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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis semiotika model 

Roland Barthes. Semiotika sendiri merupakan studi mengenai tanda (sign) dan 

symbol yang merupakan tradisi penting dalam pemikiran tradisi komunikasi. 

Tradisi semiotika mencakup teori utama mengenai bagaimana tanda mewakili 

objek, ide, situasi, keadaan, perasaan dan sebagainya yang berada diluar diri.
40

 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap film 3 Srikandi 

dengan menganalisis pesan moral dilihat dari adegan dan dialog. 

 

B. Lokasi Dan Waktu Penelitian 

Penelitian dilakukan pada film 3 srikandi berupa pemutaran DVD dan 

peneliti terlibat langsung menganalisis tanda dari film tersebut. Karena 

penelitian ini merupakan penelitian semiotika, maka lokasi penelitiannya di 

tempat tinggal peneliti sendiri. Tahapan penelitian dilakukan dari mulai Mei 

2018 sampai dengan Juli 2018. 

 

C. Sumber Data 

Ada dua jenis sumber data yang menjadi sumber penelitian ini, yakni: 

1. Data Premier 

Data yang di peroleh langsung dari objek penelitian yaitu dengan 

menganalisa terhadap objek penelitian yaitu film “3 Srikandi”. 

2. Data Sekunder 

Penulis memperoleh melalui artikel-artikel yang bersangkutan pada 

internet yang sesuai dengan fokus penelitian. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik yang relevan dalam mengumpulkan data peneliti ini adalah: 

a. Analisis semiotika, dalam kajian komunikasi segala macam tanda adalah 

teks yang didalamnya terdapat simbol-simbol yang sengaja dipilih, dimana 

pemilihan, penyusunan dan penyampaiannya tidak bebas dari maksud 

tertentu, karena itu akan memunculkan makna tertentu. 

b. Dokumentasi, metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah , 

prasasti, notulen rapat lagger, agenda dan sebagainya.
41

 

 

E. Validitas Data 

Validitas dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan ketetapan 

prosedur melakukan penelitian sehingga hasil penelitian dan kesimpulan 

penelitian tersebut dapat dipercaya sebagai suatu kebenaran umum.
42

 

Ukuran kualitas sebuah riset terletak pada kesahihan atau validitas data 

yang dikumpulkan selama riset. Untuk menguji kredibilitas data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi sumber data.
43

 

Teknik triangulasi adalah menjaring data dengan berbagai metode dan 

cara dengan menyilangkan informasi yang di peroleh agar data yang 

didapatkan lebih lengkap dan lebih sesuai dengan yang diharapkan. Setelah 

mendapatkan data yang jenuh yaitu keterangan yang didapatkan dari sumber-

sumber data telah sama maka data yang didapatkan lebih kredibel. 

Hal ini dilakukan untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Dalam teknik ini, peneliti akan 

membandingkan data temuannya dengan berbagai sumber atau metode. 
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F. Teknik Analisis Data 

Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis semiotik. 

Semiotik disebut sebagai ilmu tentang tanda. Semiotik merupakan studi 

mengenai arti dan analisis dari kejadian-kejadian yang menimbulkan arti 

(meaning-producing event). dipilih sebagai metode penelitian karena semiotik 

bisa memberikan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi terhadap film 

sehingga pada akhirnya bisa didapatkan makna yang tersembunyi dalam 

sebuah film. 

Metode analisis semiotika bersifat interpretative kualitatif, maka secara 

umum teknik analisis datanya menggunakan alur yang lazim digunakan dalam 

metode penulisan kualitatif, yakni mengidentifikasi objek yang diteliti untuk 

dipaparkan, dianalisis, dan kemudian ditafsirkan maknanya. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik 

dengan pendekatan kualitatif. Dalam penerapannya metode semiotik 

menghendaki pengamatan secara menyeluruh dari semua berita (teks, 

termasuk cara pemberitaan maupun istilah-istilah yang digunakannya). 

Peneliti diharuskan untuk memperhatikan koherensi makna antara bagian 

dalam teks dan koherensi teks dan konteksnya.
44

 

Beberapa permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah 

akan dipecahkan dengan menggunakan analisis semiotik dari teori Roland 

Barthes. Roland membuat sebuah model sistematis dalam menganalisis makna 

dari tanda-tanda melalui analisis semiotik ini. Kita tidak hanya mengetahui 

bagaimana pesan dibuat, simbol-simbol apa yang digunakan untk mewakili 

pesan-pesan melalui film yang disusun pada saat disampaikan kepada 

khalayak. 

Unit analisis dalam penelitian ini adalah pesan moral dalam film 3 

Srikandi. Langkah-lngkang analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian 

ini adalah mendeskripsikan data yang terkumpul dari transkip film 3 Srikandi 

sesuai dengan teori Roland Barthes. Teori ini memfokuskan pada makna 
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denotatif dan konotatif dalam sebuah film, yang mana data tersebut diambil 

dari adegan dan dialog dibaca secara kualitatif. Tanda yang digunakan dalam 

film kemudian akan diinterpretasikan sesuai dengan kontek film sehingga 

makna film tersebut akan dapat dipahami baik pada tataran denotatif maupun 

konotatif. Tanda dan kode dalam film tersebut akan membangun makna pesan 

film secara utuh, yang terdapat pada tataran denotasi maupun konotasi ini 

meliputi latar (setting), pemilik karakter (casting), dan teks (caption).  


