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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan pendekatan penelitian 

Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif 

kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti 

berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari 

perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih 

dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial 

yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa 

pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut. 

Sebagai penelitian deskriptif kualitatif, peneliti hanya memaparkan 

situasi atau peristiwa. Tidak mencari hubungan, tidak menguji hipotesis atau 

membuat prediksi. 

Metodologi yang digunakan dalam semiotik adalah interpretatif. Dalam 

penerapannya metode semiotik menghendaki pengamatan secara menyeluruh 

dari semua berita dan teks, termasuk cara pemberitahuan maupun istilah-

istilah yang digunakannya. Peneliti diharuskan untuk memperhatikan 

koherensi makna antar bagian dalam teks itu dan koherensi teks dan 

konteksnya.
50

 

B. Lokasi dan Waktu penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada film animasi Upin & Ipin yang berupa 

pemutaran DVD dan peneliti terlibat langsung dalam menganalisa isi film 

tersebut dan waktu penelitian ini berlangsung selama empat bulan. Penelitian 

ini berupa analisis semiotik dalam bentuk representasi yang tugasnya adalah 

menganalisis atau membaca tanda-tanda yang terdapat dalam film animasi 

Upin & Ipin, maka lokasi penelitian tidak seperti penelitian lapangan pada 

umumnya. 
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C. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yaitu berupa telaah film melalui pemutaran DVD 

berhubung permasalahan yang akan dikaji berupa analisa film. Film tersebut 

berjudul Upin & Ipin episode (Esok Puasa”, “Puasa Pertama”, “Nikmat” dan 

“Taraweh”, Lailatul Qadar”, dan “Zakat Fitrah”)  

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu telaah pustaka (library research) dengan cara 

mengumpulkan data dari literatur yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas kemudian dianalisa. Literatur ini berupa buku-buku, 

jurnal-jurnal, situs-situs internet yang berkaitan dengan permasalahan yang 

penulis teliti. 

D. Subjek Dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menentukan subjek penelitiannya yaitu 

film animasi. Sedangkan pada objek penelitiannya, peneliti menentukan 

tayangan film animasi upin & ipin episode (Esok Puasa”, “Puasa Pertama”, 

“Nikmat” dan “Taraweh”, Lailatul Qadar”, dan “Zakat Fitrah”) 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang digunakan 

dalam riset untuk mengumpulkan data. Pada riset kualitatif ini teknik 

pengumpulan data yang periset gunakan ialah dokumentasi.
51

 

Dokumentasi yaitu pengumpulan data-data yang bersangkutan dengan 

penelitian ini berupa sumber-sumber tertulis dari bahan-bahan kepustakaan 

dan scane-scane adegan video yang terdapat didalam film animasi Upin&Ipin 

yang berkaitan dengan Pesan moral. 
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F. Validitas Data 

Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan 

yang sebenarnya ada dan terjadi. Validitas data disebut juga keabsahan data 

sehingga instrumen atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat 

dipercaya.
52

 

Validitas data dalam penelitian ini menggunakan penelitian isi, yaitu 

data berupa representasi pesan moral dalam film animasi Upin & Ipin mulai 

dari tampilan visual hingga audio yang terdapat pada film tersebut. Kemudian 

diolah dan dianalisis menggunakan analisis data yang bersifat kualitatif dalam 

kajian semiotika. 

G. Teknik Analisa Data 

Teknik dalam mengnalisis data, peneliti menggunakan analisis 

semiotika dengan pendekatan Roland Barthes, semiotik mempelajari hakikat 

tentang keberadaan suatu tanda.
53

 Analisis dalam penelitian kualitatif ini 

merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dikelola, 

mensintetiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain.
54

 

Data kualitatif dapat berupa kata-kata, kalimat-kalimat, atau narasi-

narasi, baik yang diperoleh dari observasi.Tahapan analisisa data memegang 

peran penting dalam riset kualitatif, yaitu sebagai factor utama penelitian 

kualitas terhadap suatu riset. 

Data yang terkumpul akan dianalisa dengan menggunakan peta penanda 

Roland Barthes yang memiliki kecocokan pesan moral yang terdapat pada 

data yang diperoleh. 
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