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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1.  Metode Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan metode semiotika. Sobur (2013), menjelaskan 

semiotika merujuk pada bidang studi yang mempelajari makna atau arti suatu tanda atau 

lambang.  

3.2.  Pendekatan Dan Jenis Penelitian 

Analisis semiotik termasuk dalam penelitian kualitatif sehingga penelitian ini 

menggunakan penelitian kualitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk memahami 

sebuah fakta. Tujuan dari analisis kualitatif sendiri yaitu menemukan makna dari data 

yang dianalisis. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 

interpretatif. Menurut Piliang (2012) dalam jurnal “Representasi Kecantikan Wanita 

dalam Film 200 Ponds Beauty” karya Meldina Ariani, kualitatif interpretatif adalah 

metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan teks sebagai objek kajiannya, serta 

bagaimana peneliti menafsirkan dan memahami kode (decoding) dibalik tanda dan teks 

tersebut. 
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3.3.  Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini adalah film yang berjudul Comic 8: Casino King 

karya Anggy Umbara dengan durasi 1 jam 40 menit.  

Film ini bercerita tentang misi lanjutan 8 agen rahasia yang menjalankan misi 

undercover menjadi comic atau stand up comedian demi mencari seorang comic lain 

yang menjadi penghubung ke seorang master kriminal uang bernama The King. Setelah 

mereka melalui banyak hambatan, akhirnya mereka berhasil tiba di pulau rahasia milik 

The King yang ternyata menjadi salah satu kasino terbesar di Asia, dimana tempat 

berkumpulya para penjudi dari seluruh dunia. Para 8 agen tersebur harus menemukan 

cara untuk membebaskan diri dan menangkap The King. 

3.4. Unit Analisis Data 

Unit analisis dari penelitian citra perempuan dalam film komedi ini adalah  

petunjuk verbal dan non verbal (seperti: percakapan, pakaian, dan ekspresi) yang dilihat 

dari makna denotasi, konotasi, serta mitos dari tokoh perempuan dalam film Comic 8: 

Casino King Part 1. Tokoh perempuan dalam film ini menjadi objek pengamatan yang 

dibagi berdasarkan scene atau adegan film ini.  

Untuk mempermudah hasil pemaknaan untuk dibaca dan dicerna dalam  

penelitian, peneliti menggunakan tabel kerja sebagai berikut: 
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Tabel Kerja Analisis Pertama 

Scene/ 

Shot 

Audio Visual 

Dialog Music Ekspresi Gesture Setting Wardrobe 

       

       

 

Penjelasan: 

Audio: suara atau bunyi yang dihasilkan oleh getaran suatu benda, agar dapat tertangkap oleh 

telinga manusia getaran tersebut harus kuat minimal 20 kali/detik.  

Dialog:  percakapan antara 2 orang atau lebih, atau dialog dapat diartikan juga sebagai 

komunikasi yang mendalam yang mempunyai tingkat dan kualitas yang tinggi yang 

mencangkup kemampuan untuk mendengarkan dan juga saling berbagi pandangan satu 

sama lain. 

Music : suara yang disusun demikian rupa sehingga mengandung irama, lagu, dan 

keharmonisan terutama suara yang dihasilkan dari alat-alat yang dapat menghasilkan 

irama.  

Ekspresi: pengungkapan atau proses menyatakan (yaitu memperlihatkan atau 

menyatakan maksud, gagasan, perasaan, dan sebagainya).  

Gesture:  Gesture adalah suatu bentuk komunikasi nonverbal di mana tindakan tubuh 

terlihat mengkomunikasikan pesan-pesan tertentu, baik di tempat pembicaraan atau 

bersama-sama dan secara paralel dengan kata-kata yang diucapkan. Pada mulanya 

gestur dikaitkan dengan sebuah pidato.  
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Setting: Latar/setting adalah penggambaran mengenai waktu, tempat, dan suasana 

terjadinya peristiwa-peristiwa dalam cerita. Tokoh-tokoh dalam cerita hidup pada 

tempat dan waktu (masa) tertentu. Oleh karena itu peristiwa-peristiwa yang dialami 

tokoh-tokoh cerita terjadi pada waktu dan tempat tertentu pula. 

3.5.  Sumber Data 

3.5.1. Data Primer 

Data primer berasal dari dokumentasi film Comic 8: Casino King dalam bentuk 

soft file berdurasi 1 jam 40 menit. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengamati isi 

konten film yang terkait dengan penelitian. Film ini fokus pada segala bentuk adegan 

maupun dialog yang terkait dengan citra perempuan.  

3.5.2. Data Sekunder 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder berupa literatur, 

artikel, jurnal yang didapat dari kepustakaan buku, internet dan lainnya yang berkaitan 

dengan objek penelitian. 

3.6. Teknik Analisa Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori 

semiotika. Teori semiotika ini merupakan suatu model memahami dunia sebagai sistem 

hubungan yang memiliki unit dasar yang disebut dengan „tanda‟. Penelitian ini 

menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes yang terinspirasi dari de Saussure. 

Namun, letak perbedaannya de Saussure hanya sampai pada penandaan denotatif 

sedangkan Barthes mengembangkannya hingga pada sistem penandaan konotatif. 
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Peta Tanda Roland Barthes 

1. Signifier

(penanda)

2. Signified

(petanda)

3. Denotative sign (tanda denotatif)

4. CONNOTATIVE SIGNIFIER

(PENANDA KONOTATIF)

5. CONNOTATIVE SIGNIFIED

(PETANDA KONOTATIF)

6. CONNOTATIVE SIGN

Sumber: Paul Cobley & Litza Jansz. 1999. Intoducing Semiotics. NY: Totem Books, 

hlm. 51 (Sobur, 2013:69). 

Dalam peta Barthes di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda 

(1) dan pertanda (2). Namun, pada saat bersamaan, tanda denotatif adalah juga penanda

konotatif (4). Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang 

maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, 

berbeda dengan konotasi yang bukan makna sebenarnya. Konotasi seringkali identik 

dengan ideologi yang disebut sebagai “mitos”. 


