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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Dalam penelitian yang ingin melihat makna Representasi Feminisme 

dalam Film Red Cobex ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif-

interpretatif dengan pendekatan semiotika komunikasi. Metode kualitatif merujuk 

pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif. 

Penelitian dilakukan dengan melihat konteks permasalahan secara utuh, 

dengan fokus penelitian pada „proses‟ bukan pada „hasil‟. Dalam penelitian 

kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat 

pengumpul data utama. Artinya, peneliti sendiri secara langsung mengumpulkan 

informasi yang didapat dari subjek penelitian. 

Penelitian ini mengunakan perspektif konstruksi sebagaimana yang 

dibahasakan oleh Mc. Luhan yang mengemukakan bahwa oleh media kenyataan 

tak bisa dilepaskan dari unsur-unsur second hand reality dan film sebagai bagian 

dari media massa memainkan peran untuk mengkomunikasikan segala bentuk 

narasi yang dimainkan. Dalam ilmu sosial metode kualitatif memberikan ruang 

penafsiran yang lebih bebas terhadap sebuah objek penelitian. (Maarif. 2005:21) 

 

3.2. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan untuk menganalisis Representasi Feminisme 

dalam Film Red Cobex adalah metode semiotik yang didasari dengan asumsi 

bahwa manusia merupakan animal symbolicum (makhluk simbolis) yang 

senantiasa mencari makna dalam hidupnya. Semiotika adalah cara (means), teknik 

(tehnique), dan metode (method) untuk menganalisa dan menginterpretasi segala 

bentuk tanda yang terkandung di dalam media massa maupun non media massa 

dimana makna tanda diderivikasikan dari hubungan-hubungan dan konteks-

konteks (Berger, 1995 : 132) 

Makna yang akan diidentifikasi, yang pertama adalah makna denotatif, 

yaitu apa yang diungkapkan oleh tanda-tanda secara literal atau common sense. 
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Common sense adalah makna yang mengambang dan bisa dibaca dari permukaan. 

Selanjutnya akan diidentifikasi makna-makna yang tersembunyi di balik 

permukaan tersebut serta bagaimana makna-makna konotatif tersebut 

dikonstruksikan. Asosiasi-asosiasi makna atau kode-kode apa saja yang digunakan 

untuk memunculkan makna tersebut.  

Konsep lain yang digunakan pada tahap kedua adalah mitos (myth). Mitos 

adalah cerita yang digunakan suatu budaya untuk memahami aspek alam atau 

realitas. Bagi Barthes, mitos adalah cara budaya berpikir tentang sesuatu, suatu 

cara untuk mengkonseptualisasikan atau memahami hal tertentu. Jika konotasi 

merupakan makna tahap kedua dari penanda, maka mitos adalah makna tahap 

kedua dari petanda. 

 

3.3. Objek Penelitian 

 Film “Red Cobex” produksi Starvision Plus. 

 

3.4. Jenis Sumber Data 

Data adalah sesuatu yang dapat dianalisis. Jadi, data tersebut tidak hanya 

berupa angka-angka, tetapi juga perilaku, sikap dan lain-lain (Ida Bagoes Mantra, 

2004: 128). Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis sumber data, 

antara lain:  

 Data Primer  

Data yang peroleh secara langsung. Dalam penelitian ini adalah 

penulis menonton langsung tayangan film Red Cobex dengan 

menggunakan VCD (Video Compact Disc) dan mengumpulkan 

datanya berupa teks pada film tersebut.  

 Data Sekunder  

Data yang diperoleh dari literatur buku-buku, internet, serta penelitian-

penelitian terdahulu yang akan digunakan untuk membantu penulis 

menganalisis secara lebih mendalam, sehingga dapat menjawab 

permasalahan penelitian. 
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3.5. Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan dalam penelitian ini adalah alur cerita dalam film Red Cobex. 

Sedangkan pada unit analisa dalam penelitian ini adalah representasi feminisme 

multikultural yang terdapat dalam film Red Cobex berupa adegan pada film 

multikultural ini. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Pengamatan dan Korpus 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan 

melihat dan mengamati secara seksama film “Red Cobex” dengan mengumpulkan 

dan menyusun korpus. 

Korpus sebagai sarana representasi simbol yang difokuskan dalam simbol 

audio visual film, meliputi: 

1. Visual  Image 

Segala sesuatu yang tertuang dalam frame yang komposisional pada suatu 

shot 

2. Sumber Suara 

Suara dapat menampilkan ekspresi melakui karakteristiknya, sebagaimana 

referensinya terhadap konteks film secara keseluruhan 

3. Dunia Rekaan 

Berupa karakter, yaitu kesan tokoh atau kepribadian yang ditampilkan, 

yang beraksi dan mempunyai persepsi serta emosi. Lokasi, periode waktu 

dapat membangun setting yang diciptakan dalam film. 

 

3.7 Teknik Analisis Data 

Analisis semiotik dilakukan dengan mengamati sistem tanda (sign) dalam 

film. Sign  yang disimbolkan dalam film Red Cobex, kemudian dimaknai dan 

diinterpretasikan menggunakan semiotik Roland Barthes melalui pendekatan 

denotasi, konotasi, dan mitos. Ketiga pendekatan ini digunakan untuk 

menganalisa korpus-korpus yang dipilih oleh penulis, sehingga melalui cara 
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tersebut akan diperoleh sebagian besar analisa data yang dapat diinterpretasi dan 

dinarasikan sebagai hasil penelitian. 

 


