
 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Ditinjau dari objek penelitiannya, penelitian ini termasuk penelitian 

kepustakaan (Library research) yakni penelitian yang dilakukan dengan cara 

menganalisa film yang berjudul “Nussa dan Rara”. 

Penelitian kajian pustaka yaitu penampilan argumentasi penalaran 

keilmuan yang memaparkan hasil kajian pustaka dari hasil olah pikir peneliti 

mengenai suatu masalah yang berisi satu topic yang memuat beberapa gagasan 

yang berkaitan yang harus didukung oleh data yang diperoleh dari sumber 

pustaka. 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 bulan sampai dengan 

selesai atau disesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan. Dilaksanakan 

mulai Desember 2020 setelah seminar hingga selesai. 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan atau Library 

Research, oleh karenanya penelitian ini tidak terfokus pada suatu tempat 

secara khusus, namun penelitian ini dilakukan di tempat tersedianya 

sumber informasi penelitian seperti Channel Youtube Nussa Official, 

Platform Aplikasi Nussa and Friends, serta perpustakaan. 
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3.3 Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data Primer, yakni data yang berupa scene-scene dari film animasi Nussa 

dan Rara Season 1 yaitu episode 1-5 

3.3.2 Data Sekunder 

Data Sekunder, yakni melalui studi kepustakaan yang meliputi membaca 

dan mengutip sumber-sumber tertulis seperti buku dan lain-lain yang 

berkaitan dengan penelitian. 

3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan Adalah 

3.4.1 Study Documentasi 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar 

maupun elektronik. Teori, konsep dan proposisi-proposisi yang boleh 

jadi ada pada catatan, buku-buku, internet dan video, setelah data-data 

semua terkumpulkan selanjutnya dipilih dan dipilah serta 

diklasifikasikan untuk kemudian dilakukan analisis data. 

3.4.2 Observasi 

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui 

proses pengamatan langsung terhadap sumber data dengan memutar film 

dokumenter animasi Islam Nussa dan Rara 
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3.5 Teknik Analisis Data 

3.5.1 Content Analysis 

Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul dan tersistematisasi, 

teknik yang akan digunakan adalah jenis analisis isi atau content analysis, yaitu 

“penelitian yang dilakukan terhadap informasi, yang didokumentasikan dalam 

rekaman, baik dalam gambar, suara maupun tulisan” (Arikunto, 1998, h.309). 

Kemudian dilakukan interpretasi secara deskriptif yaitu dengan 

memberikan gambaran dan penafsiran serta uraian tentang data yang telah 

terkumpul. Langkah-langkah analisa data adalah sebagai berikut: 

1. Memutar film, mencermati alur cerita tayangan serial animasi Nussa Season 

1 khususnya episode” Tidur Sendiri Gak Takut”, “Makan Jangan Asal 

Makan”, “Dahsyatnya Basmallah”,” Senyum Itu Sedekah” dan” Viral!!! 

Bersih Kota Kita Bersih Indonesia” yang menjadi fokus objek penelitian. 

2. Menentukan beberapa adegan yang dianggap mewakili film dalam 

menggambarkan nilai pendidikan agama Islam dan melakukan penandaan. 

Adegan-adegan tersebut diambil dari episode yang telah ditentukan. 

3. Mentransfer rekaman kedalam bentuk tulisan atau transkip 

4. Menganalisa isi film dan mengklasifikasikannya mengenai materi dan 

muatan-muatan pendidikan yang terdapat dalam film tersebut  

5. Mengkomunikasikannya dengan kerangka teori yang digunakan. 

  


