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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif yang

menggunakan semiotik sebagai jenis dan pendekatan penelitian. Semiotika sendiri

merupakan studi mengeni 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 diri51. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan

analisis terhadap film Sang Kiai dengan menganalisis pesan dakwah dalam film

tersebut yang dilihat dari adegan dan dialog yang dilakukan oleh para pemeran

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Karena penelitian ini bersifat semiotik, penelitian ini tidak memiliki lokasi

penelitian yang tetap, karena peneliti melakukan penelitian dengan melihat dan

menyaksikan film Sang Kiai tersebut. Waktu yang dibutuhkan dalam menelitian ini

sekitar 3 bulan yang dimulai dari bulan Mei sampai Juli 2015 dan dimungkinkan

adanya penambahan waktu penelitian.

51Morissan, op.cit, hlm. 32



32

C. Sumber Data

1. Sumber Primer/Utama

Data primer merupakan data yang didapat dari objek penelitian berupa  film Sang

Kiai dalam format DVD/VCD.

2. Sumber Sekunder/Tambahan

Peneliti mencari data mengenai film Sang Kiai dan Pesan Dakwah melalui internet

dan studi kepustakaan lainnya dan disesuaikan dengan teori film dan pesan dakwah

yang relevan dengan penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitiaan, peneliti melakukan pengumpulan data

dengan langsung  menyaksikan film Sang Kiai untuk melakukan analisis terhadap

pesan-pesan dakwah yang terdapat dalam film Sang Kiai, dan dikuatkan dengan

dokumentasi tentang film Sang Kiai melalui internet. Dokumentasi yaitu instrumen

pengumpulan data, dokumen bisa berbentuk dokumen publik misalnya laporan,

berita-berita surat kabar, transkip acara TV, dan lainnya. Dokumen privat seperti

memo, surat-surat pribadi, catatan telpon, buku harian individu, , dan lainnya.52

52Kriyantono, op.cit., hlm. 118
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E. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah semiotik, dalam

penerapan metode semiotik ini menghendaki pengamatan secara menyeluruh dari isi

teks, penelitian diminta untuk memperhatikan koherensi makna antar bagian dalam

teks dan koherensi teks dengan konteksnya. Analisis data adalah proses mengatur

urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti

yang disarankan oleh data. 53

Untuk mengalisa pesan dakwah yang terdapat dalam film Sang Kiai

peneliti mengunakan empat macam semiotik, dalam meganalisis tanda-tanda yang

mengandung unsur dakwah, baik secara verbal dan nonverbal, empat semiotik

tersebut antara lain sebagai berikut :

a. Semiotik Struktural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

dimanfaatkan melalui struktur bahasa

b. Semiotik Kultural, yakni semiotik yang khusus menelaah sistem tanda yang

berlaku dalam suatu kebudayaan dalam masyarakat tertentu.

c. Semiotik Sosial, yakni semiotik yang menelaah sistem tanda yang dihasilkan

manusia yang berwujud lambang, baik lambang berwujud kata atau kalimat.

d. Semiotik Analitikk, yakni semiotik yang menganalisis sistem tanda menjadi ide,

objek, makna. Ide dapat diakatakan sebagai lambang, sedangkan makna adalah

beban yang terdapat dalam lambang yang mengacu kepada objek tertentu.

53Sobur, op.cit., hlm. 147


