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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian 

kualitatif yaitu penelitian dengan paradigma interpretatif untuk memahami 

fenomena sosial yang memfokuskan pada alasan tindakan sosial. Metode 

kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data 

yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang 

pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu 

dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih 

menekankan pada makna30. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian yang 

bersifat Subjektif, dengan tujuan untuk mengekplorasi obyek penelitian 

sehingga nantinya akan didapatkan pesan dan maksud pada setiap bagian dari 

obyek yang diteliti. 

Metodologi penelitian di sini adalah merupakan sebuah proses dan 

prosedur yang harus di lakukan oleh semua orang yang akan melakukan 

sebuah penelitian, agar nantinya bisa mendapatkan sebuah data dan informasi, 

baru kemudian berproses untuk memperoleh sebuah solusi ataupun jawaban 

dari permasalahan penelitian yang terpilih. Pada penelitian ini memfokuskan 

pada semiotika, yaitu suatu ilmu atau metode  analisis untuk mengkaji tanda. 

Semiotika merupakan studi mengenai arti dan analisis dari kejadian-kejadian 

yang menimbulkan arti. Dipilih sebagai metode penelitian karena semiotik 

bisa memberikan ruang yang luas untuk melakukan interpretasi terhadap film. 

Dari sini nantinya peneliti haruslah mengkaitkan simbol dan definisi subyek 

yang terdapat dalam film yang akan diteliti yaitu film Sebelum Pagi terulang 

Kembali. Sehingga pada akhirnya bisa didapatkan makna yang tersembunyi 

dalam sebuah simbol dalam sebuah film. 
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 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2009), 3. 
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B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini tidak seperti penelitian lapangan pada 

umumnya. Penelitian ini dilakukan pada pemutaran CD/DVD film 

Sebelum Pagi Terulang Kembali di Pekanbaru. Peneliti terlibat langsung 

mengalisis film tersebut agar memperoleh data dan informasi yang 

digunakan untuk penelitian ini.  

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti selama kurang lebih 1 

(satu) bulan terhitung mulai dari bulan Desember 2016 hingga bulan 

Januari 2017. 

C. Sumber Data 

Ada banyak sekali jenis dan sumber data yang digunakan untuk 

mendapatkan data, akan tetapi tidak semua teknik ini dapat digunakan karena 

dalam hal ini harus disesuaikan dengan site yang menjadi subyek penelitian. 

Adapun jenis dan sumber data dalam penelitian peneliti ini adalah : 

1. Sumber Data Primer 

Data primer merupakan jenis data yang di dapatkan untuk 

kepentingan penelitian, ini adalah data deskriptif, yang merupakan data 

utama yaitu film "Sebelum Pagi terulang Kembali", dan kaset VCD hasil 

rekaman dari film "Sebelum Pagi terulang Kembali", kemudian dipilih 

untuk scene baik visual atau gambar maupun verbal atau dialog dari 

adegan-adegan film yang diperlukan untuk penelitian dan di jadikan teks 

secara tertulis untuk di teliti. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur 

yang mendukung data primer seperti buku-buku, jurnal, kamus, internet, 

ataupun situs-situs lainnya yang mendukung dalam penelitian ini. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif ini manusia sangat berperan untuk di 

jadikan sebagai instrument utama, sehingga nantinya dengan segala usaha 
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secara subyektifitas dan kekurangan data, itu di perlukan suatu pengajuan 

validitas dan akurasi data. 

Pengumpulan data adalah suatu langkah dalam suatu aktifitas, sebab 

kegiatan ini sangat menentukan keberhasilan suatu penelitian, karena validitas 

nilai sebuah penelitian sangat di tentukan oleh data. Apabila data yang di 

peroleh tersebut benar, maka sangat berarti sekali bagi penelitian ini. 

Demikian pula sebaliknya, apabila data tersebut tidak relevan dan tidak 

akurat, maka penelitian ini akan melahirkan suatu laporan yang salah. Karena 

itu untuk memperoleh suatu laporan data yang relevan dan akurat perlu 

adanya suatu teknik yang baik dan benar. Dalam penelitian ini, peneliti 

mencari data yang di butuhkan, dan di peroleh dengan melalui dua cara, 

yaitu: 

1. Dokumentasi 

Dokumen merupakan sebuah teknik untuk mencari dan 

mendapatkan data mengenai hal-hal yang tertulis, bisa melalui scene 

(script film, gambar, atau pun film) dari Film Sebelum Pagi Terulang 

Kembali. Peneliti berusaha mendokumentasikan segala hal yang di 

perlukan dalam proses penelitian mulai dari melihat langsung film 

"Sebelum Pagi terulang Kembali" di bioskop, dan kemudian merekam 

Film Sebelum Pagi terulang Kembali yang di jadikan VCD, dan mencari 

informasi yang terkait dengan masalah-masalah penelitian baik dari buku, 

Koran dan internet sebagai acuan dalam penelitian ini. 

2. Observasi 

Dalam Penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan secara deteil 

dan mendalam terhadap obyek kajian yang di teliti, yaitu Film "Sebelum 

Pagi Terulang Kembali" melalui bioskop dan merekam Film tersebut yang 

di jadikan VCD. 

E. Validitas Data (Keabsahan Data) 

 Uji validitas atau keabsahan data merupakan beberapa langkah pengujian 

data yang dilakukan peneliti dalam penelitian kualitatif. Dalam uji keabsahan 

data, peneliti menggunakan uji credibility (validitas internal) atau uji 
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kepercayaam terhadap hasil penelitian
31

. Uji keabsahan data ini diperlukan 

untuk menentukan valid atau tidaknya suatu temuan atau data yang 

dilaporkan peneliti dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan.  

a. Ketekunan Pengamatan 

Maksudnya yaitu untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan permasalahan dan fokus 

penelitian. Dan di sini peneliti berusaha semaksimal mungkin 

memanfaatkan waktu dan tekun dalam menelaah secara cermat terhadap 

Film Sebelum Pagi Terulang Kembali dan data-data yang telah di peroleh 

sehingga peneliti benar-benar yakin bahwa semua data sudah bisa konkrit. 

b. Triagulasi 

Yakni teknik pemeriksaan data dengan berusaha mencari kaitan 

antara tiap data dengan informasi yang datang dari luar sumber data 

tersebut. Sehingga obyektifitas akan lebih dapat di pertanggung jawabkan, 

hal ini karena data yang di dapatkan tidak hanya di dapatkan dari satu 

sumber saja.  

Kemudian peneliti disini melakukan kroscek, dengan 

memanfaatkan segala sesuatu yang berada di luar data-data utama, maka 

dengan begitu peneliti akan mengambil sebuah kesempatan untuk 

melakukan perbandingan informasi dari sumber lain yang berkaitan 

dengan masalah penelitian yang sedang di angkat, dan dengan ini pula 

memungkinkan adanya analisis yang komprehensif dari berbagai arah. 

c. Pengecekan Teman Sejawat 

Di sini peneliti melakukan diskusi dengan orang-orang yang jauh 

lebih berpengalaman, teman sejawat, para pakar peneliti komunikasi 

dakwah sehingga lewat kegiatan ini di harapkan menghasilkan data lain 

sebagai tambahan dan bahan perbandingan atas hasil analisis peneliti. 

Setelah itu baru kemudian peneliti menampilkan hasil penelitian 

sementara kepada dosen pembimbing, dengan harapan akan di revisi demi 

sempurnanya penelitian ini. 
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d. Kecukupan Referensial 

Peneliti disini berusaha untuk melakukan pengoreksian kembali 

untuk di periksa secara detail terhadap data-data referensi yang di 

perlukan dalam menganalisis Film "Sebelum Pagi Terulang Kembali" 

dengan berupa buku-buku, majalah, internet, dan koran yang dipastikan 

sangat relevan dengan masalah penelitian. 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah dilakukan teknik pengumpulan data, maka selanjutnya 

dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis semiotik Charles 

Shander Peirce (representamen object dan interpretance). Dalam 

penerapannya metode semiotik menghendaki pengamatan secara menyeluruh 

dari objek yang diteliti. Peneliti diharuskan untuk memperhatikan koherensi 

makna antara bagian dalam teks dan koherensi teks dan konteksnya. 

Analisa yang dilakukan peneliti secara berkelanjutan dari proses 

pertama hingga akhir penelitian adalah untuk mengetahui pesan moral yang 

terkandung dalam Film Sebelum Pagi Terulang Kembali dengan melihat 

tanda menggunakan analisis semiotik Charles Shander Peirce yang membagi 

tanda atas Ikon, Indeks dan Symbol (Lambang) baik secara visual (gambar) 

maupun verbal (dialog). Setelah memperoleh data penelitian, maka hal yang 

dilakukan selanjutnya adalah sebagai berikut:  

1. Mengumpulkan scene yang menjadi subjek penelitian dengan memotong 

dari bagian film dan memilih apa yang menjadi pokok pikiran di setiap 

scene-nya.  

2. Menganalisis sesuai apa yang menjadi tujuan penelitian dengan 

menganalisis beberapa bagian (scene) film yang sesuai dengan apa yang 

peneliti akan analisis dengan menggunakan analisis semiotika Charles 

Shander Peirce. 

Kemudian di teliti dan dijelaskan mulai ikon, indeks sampai symbol dan 

pesan moral yang terkandung didalamnya. 

 


