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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penilitin ini adalah kualitatif. Riset ini 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya. Riset ini tidak 

mengutamakan besarnya populasi atau sampling atau bahkan populasi dan sampling 

yang sangat terbatas.
33

 

Dalam penelitian ini peneliti lebih menekankan pada pendekatan kritis guna 

menguak isi pesan dakwah yang terkandung dalam film Hijrah Cinta dengan 

menggunakan analisis semiotik model Roland Barthes. Semiotika sendiri merupakan 

studi mengenai tanda (sign) dan simbol 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.
34

 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan analisis terhadap film 

Hijrah Cinta dengan menganalisis pesan dakwah dilihat dari adegan dan dialog. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Karena penelitian ini bersifat semiotik, peneliti tidak memiliki lokasi yang 

tepat, karena peneliti melakukan penelitian dengan melihat film Hijrah Cinta tersebut. 

Waktu yang dibutuhkan dalam penilitian ini adalah sekitar 2 bulan. Mulai dari 16 

April 2019 – 16 Juni 2019.  

C. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang didapat berasal dari : 

1. Data Primer 
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Data primer adalah data pokok dan yang paling penting dari penelitian ini. 

Data yang diperoleh langsung dari penelitian melalui cara menyaksikan secara 

langsung terhadap objek penelitian film Hijrah Cinta yang berdurai 2 jam 3 menit ini 

dalam bentuk DVD orignalnya. 

2. Data Sekunder 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber-sumber lain 

antara lain untuk menunjang data primer seperti buku, internet serta reverensi lain 

yang terkait dengan penelitian film Hijrah Cinta. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Sumber data dari penelitian ini adalah film Hijrah Cinta, penulis melakukan 

pengumpulan data dengan melakukan analisis isi penelitian secara langsung yaitu 

dengan menonton secara langsung DVD film Hijrah Cinta untuk menganalisis pesan 

dakwah. Kemudian dikuatkan dengan data tambahan tentang dakwah yang terdapat 

diinternet dan buku. Dokumentasi yaitu instrument pengumpulan data, dokumen bisa 

berbentuk dokumen publik missal laporan, berita-berita surat kabar, transkip acara 

TV, internet dan lainnya. Dokumen privat seperti memo, surat-surat pribadi, catatan 

telepon, buku harian individu, dan lainnya.
35

 

Teknik dokumentasi disebut juga teknik pencatatan data atau pengumpulan 

dokumen. Teknik dokumentasi ini dilakukan dengan mencari data utam berupa film 

“Hijrah Cinta” dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan judul penelitian. 

E. Teknik Analisis Data 

Mode analisis yang digunakan adalah analisis semiotik. Semiotik disebut 

sebagai ilmu tentang tanda. Semiotik merupakan studi mengenai arti dan analisis dari 

kejadian-kejadian yang menimbulkan arti (meaning-production event). Dipilih 
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sebagai metode penelitian karena semiotik bisa memberikan ruang yang luas untuk 

melakukan interpretasi terhadap film sehingga pada akhirnya dapat didapatkan makna 

yang tersembunyi pada 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. Beberapa permasalahan yang 

dikemukakan pada rumusan masalah akan dipecahkan dengan menggunakan analisis 

semiotic dari teori Roland Brathes. Roland membuat sebuah model sistematis, dalam 

menganalisis makna dari tanda-tanda melalui analisis semiotik ini. Kita tidak hanya 

mengetahui bagaimana pesan dibuat, symbol-simbol apa yang digunakan untuk 

menwakili pesan-pesan melalui film yang disusun pada saat disampaikan kepada 

khalayak. 

Unit penelitian dalam analisis ini adalah tentang pesan dakwah dalam film 

Hijrah Cinta. Langkah-langkah analisis yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini 

adalah mendeskrisikan data yang terkumpul dari  transkip film Hijrah Cinta dengan 

teori Roland Barthes. Teori ini memfokuskan pada makna denotatif dan konotatif 

pada suatu film, yang mana data tersebut diambil dari adegan dan dialog dalam film 

Hijrah Cinta. Kemudian, data yang berupa adegan dan dialog dibaca secara kualitatif. 

Tanda yang digunakan dalam film kemudian diinterprestasikan sesuai dengan konteks 

film sehingga makna film tersebut akan dapat dipahami baik pada tataran denotative 

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

secara utuh, yang terdapat pada tataran denotasi maupun konotasi ini meliputi latar 

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

Roland Barthes mengembangkan semiotika menjadi dua tingkatan pertandaan 

untuk menunjukan tingkatan-tingkatan makna, yaitu tingkat denotasi dan konotasi 

Denotasi yaitu makna yang paling nyata dari tanda dan merupakan signifikasi tahap 
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pertama yang merupakan hubungan antara signifier dan signified. Sedangkan 

konotasi adalah istilah yang digunakan Roland Barthes untuk menunjukan signifikasi 

tahap dua. Hal ini menggambarkan interaksi yang terjadi ketika tanda bertemu 

dengan perasaan atau emosi dari pembaca serta nilai-nilai dari kebudayaan. Atau 

mudahnya untuk di pahami, bahwa denotasi adalah apa yang digambarkan tanda 

terhadap sebuah objek, sedangkan konotasi adalah bagaimana menggambarkannya.
36

 

Barthes mengatakan dalam studinya, bahwa yang terpenting adalah peran 

pembaca agar dapat berfungsi. Barthes membuat sebuah model sitematis dalam 

menganalisis makna dari tanda-tanda. Untuk menganalisa tanda bekerja dalam 

penelitian ini. Barthes menciptakan peta tentang bagaimana tanda bekerja sebagai 

berikut.
37

 

1. signifier 

( Penanda ) 

2. Signified 

( Petanda ) 

3. Denotative Sign 

( Tanda Denotatif ) 

4. Connotative Signifer 

( Penanda Konotatif ) 

5. Connotative Signifed 

( Petanda Konotatif ) 

6. Connotative Sign ( Tanda Konotatif ) 

( Sumber: Alex Sobur 2006 hal 69 ) 
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