
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis analisis semiotika Roland 

Barthes. Alasan penulis menggunakan analisis semiotika Roland Barthes karena peneliti 

mencoba menjelaskan penanda petanda dan juga mitos atau budaya yang terkandung pada film 

pendek “Turut Berdukacita”, juga menjelaskan dan memahami makna pesan moral simpati 

yang terkandung di dalam film pendek tersebut. 

Pendekatani yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif 

adalah pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap 

suatu masalah dengan menggunakan teknik analisis mendalam (in-depth analysis) yang 

mengkaji masalah secara kasus per kasus.1 Ghony dan Almansyur mendefinisikan penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal terpenting suatu barang 

atau jasa (2012:25).2 Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif karena data yang 

dikumpulkan bukan angka melainkan kata-kata dan disertai analisis.  

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah segala hal yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian 

ini yang menjadii objek penelitian adalah film pendek “Turut Berdukacita” tahun 2018. 

3.3 Unit Amatan dan Unit Analisis 

3.3.1 Unit Amatan 

Ihalauw (2003:178) mengartikan unit amatan sebagai sesuatu yang digunakan 

sebagai sumber untuk memperoleh data dalam rangka menggambarkan atau menjelaskan 

analisis penelitian. Sehingga unit amatan dalam penelitian ini adalah semua scene di film 

pendek “Turut Berdukacita” yang mengandung pesan moral simpati.3 

                                                             
1 https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-penelitian/ diakses pada Jumat, 16 Juli 2021 pukul 22.03 WIB 
2 Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Alamsyur. 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta: Arruz Media. hal 25 
3 Ihalauw, John. J. O. I. 2003. Bangunan Teori. Salatiga: Fakultas Ekonomi UKSW. 
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3.3.2 Unit Analisis 

Menurut Hamidi (2005), unit analisis merupakan satuan yang diteliti dan dapat 

berupa benda, individu, kelompok atau latar peristiwa yang terjadi.4 Maka dari penjelasan 

tersebut, unit analisis dalam penelitian ini adalah pemaknaan isi pesan moral simpati yang 

terkandung di dalam film pendek “Turut Berdukacita” (2018) dengan analisis semiotika 

Roland Barthes. 

3.4 Sumber Data 

Data yang diperoleh di dalam penelitian kualitatif berupa teks, foto, cerita, gambar, serta 

artefact dan bukan angka yang bisa dihitung (Pawito: 2007). Di dalam penelitian, data terbagi 

dalam dua jenis, yaitu yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung oleh peneliti, sementara data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber 

lain yang dipublikasi secara resmi dan relevan untuk dijadikan sumber data dan informasi.  

3.4.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah film pendek “Turut Berdukacita” 

3.4.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah majalah, novel, buku-buku, ensiklopedia, review 

dari film pendek “Turut Berdukacita”, dsb. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitiani ini teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumentasi 

karena objek penelitian berupa dokumen yaitu film. Teknik dokumen digunakan untuk 

mengumpulkan data dari sumber nonmanusia. Adapun tahap pengumpulan data sebagai 

berikut : 

1. Mengamati secara langsung film pendek “Turut Berdukacita” dengan cara menonton dari 

awal hingga berakhirnya film untuk memperoleh gambaran tentang tema umum film 

tersebut. 
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2. Menyimak dan mengamati kata demi kata, gestur, bentuk komunikasi, tindakan para 

pemain dalam setiap adegan yang ada di film pendek “Turut Berdukacita”, dengan 

memperhatikan bagaimana simpati yang digambarkan dalam film tersebut. 

3. Mengelompokkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Mencatat, 

mengkategorikan, dan menyajikan temuan-temuan yang dianggap penting dan menarik 

berdasarkan isu yang diteliti sebagai sumber data. 

4. Peneliti juga menimbang dan memutuskan data-data yang akan dianalisis. 

 

3.6 Teknik Analisa Data 

Analisis data adalah upaya sistematis untuk mencari dan menata data. Data yang 

dikumpulkan berupa catatan observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan 

pemahaman penulis mengenai kasus yang diteliti.5 Untuk melakukan penelitian ini, penulis 

akan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes yang menekan interaksi antara teks 

dengan pengalaman personal dan budaya, atau yang lebih dikenal dengan “order of 

signification”. “Order of Signification” mencakup denotasi dan konotasi. Denotasi adalah 

makna sebenarnya sedangkan konotasi adalah makna yang beradaptasi dengan individu atau 

budaya. 

 

 

 

 

 

 

Dari peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif terdiri atas penanda dan petanda, 

juga disaat yang bersamaan tanda denotatif adalah penanda konotatif. Denotasi adalah makna 

yang sebenarnya, yang disepakati bersama secara sosial dan digunakan untuk menunjukkan 

                                                             
5 Muhajir, Noeng. 1996. Metodologi penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Rake Sarasin. hal. 104 
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moralitas. Sedangkan konotasi adalah tanda yang tandanya memiliki makna terbuka untuk 

dapat diinterpretasikan menjadi sesuatu yang baru. 

Tahapan dalam menganalisa film pendek “Turut Berdukacita” menggunakan dua tahap 

analisis, yakni deskripsi makna denotatif dan deskripsi makna konotatif. Deskripsi makna 

denotatif adalah makna secara definisi nyata, sedangkan deskripsi makna konotatif merupakan 

keaktifan penonton atau pembaca dalam memaknai suatu tanda dengan mengikutsertakan 

emosional serta kultural personalnya.  

3.7 Uji Keabsahan Data 

Prosesi analisa data demi mendapatkan keabsahan data-data yang telah terkumpul 

menggunakan analisa triangulasi. Menurut Norman K. Denkin, triangulasi merupakan 

kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terikat dari sudut 

pandang dan perspektif yang berbeda. Dengan kata lain, triangulasi adalah usaha memahami 

data melalu berbagai sumber, subjek peneliti, cara (teori, metode, kritik) dan waktu.6 

Konsep Denkin menjelaskan triangulasi meliputi empat hal, yaitu: 

1. Triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan informasi atau data yang 

berbeda. 

2. Triangulasi antar-peneliti dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu orang dalam 

pengumpulan data. 

3. Triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalu berbagai 

metode dan sumber perolehan data. 

4. Triangulasi teori adalah tahap yang paling sulit karena peneliti dituntut memiliki expert 

judgement ketika membandingkani temuannya dengan perspektif tertentu, terlebihi 

apabila perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda.  

Dalam penelitian kali ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber data. Peneliti akan 

melakukan pengecekan melalu data yang muncul lewat beberapa sumber, seperti buku-buku, 

jurnal, dan internet dimana data pertama tidak harus dianggap valid tetapi justru diragukan 

                                                             
6 Rahardjo, Mudjia. 2010. Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim melalui 
https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html diakses pada Jumat, 23 Juli 
2021 puku; 12.36 WIB. 
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kebenarannya. Sehingga perlu diuji data lain dengan sumber yang berbeda, demikian seterusnya 

sehingga data yang diperoleh benar-benar objektif. 
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