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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian  

Metode penelitian pada penelitian ini merupakan metode penelitian 

kualitatif. Bogdan dan taylor menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah salah 

satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau 

tulisan dan perilaku orang yang diamati.  Penelitian kualitatif bertujuan untuk 

mengemukakan gambaran atau memberikan pemahaman mengenai bagaimana 

dan mengapa sehubungan dengan realitas atau gejala yang diteliti (Pawito, 

2007:101). 

Metode yang dipakai menggunakan teknik analisis semiotika. Penelitian 

ini pada dasarnya bersifat kualitatif-interpretatif. Dengan fokus penelitian adalah 

mengamati bagaimana identitas transgender direpresentasikan dalam film Salah 

Bodi melalui tokoh utama Farhan dan Inong. Teknik analisis semiotika 

memungkinkan peneliti menganalisa lewat bahasa verbal dan non verbal. Bahasa 

verbal yaitu dialog yang ada dalam film ini, sedangkan non verbal seperti 

perilaku, pakaian dan bahasa tubuh. Kemudian untuk mengetahui tanda maupun 



30 
 

makna tersebut, peneliti menggunakan analisis semiotika model Charles Sanders 

Peirce. 

 

3.2 Obyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah berupa film Salah Bodi dari DVD. Sedangkan 

unit analisisnya adalah potongan gambar dan visual yang terdapat dalam film 

Salah Bodi yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian melalui tokoh 

utama Inong dan Farhan.  

 

3.3. Teknik Pengumpulan Data  

Penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Sumber data yaitu data yang 

berupa film Salah Bodi dari DVD.  Peneliti akan mengamati setiap adegan yang 

memperlihatkan tokoh utama yaitu Fahran dan Inong dalam Film Salah Bodi. 

Peneliti akan mengambil beberapa adengan yang relevan dengan tujuan 

penelitian sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. 

Dengan kata lain, peneliti tidak akan menganalisis semua adengan yang ada pada 

Film Salah Bodi.  
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3.4 Unit Analisis 

Unit analisis adalah satuan terkecil yang memiliki makna. Setiap unit yang 

akan dianalisa, digambarkan atau dijelaskan dengan pernyataan-pernyataan 

deskriptif. Unit analisis yang digunakan berupa 16 adegan atau scene yang 

terdapat dalam film Salah Bodi yang kemudian ditampilkan berupa scereenshot. 

Ruang lingkup penelitian tentang transgender yang akan diteliti memfokuskan 

pada 16 adegan atau scene yang mengacu pada representasi identitas transgender 

yang dianalisis menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce. 

Unit yang dianalisis sebagai berikut : 

a. Scene 7 dan 15; mewakili pembentukan identitas I didalam lingkungan 

private.   

b. Scene 10; mewakili pakaian yang dikenakan tokoh Farhan  

c. Scene 35; mewakili cara duduk yang ditampilkan tokoh Farhan 

d. Scene 11; mewakili makeup yang ditampilkan tokoh Farhan 

e. Scene 4, 5, 22; mewakili perilaku yang ditampilkan tokoh Farhan 

f. Scene 13; mewakili pakaian yang dikenakan tokoh Inong 

g. Scene 27; mewakili makeup yang ditampilkan tokoh Inong 

h. Scene 39, 33, 13, 40; mewakili perilaku yang ditampilkan tokoh Inong 
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i. Scene 10 dan 35; mewakili identitias sosial Farhan. Scene 38; mewakili 

identitas sosial Inong.  

 

3.5 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

semiotika. Analisis semiotika adalah penelitian yeng bersifat pembahasan 

mendalam tentang suatu sistem tanda atau isi suatu informasi tertulis dan tercetak 

dalam metode media massa. Analisis semiotika dapat digunakan untuk berbagai 

bentuk komunikasi yang diaplikasikan dalam berbagai media seperti majalah, 

radio, televisi, film dan sebagainya. 

Tahapan-tahapan yang peneliti lakukan dalam menganalisa data sebagai 

berikut: 

a. Peneliti mengamati film Salah Bodi dan membaginya menjadi dua sub bab 

berdasarkan pada pembentukan identitas diri, sehingga pembahasan atau 

hasil analisis yang dilakukan tidak melebar dari rumusan masalah yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Dalam masing-masing sub bab terdapat 

beberapa adegan atau scene yang merepresentasikan simbol-simbol dari 

pemaknaan identitas diri. Adegan atau scene tersebut diwakilkan berupa 

screenshoot. 
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b. Peneliti melakukan analisa menggunakan metode semiotika Charles

Sanders Peirce yang dikombinasikan dengan teori identitas I dan Me yang

dikemukakan oleh George Herbert Mead terhadap  adegan atau scene

yang telah peneliti tentukan sebelumnya. Analisa dilakukan dalam tiga

tahap yaitu analisa ikon, indeks dan simbol pada setiap adegan atau scene

kemudian menganalisa simbol pembentukan identitas I dan Me dari ikon,

indeks dan simbol tersebut.

c. Dalam proses pemilihan scene dalam film salah Bodi, peneliti menemukan

beberapa scene yang tidak sesuai dengan pemaknaan identitas sehingga

gambar tersebut menjadi tidak terpakai dan tidak ditampilkan dalam

pembahasan.

d. Setelah data dianalisis maka dihasilkan simbol-simbol yang berkaitan

dengan pemaknaan identitas diri seseorang. Dari hasil tersebut peneliti

kemudian menarik kesimpulan yang didalamnya dapat menjelaskan secara

singkat dan jelas mengenai simbol-simbol dan pemaknaan identitas I dan

Me yang terepresentasikan dalam film Salah Bodi.


