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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3. 1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif. Menurut Creswell (2003), pendekatan kualitatif adalah pendekatan 

untuk membangun pernyataan pengetahuan. Di dalam penelitian kualitatif, 

pengetahuan di bangun melalui interpretasi terhadap multi perspektif dari 

berbagai masukan segenap partisipan yang terlihat di dalam penelitian. Alasan 

penggunaan metode ini, dikarenakan pada dasarnya pendekatan kualitatif 

digunakan pada peneitian ini menekankan pada deskriptif dan penciptaan makna 

atas kebenaran yang ditangkap secara apa adanya (obyektif). Penelitian sosial 

menggunakan kualitatif deskriptif bertujuan untuk mengkritik kelemahan 

penelitian kualitatif, serta bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan 

berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang 

ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas 

itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran 

tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. Jadi pendekatan kualitatif 

yang digunakan pada penelitian ini untuk menggambarkan dan mendeskripsikan 

lebih mendalam mengenai maskulinitas yang digambarkan melalui film”Terlalu 

Tampan”. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian 

deskriptif. Jenis penelitian deskriptif bertujuan membuat deskripsi secara 

sistematis tentang fakta-fakta dan fenomena-fenomena dari objek yang diteliti 

(Kriyantono, 2007:69). Jenis penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak 

menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya 
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sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti (Mardalis, 2007:26). Sesuai dengan 

penjelasan tersebut, maka jenis penelitian deskriptif ini digunakan sebagai proses 

melihat masalah yang diteliti dengan cara menggambarkan maskulinitas dalam 

film “Terlalu Tampan”. 

3. 2 Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah film “Terlalu Tampan”, karena penulis 

ingin menggambarkan tentang maskulinitas yang terkandung di dalam film 

Terlalu Tampan. Film karya sutradara Rochelle Kalangi yang muncul pada awal 

tahun 2019 ini merupakan adaptasi dari Webtoon (aplikasi komik elekteronik 

karya LINE) yang berjudul Terlalu Tampan ciptaan Muhammad Ahmes Avisiena 

Helvin dan Savenia Melinda. Film ini menarik untuk dilihat dan membuat 

penasaran terutama bagi para penonton yang sudah membaca komik tersebut. 

Komik Terlalu Tampan sendiri sudah dibaca sembilan juta kali di Line Webtoon 

sejak pertama kali dirilis pada Maret 2017 dan komik tersebut bahkan sudah 

diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa. 

3. 3 Unit Amatan dan Unit Analisa 

3.3.1 Unit Amatan 

Pada penelitian ini yang menjadi unit amatan adalah adegan dari 

film “Terlalu Tampan” yang menggambarkan maskulinitas sang pemeran 

utama. 

3.3.2 Unit Analisis  

Unit analisa dari penelitian film ini adalah dialog, kostum, bahasa 

tubuh, posisi kamera, dan setting yang memunculkan Mas Kulin. 
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3. 4 Pengumpulan Data 

3.4.1 Jenis Data 

Jenis sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi dua, 

diantaranya yaitu: 

1. Data Primer 

Sumber data primer dari penelitian ini adalah film “Terlalu Tampan” 

yang menjadi objek penelitian. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder dari penelitian ini didapat dari beberapa 

penelitian terdahulu yang sejenis, baik skripsi ataupun jurnal, dan juga 

artikel. 

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data 

Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Dokumentasi  

Peneliti mendokumentasikan Film Terlalu Tampan dalam bentuk soft-

file yang berisi Film yang berdurasi 136 menit dengan mengunduhnya 

dari internet. Dengan tujuan agar peneliti mendapat kemudahan dalam 

melakukan penelitian. 

b. Kepustakaan  

Untuk mengumpulkan data dan teori dalam penelitian ini, penulis 

menggunakan berbagai macam data yang dikumpulkan melalui buku-

buku, artikel-artikel, internet dan informasi nonhuman yang terkait 

dengan penelitian. 
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3. 5 Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis semiotika John 

Fiske dengan konsep television codes yang dimilikinya. Peneliti menggunakan 

teknik analisis yang dikemukakan Jane Stokes dalam bukunya yang berjudul 

How To Do Media and Cultural Studies, sehingga peneliti dapat menggali lebih 

dalam bagaimana maskulinitas ditampilkan melalui tanda-tanda dalam film 

Terlalu tampan. Tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam analisis semiotik 

ini adalah sebagai berikut (Stokes, 2003): 

1. Mendefiniskan objek analisis penelitian. Peneliti menggunakan film 

Terlalu Tampan. 

2. Mengumpulkan teks. Peneliti melakukan capture/penangkapan gambar 

pada adegan tertentu yang dianggap relevan dalam merepresentasikan 

maskulinitas tokoh utama. 

3. Menjelaskan teks. Peenjelasan berfokus pada tanda-tanda denotasi yang 

ada dalam film, misalnya pada setting. Pada tahap ini teks dikaitkan 

dengan tindakan pidana korupsi yang direpresentasikan. 

4. Menafsirkan teks. Peneliti menarik makna konotasi dari teks. Dalam 

tahap ini peneliti menarik makna konotasi dari teks. Penelitian mulai 

menganalisis lebih dalam dan mengaitkan teks film dengan teori untuk 

melengkapi hasil temuan agar tidak melenceng dari latar belakang 

permasalahan. 

5. Menarik kesimpulan yang berupa representasi maskulinitas dalam film 

Terlalu Tampan. 

3. 6 Uji Kredibilitas Data 

Proses analisa data demi mendapatkan keabsahan data-data yang telah 

terkumpul menggunakan analisa triangulasi yaitu menganalisa jawaban dari 

subjek penelitian dengan meneliti kebenaran dengan sumber data-data lainnya 
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(data empiris) yang dijadikan bahan penelitian. Triangulasi adalah bentuk 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data 

itu untuk keperluan pengecekan atau pembanding terhadap data tersebut. Patton 

dalam Pawito (2007: 97-100), membedakan triangulasi menjadi empat macam 

yaitu triangulasi data atau sumber, triangulasi metode, triangulasi teori, dan 

triangulasi peneliti. 

Triangulasi data atau sumber menunjuk pada upaya peneliti untuk 

mengakses smber-sumber yang lebih bervariasi guna memperoleh data dengan 

persoalan yang sama (Pawito 2007:99). Triangulasi metode menunjuk pada 

upaya peneliti membandingkan temuan data yang diperoleh dengan 

menggunakan metode tertentu, misalnya catatan lapangan yang dibuat selama 

transkrip dari wawancara mendalam, mengenai suatu persoalan dan dari sumber 

yang sama. Dalam hal ini, peneliti berusaha menguji seberapa tingkat validitas 

dan reabilitas data dengan menggunakan metode yang berbeda (Pawito, 

2007:99). 

Triangulasi teori menunjuk pada penggunaan perspektif teori yang 

bervariasi dalam menginterpretasikan data yang sama (Pawito, 2007:100). 

Triangulasi peneliti dapat dilakukan ketika dua atau lebih peneliti bekerja dalam 

satu tim yang  meneliti persoalan yang sama. Dalam hubungan ini, temuan data 

dari peneliti yang satu dapat dibandingkan dengan temuan data dari peneliti yang 

lain, dan peneliti kemudian dapat melakukan analisis secara bersama-sama serta 

mengemukakan penjelasan mengenai temuan yang mungkin saling berbeda 

(Pawito, 2007:100). 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi data atau sumber. 

Triangulasi data atau sumber dilakukan peneliti dengan menggunakan data-data 

sekunder atau sumber-sumber yang lebih beragam seputar film Terlalu Tampan. 




