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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Pada bab III ini penulis akan menjelaskan tentang metode penelitian yang 

mencakup jenis penelitian, sumber data, metode pegumpulan data, dan metode 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk melihat gambaran struktur 

kepribadian dan gambaran bentuk mekanime pertahanan diri pada tokoh utama Marc 

dalam film yang berjudul Trois Coeurs karya Benoît Jacquot menggunakan teori 

psikoanalisis menurut Sigmund Freud. 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif kualitatif 

sehingga data yang dihasilkan dapat berupa kata-kata atau deskripsi yang 

menggambarkan adanya gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk 

mekanisme pertahanan diri pada perilaku tokoh utama Marc dalam film Trois Coeurs 

karya Benoît Jacquot yang akan diamati oleh penulis. Menurut Bogdan dan Taylor 

(dikutip Moleong 2007, hal.4) “metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan 

perilaku yang dapat diamati.” Menurut Furchan (1992, hal. 21) “metode kualitatif 

adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif: ucapan atau tulisan dan 

perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri.” Jadi, dapat 

disimpulkan metode kualitatif merupakan metode penelitian yang hasil akhirnya 
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berupa kata-kata atau deskripsi. Dari penjelasan dan kutipan tersebut, penulis akan 

menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara meneliti perkembangan 

individu, perubahan perilaku dan sebagainya dengan mencari data dan 

mengumpulkan data.  

 

3.2 Sumber Data 

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan data utama dan data 

pendukung. Data utama yang akan digunakan oleh penulis adalah film yang berjudul 

Trois Coeurs karya Benoît Jacquot. Penulis akan mengamati dari segi psikologis atau 

perilaku dan dialog dari tokoh utama Marc dalam film tersebut. Penulis juga akan 

menggunakan data pendukung seperti buku-buku, karya ilmiah, situs internet yang 

berhubungan dengan teori psikoanalisis yaitu gambaran struktur kepribadian dan 

gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri menurut Sigmund Freud. Penulis juga 

akan menggunakan beberapa adegan dan dialog pada tokoh utama yang 

memperlihatkan ekspresi dan perilaku tokoh utama yang menunjukan adanya 

gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri. 

Potongan gambar dan kutipan dialog nantinya akan penulis teliti dan dijelaskan 

dalam bab pembahasan. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, penulis akan melewati tiga proses. Proses yang 

pertama adalah penulis akan menyaksikan film Trois Coeurs karya Benoît Jacquot. 

Kemudian untuk proses yang kedua, penulis akan mencatat adegan yang 

menggambarkan gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk mekanisme 

pertahanan diri pada tokoh utama Marc dalam film tersebut. Hal yang akan penulis 

catat dalam hal ini adalah perilaku dan dialog tokoh utama Marc. 

Proses yang ketiga, penulis akan mengumpulkan teori-teori serta membaca 

buku-buku tentang psikoanalisis gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk 

mekanisme pertahanan diri menurut Sigmund Freud yang sesuai dengan rumusan 

masalah yang diteliti oleh penulis. Penulis akan menggunakan data pendukung 

tersebut untuk mengkaji kajian pustaka dari data utama. 

 

3.4 Analisis Data 

Setelah penulis mengumpulkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya 

yaitu pertama penulis akan menyaksikan film Trois Coeurs karya Benoît Jacquot. 

Kemudian penulis akan mengklasifikasikan data tersebut berdasarkan teori 

psikoanalisis gambaran struktur kepribadian dan gambaran bentuk mekanisme 

pertahanan diri, lalu penulis akan mencatat adanya gambaran struktur kepribadian dan 

gambaran bentuk mekanisme pertahanan diri yang digambarkan melalui perilaku dan 

dialog dari tokoh utama. Setelah itu penulis akan mengaitkan data yang diperoleh 

penulis dengan teori yang akan digunakan. Hal ini dilakukan penulis untuk 
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melakukan pembahasan dan menjawab rumusan masalah dari penelitian ini. Tahap 

terakhir penulis menyimpulkan hasil temuan dan bahasan yang merupakan jawaban 

terhadap rumusan masalah.  

 

 


