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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian merupakan suatu pengkajian dari peraturan-peraturan 

yang terdapat pada metode riset (Krisyantono, 2006:51). Metode akan mengatur 

langkah-langkah dalam melakukan penelitian. Metodologi penelitian menjadi 

amat penting untuk menjaga peneliti tetap fokus pada penelitiannya. 

3.1 Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

paradigma konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan paham yang 

digunakan untuk menggambarkan realitas, karena setiap realitas adalah 

unik serta khas, untuk mendapatkan validitasnya lebih banyak tergantung 

pada kemampuan penelitian dalam mengkonstruksi realitas tersebut 

(Salim, 2006). Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah 

metode penelitian kualitatif. Menurut Bungin (2012), pendekatan 

kualitatif adalah pendekatan yang lebih ingin mencari makna, selain itu 

berdasarkan pada fakta, dengan fakta yang ditemukan kemudian di 

pahami secara mendalam serta membuat deskripsi fenomena yang di 

amati. 

3.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

deskriptif eksploratif. Bodgan dan Taylor (1975), sebagaimana dikutip 

Kutut Suwondo (2008), mendefinisikan jenis penelitian deskriptif 

sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata dan angka tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang 

diamati. 

Menurut Subyantoro dan Suwarto (2006:74) bahwa penelitian 

eksploratif disebut juga penelitian penjajagan atau penelitian penelitian 

penjelajahan (explorative research), merupakan penelitian ilmiah yang 

bertujuan mencari dan menemukan masalah-masalah baru dalam mengisi 



19 
 

kekosongan atau kekurangan dari pengetahuan, baik yang belum maupun 

yang telah ada.  

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

a. Unit Amatan 

Unit amatan merupakan unit observasi dimana satuan-satuan 

(seperti dalam analisis) yang menjadi “sumber data dihimpun” 

(Masri dan Sofian, 2006: 155).  Berdasarkan pengertian tersebut 

yang menjadi unit amatan dalam penelitian ini adalah tampilan 

visual, audio, adegan-adegan, serta dialog dalam  film “Marlina Si 

Pembunuh Empat Babak” yang menganalisis citra perempuan 

tangguh. 

         b. Unit Analisa 

Unit analisa merupakan unit yang akan diteliti dan di analisa 

(Masri dan Sofian, 2006: 155). Yang menjadi unit analisa dalam 

penelitian ini adalah  adalah Film “Marlina Si Pembunuh Empat 

Babak”.  

3.4 Sumber Data dan Jenis Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

dari perorangan, kelompok, organisasi (Ruslan, 2003:29).  Data 

Primer di penelitian ini berupa film “Marlina Si Pembunuh Empat 

Babak”. 

B .Data Sekunder 

Selain itu untuk mendukung data juga digunakan data 

sekunder, yaitu data yang berasal dari sumber lain misalnya buku, 

artikel, jurnal, serta sumber berita lain yang berkaitan sehingga 

dapat memperkuat serta mendukung penelitian. 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mendapatkan film “Marlina Si Pembunuh dalam Empat 

Babak” dengan membeli CD film yang bersangkutan. Kemudian untuk 

pengumpulan data peneliti lakukan hal seperti berikut :  

a. Analisis Tekstual 

Analisis tekstual yaitu melakukan pengamatan secara cermat 

terhadap apa yang hendak diteliti, dalam hal ini yaitu analisis 

semiotika pencitraan perempuan tangguh pada film “Marlina Si 

Pembunuh Empat Babak” sebagaimana yang digambarkan dalam 

film dengan analisis semiotika Roland Barthes dengan aspek-aspek 

yang terdiri dari denotasi, konotasi, dan mitos. 

b. Observasi 

Observasi merupakan suatu cara mengumpulkan data 

dengan mengambil langsung objek atau penggantinya (misal: film, 

rekonstruksi, video dan sejenisnya) (Nazar Bakry, 1994:36). 

Peneliti melakukan observasi terhadap film Marlina Si Pembunuh 

dalam Empat Babak. 

3.6 Teknik Analisis 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah menggunakan langkah-langkah seperti yang dikemukakan oleh 

Burhamn Bungin (2003:70), yaitu sebagai berikut : 

1. Klasifikasi Data (Data Classification) 

Klasifikasi data diartikan dengan proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar. 

Klasifikasi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai 

dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, 

membuat memo, dan membuat ringkasan. Peneliti 

mengklasifikasi data yang terkumpul dari beberapa sumber 
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dengan membuat poin-poin ringkasan hasil observasi dan 

dokumentasi. 

2. Penyajian Data (Data Display) 

Display data adalah pendeskripsian sekumpulan 

informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya 

penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. 

Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks 

naratif. Penyajian juga dapat berbentuk matrik, diagram, 

tabel, dan bagan. Penelitian ini menyajikan data dalam 

bentuk naratif untuk menjelaskan hasil penelitian. 

3. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (Conclusion 

Drawing and Verification) 

Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. 

Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi. Yaitu 

menemukan makna data yang telah disajikan. Setelah 

melakukan penelitian pada topik yang dipilih, peneliti 

menyajikan hasilnya dalam bentuk naratif. Dari hasi 

penelitian tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan 

untuk menegaskan hasil penelitian. 

4. Kredibitas Data (Data Credibility) 

Sugiyono (2013:2) memaparkan tujuan uji 

kredibilitas data yaitu untuk menilai kebenaran dari temuan 

penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika 

partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian 

memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri. 

 

 

 

 


