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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini  menggunakan metode penelitian kualitatif, yang memiliki 

definisi berupa penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 

apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 

tindakan dan lainnya secara utuh dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-

kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 

memanfaatkan berbagai metode alamiah.
41

 

Selain itu, Denzin dan Linclon mengatakan bahwa penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud mentafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode 

yang ada
42

. Penelitian kualitatif memiliki sejumlah karakteristik menurut Bogdan 

dan Biklen adalah sebagai berikut
43

: 

a Dilakukan pada kondisi yang alamiah, (sebagai lawannya adalah 

eksperimen), langsung ke sumber data dan peneliti adalah instrument 

kunci. 

b Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul 

berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada 

angka. 

                                                             
41 Meoleong, Lexy J,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya, 

2011, hlm 44 
42

 Ibid, hlm 45 
43 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), 

Bandung, Alfabeta, 2009, hlm 32 



34 
 

c Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses daripada produk 

atau outcome. 

d Penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif. 

e Penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang 

teramati).  

Lebih lanjut memudahkan dalam melakukan penelitian, maka penulis 

menggunakan pendekatan semiotika John Fiske. John Fiske berpendapat bahwa 

hal yang ditampilkan di layar kaca televisi atau film merupakan suatu realitas 

sosial dengan kata lain realitas merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh 

manusia. Fiske membagi pengkodean dalam tiga level pengkodean tayangan 

televisi, yang dalam hal ini juga berlaku dalam film dan drama menjadi berikut 

ini: 

a Level Realitas: Kode yang tercakup dalam level ini adalah 

Penampilan, pakaian dan make up yang digunakan oleh pemain, 

lingkungan, perilaku, ucapan, gesture, ekspresi, dialog dan sebagainya. 

b Level Representasi: Kamera, pencahayaan, editing, music dan suara..  

c Level Ideologi: Level ini adalah hasil dari level realita dan level 

representasi yang terorganisir atau terkategorikan kepada penerimaan 

dan hubungan sosial oleh kode-kode ideologi, seperti Individualisme, 

ras, kapitalisme, kelas, patriarki dan sebagainya
 44

.  

Untuk mendukung penulis dalam melakukan penelitian yang sesuai 

dengan fokus dan pertanyaan penelitian, maka penulis menggunakan pendekatan 

                                                             
44

 Vera, Nawiroh, Semiotika Dalam Riset Komunikasi, Bogor, Ghalia Indonesia, 2014, 

hlm 10 
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semiotika John Fiske, dimana sistem penandaannya meliputi Realitas, 

Representasi dan ideologi. Sistem penandaan ini digunakan untuk menganalisis 

tanda-tanda dalam nilai kekerasan yang terkandung dalam film Serigala Terakhir. 

3.1.1. Lokasi dan waktu 

Adapun penelitian ini dilakukan pada film Serigala Terakhir yang berupa 

pemutaran DVD dan peneliti terlibat langsung dalam menganalisa isi film 

tersebut. Penelitian ini berupa analisis semiotik dalam bentuk representasi yang 

tugasnya adalah menganalisis atau membaca tanda-tanda yang terdapat dalam film 

Serigala Terakhir, maka lokasi penelitian tidak seperti penelitian lapangan pada 

umumnya. Adapun waktu yang diperlukan kurang lebih 4 bulan, dari bulan April 

sampai Juli tahun 2016. 

3.1.2. Subjek dan objek penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah film Serigala Terakhir sedangkan yang 

menjadi objeknya adalah representasi kekerasan dalam film Serigala Terakhir 

yang kemudian dikenal dengan scene. Yang akan digunakan dalam analisis adalah 

bagian dari scene yaitu shot, yang divisualisasikan dalam gambar berhenti serta 

teks dialog. 

 

3.2. Sumber data 

3.2.1.  Jenis Data dan Sumber Data 

a Data primer 

Data primer diperoleh langsung dari penelitian melalui cara observasi 

terhadap obyek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti tidak 
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menggunakan observasi langsung. Observasi dilakukan dengan 

menyimak film serigala terakhir karya sutradara Upi Avianto melalui 

DVD original film Serigala Terakhir. 

b Data sekunder 

Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber lain yang 

dikumpulkan dari berbagai sumber. Peneliti mengumpulkan data-data 

yang mendukung penelitian dari berbagai sumber seperti buku, Koran, 

majalah, internet dan obyek penelitian ini adalah film Serigala 

Terakhir karya Upi Avianto dalam bentuk DVD original. 

 

3.3. Teknik pengumpulan data 

Adapun langkah-langkah dalam menerapkan teknik pengumpulan data 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a Memilih dan menetapkan data sesuai dengan fokus penelitian 

b Menggolongkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti. 

c Mendeskripsikan dialog dan gambar pada film “Serigala Terakhir” 

 

3.4. Validitas Data 

Validitas data digunakan untuk mengukur hasil penelitian, sejauh mana 

penelitian tersebut bisa dikatakan valid. Pada penelitian ini validitas data akan 

dilakukan setelah proses analisis data. Artinya setelah semua data telah dianalisis, 

peneliti kemudian akan melakukan validitas data. Pengukuran keabsahan data 

pada penelitian ini akan menggunakan Triangulasi, yakni: Triangulasi Sumber 
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Data untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang 

diperoleh melalui beberapa sumber. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian terpenting dalam metode karya ilmiah. 

Karena dengan analisis, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna 

dalam memecahkan masalah penelitian. 

Menganalisa berdasarkan kode-kode sosial pada pilihan scene yang terdapat 

pada film “Serigala Terakhir”. Kemudian analisa ini dilanjutkan pada pemahaman 

langsung dari gambar dan audio visual yang ada dalam film tanpa 

mempertimbangkan kode social yang lebih luas. Pemahaman langsung yang 

dimaksud ini adalah tanda atau penunjuk dari sebuah elemen dalam film, sehingga 

pembaca langsung bisa mengerti dan menyimpulkan hanya dengan melihat 

elemen dalam film tersebut. Analisa berikutnya yakni peneliti akan menganalisa 

dari aspek level realitas, aspek level representasi dan aspek level ideologi dari 

setiap adegan kekerasan yang muncul dalam gambar dan audio visual film “ 

Serigala Terakhir” dengan mempertimbangkan representasi adegan kekerasan 

yang ada dalam film. 

Tabel 3.1 Tiga Level Pengkodean Jhon Fiske
45

 

Pertama Realitas 

 Penampilan, pakaian dan make up yang digunakan oleh pemain, 

                                                             
45

 Eriyanto, Analisi Wacana, Pengantar Analisis Teks Media, Yogyakarta, 2001, LKis, 

hlm 14 
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lingkungan, perilaku, ucapan, gesture, ekspresi, dialog dan 

sebagainya 

Kedua Representasi 

 Kamera, pencahayaan, editing, music dan suara 

Ketiga Ideologi 

 Individualisme, ras, kapitalisme, kelas, patriarki dan sebagainya 

Peneliti hanya menggunakan aspek-aspek tersebut untuk meneliti scene-

scene yang mengacu pada rumusan masalah yakni adegan kekerasan dalam film “ 

Serigala Terakhir”. Pada level realitas, peneliti berusaha menjelaskan realitas 

dalam film tersebut, mulai dari Penampilan, pakaian dan make up yang digunakan 

oleh pemain, lingkungan, perilaku, ucapan, gesture, ekspresi, dialog dan 

sebagainya Kemudian peneliti menganalisa tataran level representasi, melalui 

elemen-elemen teknis yang Kamera, pencahayaan, editing, music dan suara, dan 

juga peneliti menganalisa tataran pada level ideologi yang meliputi 

Individualisme, ras, kapitalisme, kelas, patriarki dan sebagainya,  sehingga 

peneliti mendapati kode representasional yang mampu menjelaskan bagaimana 

obyek yang digambarkan. Tiga level tersebut akan digunakan peneliti untuk 

analisis data. Representasi bekerja pada hubungan tanda dan makna. Konsep 

representasi sendiri bisa berubah-ubah, selalu ada pemaknaan baru. Representasi 

berubah-ubah akibat maknanya yang juga berubah-ubah. Setiap waktu terjadi 

proses negosisasi dalam pemaknaan. 


