

sebagai sumber utama dalam penelitian.
1
 Pada penelitian ini Penulis akan 

meneliti film Surga Yang Tak Dirindukan 1 sebagai bahan sekunder utama 

penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian ini ialah pendektan dekriptif, yakni dengan 

meneliti bahan sekunder yang didapatkan dan menggambarkan pesan yang 

terkandung dalam sebuah film. Pada penelitian ini Penulis akan 

menggambarkan pesan dakwah yang teradapat dalam film Surga Yang 

Tak Dirindukan 1. 

 

B. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek dalam penelitian ini  

Subjek penelitian ialah sumber utama yang menjadi dasar adanya 

penelitian. 2  Subjek pada penelitian ini ialah film Surga Yang Tak 

                                                                   
1
 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 65. 

 
2
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 5. 
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Dirindukan 1. Alasan Penulis memilih fim ini sebagai subjek penelitian, 

karena termasuk salah satu film terkenal dengan penghargaan dan memilki 

makna atau pesan dakwah yang masih sukar disadari orang lain.  

2. Objek Penelitian 

Objek penelitian ialah fokus penelitian atau apa yang menjadi data pada 

penelitian.3 Objek pada penelitian ini ialah pesan dakah yang ada dalam 

film Surga Yang Tak Dirindukan 1.  

 

C. Data dan Sumber  Data 

1. Data  

Data ialah apa yang akan digali dalam penelitian ini. Data pada 

penelitian berfokus pada pesan dakwah yang terdapat dalam film Surga 

Yang Tak Dirindukan 1. Pesan dakwah yang dimaksud tidak berfokus 

pada pesan dakwah secara khusus, melainkan pesan dakwah atau pesan 

agama yang terdapat dalam film secara umum. 

2. Sumber Data 

Sumber data penelitian adalah tempat mendapatkan data penelitian. 

Untuk mendapatkan data Penulis dapatkan melalui media internet yakni 

untuk mendapatkan film Surga Yang Tak Dirindukan 1. Media tersebut 

ialah situs YouTube. 

 

 

                                                                   
3
 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rienaka 

Cipta, 1993), h. 91. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data dalam penelitian, Penulis 

menggunakan dua teknik yakni: 

1. Observasi 

Observasi adalah teknik yang dilakukan dengan mengamati 

langsung kejadian atau peristiwa. Pada penelitian ini Penulis akan 

mengamati langsung dilm Surga Yang Tak Dirindukan 1 untuk 

mendapatkan data-data yang ingin digali dalam penelitian. 

2. Dokumentasi  

Dokumentasi ialah teknik mendapatkan data dengan 

mengumpulkan data yang berbentuk dokumen, gambar, film, dan 

sebagainya.
4
 Melalui metode inilah Penulis mendapatkan data atau bahan 

utama dalam penelitian yakni film Surga Yang Tak Dirindukan 1.   

 

E. Teknik Pengolahan  

Setelah data berhasil dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah 

mengolah data penelitian yang dilakukan sebagai berikut: 

1. Editing 

Editing ialah melakukan perbaikan atau mengolah data dengan 

menyusun dan menyesuaikannya. Data yang didapat tentu bukan data 

murni yang harus dimuat secara keseluruhan, melainkan data yang akan 

dipilah untuk kemudian dianalisis. Editing pada penelitian ini bertujuan 

                                                                   
4
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: ALFABETA, 

2012), h. 240. 
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untuk memilah data, yakni Penulis mengambil hal-hal yang diperlukan 

saja dalam film Surga Yang Tak Dirindukan 1. 

2. Deskripsi 

Deskripsi adalah teknik mengolah data dengan menggambarkan 

data yang didapatkan. Data yang didapat berupa data dokumentasi 

kemudian disajikan sebagai gambaran data peneltiain dan juga 

menggambarkan apa yang menjadi objek dalam penelitian. 

 

F. Analisis Data 

Analisis data ialah cara yang dilakukan dengan menggambarkan data 

kemudian menggali untuk disandingkan dengan teori-teori yang relevan dalam 

penelitian. Data yang dianalisis kemudian data tersebut bernilai dan dapat 

dipahami. Analisis juga diartikan sebagai aktivitas untuk merubah apa yang 

didapatkan dalam penelitian menjadi sebuah pesan atau informasi yang 

berguna untuk dapat menarik simpulan.
5
 

Setelah data berhasil diolah dan dianalisis, maka penulis perlu menarik 

kesimpulan sesuai dengan pertanyaan penelitian (rumusan masalah) yang 

diajukan. Dalam kesimpulan itu, sudah harus terjawab semua pertanyaan 

penelitian yang mendorong dilakukannya penelitian.
6
 Analisis yang digunakan 

dalam penelitian ini ialah analisis terhadap empat unsur pesan menurut 

Purwasinto yakni makna pesan (message meaning), rancang-bangun pesan 

                                                                   
5
 Syukur Kholil, Metode Penelitian (Bandung: Cipta Pustaka, 2006), hlm. 20. 

 
6
 Kholil, Metode Penelitian, hlm. 21. 
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(message engineering), menemukan kemasan pesan (message packaging), 

meneliti cara penggunaan pesan (message using).
7
 

 

G. Tahapan Penelitian 

1. Tahapan Pendahuluan 

Pada tahapan ini dilakuak observasi awal atau penelitian 

pendahuluan untuk mendapatkan data awal permasalahan yang akan 

diteliti. Penulis melakukan penelitian awal pada tanggal tahun. pertama 

kali menganalisa singkat ada pesan dakwah yang terkandung daam film 

Surga Yang Tak Dirindukan 1, sehingga menarik untuk mengangkat dalam 

sebuah peneltiain skripsi. Selanjutnya dilakukan pembuatan proposal 

penelitian dan diseminarkan pada tanggal.  

2. Tahapan Persiapan 

Pada tahap persiapan Penulis melakukan revisi hasil seminar 

proposal, membuat persiapan dan melakukan konsultasi dengan dosen 

pembimbing. 

3. Tahapan Pengumpulan 

Pada tahapan ini Penulis mengumpulkan data-data penelitian yang 

dilakukan dengan mengamati film Surga Yang Tak Dirindukan 1. 

Pengamatan dilakukan dengan prosedur sesuai teknis untuk mendapatkan 

data yang sesuai. 

 

                                                                   
7
 Andrik Purwasinto, ―Analisis Pesan,‖ The Massanger 9, no. 1 (2017), hlm. 107. 
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4. Tahapan Pengolahan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan pengolahan data dengan 

menyajikannya dalam bentuk skripsi. Penulisan dilakukan selama kurang 

lebih tiga bulan dengan kenbali mengamati data guna hasil yang akurat. 

5. Tahapan Penyempurnaan 

Pada tahapan ini Penulis melakukan penyempurnaan penulisan 

dengan konsultasi bersama dosen pembimbing. Hingga apda akhirnya 

penelitian berhasil disetujui dengan disidangkan pada sidang Munaqasyah 

skripsi. 

 

 

 


