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BAB III 

METODOLOGI 

 

3.1. Gambaran Umum 

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis 

melakukan wawancara terhadap beberapa pihak-pihak FFD. N. Nuranto (inisiator 

FFD), Kurnia Yudha (manager FFD) dan Franciscus Apriwan (direktur FFD 

2012) adalah pihak-pihak yang penulis wawancarai dalam penelitian ini.  Selain 

wawancara, sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari buku, katalog serta 

internet. 

 

3.2. Metode Penelitian 

Penelitian adalah suatu penyelidikan secara sistematis dan teliti serta berdasarkan 

ilmu pengetahuan, mengenai sifat-sifat suatu  kejadian atau keadaan dengan 

tujuan menetapkan faktor-faktor pokok atau untuk menemukan paham-paham 

baru dalam mengembangkan metode-metode baru. Selain itu pen elitian dapat 

juga diartikan sebagai penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang 

dikerjakan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sistematis 

(Ilmiah, n.d.). 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian 

tingkat eksplanasi jenis desktiptif. Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk 
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penelitian untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena 

alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena itu bisa berupa bentuk, 

aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara 

fenomena yang satu dengan fenomena lainnya (Sukmadinata, 2007, hal. 72).  

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang 

menggunakan pendekatan yang berhubungan dengan paradigma (pola pikir) yang 

menekankan fakta berdasarkan sifat sosial. Penelitian ini merekam, menganalisis 

dan berusaha untuk mengungkapkan makna yang lebih dalam berdasarkan 

perilaku manusia dan pengalaman, keyakinan yang bertentangan, perilaku dan 

emosi. Dalam penelitian ini para peneliti akan mewawancarai atau mengamati 

beberapa perilaku orang. Dalam kasus lain, proses pengumpulan data dan analisis 

dapat terus berjalan sampai peneliti menemukan bahwa tidak ada lagi masalah 

baru yang muncul (Alzheimer, 2009). 

 

3.3.  Subjek Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan 

Festival Film Dokumenter Yogyakarta 2012. Penelitian ini dilakukan di 

sekretariat pelaksana harian/badan pelaksana FFD kota Yogyakarta. Pendiri, 

direktur Pelaksana, manager, serta voluntir dari FFD Yogyakarta adalah orang-

orang yang menjadi sumber informasi dalam penelitian ini.  
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Penelitian ini berlangsung dari bulan Oktober 2012 hingga Maret 2013. 

Alasan wawancara dilakukan terhadap responden-responden tersebut karena 

responden responden ini lah yang merupakan pihak-pihak yang terlibat langsung 

dalam badan FFD secara umum dan kompetisi FFD secara khusus.  

 

3.4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data melalui dua sumber data, data 

primer dan data sekunder. 

3.4.1.  Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli 

disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. 

Sumber data primer dalam kegiatan penelitian antara lain sebagai berikut : 

a.) Masyarakat secara langsung 

Data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik melalui wawancara 

maupun kuisioner merupakan data murni. Data tersebut ada yang merupakan data 

murni dan ada pula yang disebut data tidak murni. Data murni adalah data yang 

diperoleh secara mentah dari masyarakat. Data tidak murni adalah data yang 

disesuaikan responden dengan jalan pikirannya. 

b.) Benda, kondisi,situasi, proses atau perilaku orang tertentu. Dapat juga 

diperoleh dari observasi lapangan. 
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c.) Data laboratorium 

Data laboratorium bisa digologkan data primer karena data tersebut dihasilkan 

melalui percobaan atau test yang langsung dilakukan peneliti. Missal hasil 

percobaan kimia, biologi dan sebagainya (Shvoong, 2010). Dalam penelitian ini 

data primer diperoleh melalui wawancara kepada beberapa pihak FFD. 

3.4.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. 

Sumber tersebut bisa berupa buku, website, dokumentasi dan lain sebagainya  

(Yusof, 2004). Dalam KBBI, data sekunder berarti data yg diperoleh seorang 

peneliti secara tidak langsung dr objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan 

maupun tulisan. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui buku dan 

website. 

 

3.5.  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui 

wawancara. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada subjek yang menjadi 

narasumber penelitian (Gustiana, 2011).  
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