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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Pendekatan dan Jenis Penelitian 

3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu penelitian yang 

bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui 

pengumpulan data sedalam-dalamnya. Penelitian kualitatif tidak mengutamakan 

besarnya populasi atau sampling bahkan populasi atau samplingnya sangat 

terbatas. Jika data yang terkumpul sudah mendalam dan bisa menjelaskan 

fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari sampling lainnya. Penelitian ini 

yang lebih ditekankan adalah pesoalan kedalaman (kualitas) data bukan 

banyaknya (kuantitas) data (Kriyantono, 2010: 56-57). 

3.1.2 Jenis Penelitian   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan 

untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau 

berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian 

(Bungin, 2012: 48). 

3.2 Unit Amatan dan Unit Analisa 

Unit amatan adalah unit yang merupakan sumber untuk memperoleh data 

dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan tentang hal-hal yang hendak 

dianalisis, sedangkan unit analisa merupakan satuan terkecil dari objek yang 

hedak diteliti, atau dengan kata lain untit analisa merupakan suatu yang menjadi 

fokus dari sebuah penelitian (Masri & Sofian, 2006: 155).  
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Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi unit amatan dalam 

penelitian ini adalah scene-scene tokoh Ayah (David Sheff) sedangkan yang 

menjadi unit analisia dari penelitian ini adalah peran Ayah dalam film “Beautiful 

Boy” yang dianalisis dengan semiotika Roland Barthes. 

3.3 Sumber Data dan Jenis Data 

3.3.1 Sumber Data 

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah subyek darimana 

data diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Adegan-adegan pengasuhan ayah dalam 

film “Beautiful Boy”  tahun 2018 menjadi sumber data penelitian ini. 

3.3.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau 

tangan pertama di lapangan (Kriyantono, 2010: 41). Data primer dalam penelitian 

ini berupa film “Beautiful Boy” (2018).  

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder (Kriyantono, 2010: 42). Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, 

jurnal, artikel, serta sumber lain yang berkaitan dengan data yang mendukung 

penelitian ini. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Peneliti mendapatkan film “Beautiful Boy” dengan membeli DVD film 

tersebut. Kemudian dalam pengumpulan data, hal yang dilakukan peneliti adalah 

menggunakan hasil observasi. Garis besar data dalam penelitian kualitatif dapat 

dikelompokan menjadi tiga jenis data yaitu: data yang diperoleh dari hasil 

observasi, data interview (wawancara) serta data berupa dokumen, teks atau karya 

seni yang dinarasikan (Pawito, 2007: 96). Karya yang dimaksukan ialah gambar, 
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film, patung, musik dan lainnya (Sugiyono, 2011: 240). Berdasarkan teknik 

pengambilan data tersebut maka data yang diperoleh peneliti adalah sebuah teks 

atau karya seni yang dinarasikan dalam bentuk film “Beautiful Boy”. Maka teknik 

pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

1. Penulis mengumpulkan data sebanyak-banyaknya baik melalui internet, 

review film, buku-buku, dsb. 

2. Mengamati dengan cara melihat film “Beautiful Boy”. 

3. Menyimak dan mengamati setiap percakapan dan adegan yang 

memperlihatkan bentuk peran ayah terhadap anaknya. 

4. Mengelompokkan dan mengemukakan temuan yang didasarkan pada 

permasalahan dalam film tersebut. 

5. Penulis mengambil keputusan dan membuat pertimbangan dalam memilah 

data yang dapat disajikan serta dianalisis. 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode yang digunakan penulis dalam teknik analisis data adalah 

menggunakan analisis Roland Barthes, yaitu ada dua tahap sifnifikasi dalam 

penganalisaan terhadap tanda atau benda. Roland Barthes dalam melakukan kajian 

terhadap tanda menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut. Tahap pertama 

yaitu tahap signifikasi denotasi, dalam tahapan ini hubungan antara signifer dan 

signifed dalam sebuah tanda pada realitas eksternal, yaitu makna paling nyata 

dengan tanda. Sedangkan dalam tahap kedua, tahap ini dinamakan tahap konotasi. 

Dalam tahap ini akan terjadi jika si penafsir akan bertemu dengan emosi serta 

nilai-nilai kebudayaan yang ada (Sobur, 2009: 128). 

Dalam definisi lain, penanda (signifer) adalah citraan atau kesan mental 

dari sesuatu yang bersifat verbal atau visual, seperti suara, tulisan atau tanda. 

Sedangkan petanda (signified) adalah konsep abstrak atau makna yang dihasilkan 

oleh tanda (Pilang, 2003: 20). 
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Yasraf mengemukakan bahwa denotasi adalah hubungan eksplisit antara 

tanda dengan referensi atau realotas dalam pertandaan. Sedangkan konotasi adalah 

aspek makna yang berkaitan dengan perasaan dan emosi serta nilai-nilai 

kebudayaan dan ideologi (Pilang, 2003: 16). 

 

 

 

 

 

                    Gambar 3 

                   Peta Roland Barthes 

      (Colbley & Jansz, 1999: 51) 

Berdasarkan peta Roland Barthes di atas dapat diartikan bahwa tanda 

denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Namun, pada saat yang 

bersamaan, tanda denotatif adalah merupakan penanda konotatif (4). Dengan kata 

lain hal tersebut merupakan unsur material. Hanya saja jika pembaca mengenal 

tanda “sign” barulah konotasi seperti harga diri, kegarangan dan keberanian 

menjadi mungkin. Jadi, dalam konsep Barthes benda konotatif tidak sekedar 

memiliki makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif 

yang melandasi keberadaannya.  

3.6 Uji Validitas 

Penulis dalam melakukan pengujian kredibilitas dalam pengecekan data 

menggunakan berbagai sumber dengan menggunakan triangulasi pengumpulan 

data (Sugiyono, 2011: 273-274): 

1. SIGNIFER 

(PENANDA) 

2. SIGNIFED 

(PETANDA) 

3. DENOTASI SIGN (TANDA 

DENOTATIF) 

4. CONNOTATIVE SIGNIFER 

(PENANDA KONOTATIF) 

5. CONNOTATIVE SIGNIFED 

(PENANDA KONOTATIF) 

6. CONNOTATIVE SIGN (TANDA KONOTATIF) 
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Dari ketiga triangulasi tersebut penulis menggunakan triangulasi sumber 

sebagai kredibilitas pengecekan data. Penulis mengambil sumber jurnal, data 

mengenai film, dan menggunakan artikel mengenai film “Beautiful Boy” sebagai 

kredibilitas data. Penulis akan melakukan pengecekan data dari berbagai sumber 

seperti buku, internet, jurnal dan data lainnya. Sebagaimana data yang pertama 

akan didujung dengan data dari sumber lain yang berbeda serta dilakukan 

seterusnya agar mendapat hadil yang objektif dalam penelitian ini. 

 


