
BAB III

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini, penulis akan menjelaskan tentang jenis penelitian, sumber data, 

cara pengumpulan data dan analisis data yang akan digunakan penulis dalam 

menunjukkan perubahan kelas sosial dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

perubahan ditinjau dari jenis-jenis stratifikasi sosial yang dialami oleh tokoh utama 

Édith Piaf dalam film La Môme. 

3.1 Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis deskriptif kualitatif. Menurut 

Bogdan dan Taylor (dikutip dari Moleong 2007, hal. 4) metode kualitatif 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang 

yang perilakunya diamati.  

Sementara itu, arti dari penelitian deskriptif adalah mencari deskripsi yang 

tepat dan cukup dari semua aktifitas, objek, proses, dan manusia. Penelitian deskriptif 

berkaitan dengan pengumpulan fakta, identifikasi, dan meramalkan hubungan antara 

variabel (Sulistyo, 2006, hal.110). 

 

 



3.2 Sumber Data 

 Penulis menggunakan dua jenis sumber data dalam melakukan penelitian ini. 

Sumber data utama adalah film La Môme yang disutradarai Oliver Dahan, di produksi 

tahun 2007 dan berdurasi 141 menit. Sumber data ke dua, yaitu sumber data 

pendukung, penulis mendapatkan dari buku-buku tentang sosiologi, serta referensi 

ilmiah lainnya dari laman internet.  

 

3.3 Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, penulis melakukan beberapa tahapan pengumpulan data. 

Pertama, penulis menonton dan mencermati dengan baik film yang menjadi objek 

kajian penulis yaitu La Môme, kemudian penulis melihat adegan-adegan dalam film 

dan mencermati dialog yang menjelaskan terjadinya proses  perubahan stratifikasi 

sosial yaitu jenis-jenis stratifikasi sosial yang dialami tokoh Édith Piaf sesuai dengan 

teori yang penulis gunakan. Tahap selanjutnya yaitu, mengklasifikasikan adegan dan 

dialog yang sesuai dengan teori untuk diproses oleh penulis sesuai dengan kebutuhan 

teori yang digunakan dalam penelitian ini. 

3.4 Analisis Data 

 Setelah pengumpulan data, langkah selanjutnya adalah menganalisis data. 

Penulis mengaitkan hasil temuan tersebut dengan teori yang digunakan dalam 



penelitian ini. Menurut Ratna (2012, hal.53) metode deskriptif analisis dilakukan 

dengan cara mendeskripsikan fakta-fakta yang kemudian disusul dengan analisis.    

Analisis tidak hanya menguraikan, melainkan juga memberi penjelasan dan 

pemahaman secukupnya. Temuan yang sudah diklasifikasi lalu di bagi-bagi ke dalam 

jenis-jenis stratifikasi sosial yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini lalu 

penulis menganalisis data-data yang didapat dan menghubungkan dengan teori jenis-

jenis stratifikasi sosial yang tepat untuk menjawab rumusan masalah.


