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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Dalam peneletian ini, peneliti menggunakan metode analisa semiotika. 

Analisa semiotika merupakan suatu teknik analisa data yang menarik sebuah tanda 

dan cara tanda-tanda tersebut bekerja (John Fiske, 2012: 66). Disini peneliti 

menggunakan analisa semiotika model Roland Barthes, karena mengungkap soal 

mitos dalam metodenya. 

Tujuan analisis Barthes, menurut Lechte (2001: 196), bukan hanya untuk 

membangun suatu sistem klasifikasi unsur-unsur narasi yang sangat formal, namun 

lebih banyak untuk menunjukkan bahwa tindakan yang paling masuk akal, rincian 

yang paling meyakinkan, atau teka teki yang paling menarik, merupakan produk 

buatan, dan bukan tiruan dari yang nyata (Alex Sobur, 2006: 64-65). 

3.1. Tipe dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diambil, penelitian ini merupakan 

penelitian semiotika yang menggunakan pendekatan kualitatif tipe interpretatif karena 

permasalahan yang masih belum jelas, kompleks, dinamis, dan penuh makna. Selain 

itu, peneliti juga bertujuan untuk memahami situasi sosial secara mendalam, 

menemukan pola, hipotesis, dan teori. 
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3.2. Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian karya tulis ini melibatkan peneliti sebagai alat 

pengumpul datanya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Moleong yang menegaskan 

penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai pelaksana, pengumpul data, analis, 

penafsir data, dan pelapor penelitian. Dalam konteks ini peneliti bisa dianggap 

sebagai salah satu variabel penelitian. Selain peneliti sendiri, film animasi Sausage 

Party juga merupakan salah satu instrumen pokok yang memediai pembahasan tanda 

dan makna dalam penelitian ini. 

Sutopo (1996: 47) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif dilandasi strategi 

berfikir fenomenologis yang selalu bersifat lentur serta terbuka. Data penelitian 

bukanlah alat dasar pembuktian, namun merupakan modal dasar pemahaman. 

Penelitian kualitatif yang menekankan pada makna, harus mengerucutkan diri pada 

data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Atas dasar tersebut, maka data penelitian 

ini bisa berupa informan melalui hasil wawancara maupun dokumen atau arsip 

mengenai kebudayaan, makna, semiotika, komunikasi visual, film dan estetika. 

Sebagai peneliti, tentunya perlu memperhatikan beberapa teknik pengumpulan 

data agar peneliti benar-benar mengerti sejauh mana perannya. Sutopo (1996: 55) 

menyatakan bahwa terdapat dua strategi pengumpulan data yaitu metode interaktif 

dan noninteraktif. Metode interaktif meliputi observasi berperan dan wawancara 

mendalam. Metode noninteraktif meliputi catatan dokumen atau arsip (content 
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analysis), observasi tidak berperan, serta kuesioner. Pengamatan terhadap sebuah film 

adalah salah satu contoh observasi langsung yang tidak berperan sama sekali, karena 

kehadirannya tidak diketahui dan disadari oleh subjek yang diamati. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan cara observasi tidak berperan terhadap film animasi 

Sausage Party. Untuk menghadirkan visual ke dalam bentuk karya tulis, tentu 

peneliti harus mengcapture gambar-gambar dalam film animasi Sausage Party agar 

mudah diidentifikasi tanda visualnya. 

Penentuan jumlah capture atau potongan gambar ini diawali dengan 

penentuan pola struktur naratif sesuai dengan ciri dan karakternya. Setelah didapat 

beberapa scene yang mewakili masing-masing karakter struktur naratif, peneliti 

mengcapture beberapa gambar dengan tetap memperhatikan pergerakan gambar 

antara satu sama lain, agar kesinambungan cerita tetap terjaga. 

 

3.3. Waktu dan Tempat Penelitian 

Karena penelitian ini mengamati sebuah film, maka tempat penelitian 

dilakukan di rumah peneliti sendiri, dengan rentang waktu mulai Bulan November-

Desember. 

 

3.4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini berupa seluruh reka adegan yang tersirat 

simbol-simbol yang mengindikasikan adanya propaganda atheisme dalam film. 

Adapun sumber data yang didapatkan oleh peneliti : 
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a. Sumber data primer : 

Film animasi Sausage Party 

Durasi : 01.28.45 

Sinopsis : Berlatar tempat di supermarket yang disebut dengan Shopwell, 

para makanan hidup damai disana. Mereka memiliki tujuan utama 

berharap agar diambil oleh para pelanggan yang mereka anggap sebagai 

Tuhan, untuk dibawa ke dunia luar dari supermarket yang mereka anggap 

sebagai Surga. Sebuah sosis bernama Frank (Seth Rogen) menemukan 

kebenaran tentang tujuan utama dari keberadaan mereka yang digunakan 

sebagai makanan. Dengan bantuan dari teman-temannya, Frank memiliki 

sebuah misi untuk menyatakan kebenaran tentang kebaikan “Tuhan” dan 

juga “Surga yang indah” dengan memulai petualangan bersama pacarnya, 

Brenda sebuah roti (Kristen Wiig). 

b. Sumber data sekunder : 

Peneliti menggunakan sumber data sekunder berupa buku-buku yang 

mengacu tentang elemen-elemen semiologi, dan juga yang membahas 

tentang analisis semiotika. Selain itu, peneliti juga sedikit mengutip dari 

halaman artikel, dan jurnal yang bahasannya terkait dengan propaganda 

atheisme dalam film di internet. 

 

3.5. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data menggunakan analisis semiotika model Roland Barthes 

untuk menginterpretasikan makna yang terkandung dalam gambar-gambar serta 



40 
 

kalimat yang ada di dalam film Sausage Party. Berdasarkan model Roland Barthes, 

tanda merupakan konstruksi lambang-lambang atau pesan yang pemaknaannya tidak 

cukup hanya dengan mengaitkan signifier dan signified semata, namun juga harus 

memperhatikan susunan (construction) dan isi (content) dari lambang-lambang 

tersebut. 

Model pemaknaan Barthes dikenal dengan model signification dalam dua 

tahap, yaitu dengan menginterpretasikan tanda ke dalam dua tingkatan makna, 

denotasi, dan konotasi. Makna denotasi adalah makna tingkat pertama yang bersifat 

objektif yang dapat diberikan kepada tanda, yakni dengan mengaitkan secara 

langsung antara tanda dengan realitas atau gejala yang ditunjuk. Makna konotasi 

adalah makna-makna yang dapat diberikan pada tanda dengan mengacu pada nilai-

nilai budaya tersebut, sehingga berada pada tingkatan kedua (Parwito, 2007). Dengan 

menggunakan interpretasi makna dua tingkat Barthes, maka peneliti dapat 

menginterpretasikan dan mendeskripsikan pesan propaganda atheisme yang ingin 

disampaikan dalam film Sausage Party. 

Untuk membantu peneliti membaca dan memahami hasil pemaknaan, maka 

peneliti membuat tabel kerja dengan format sebagai berikut : 

Tabel Kerja Analisis 

No. Tanda Keterangan 
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Peneliti menggunakan metode pemaksaan Roland Barthes untuk menggali 

setiap tanda yang ada dalam gambar ilustrasi, memahami signifier dan signified nya, 

membagi dalam bentuk indikator-indikator tanda dan kemudian menginterpretasikan 

makna denotasi dan konotasinya. 

 

Peta Kerja Tanda Roland Barthes 

1. Signifier 2. Signified 

3. Denotative Sign (Tanda Denotatif) 

 

Dari peta kerja tanda Roland Barthes diatas, tanda denotatif (3) terdiri dari penanda 

(1) dan petanda (2). Tetapi, pada saat bersamaan tanda denotatif adalah juga penanda 

konotatif (4). Jadi, dalam konsep Barthes, tanda konotatif tidak sekedar memiliki 

makna tambahan namun juga mengandung kedua bagian tanda denotatif yang 

melandasi keberadaannya. Konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebutnya 

“mitos” dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan pembenaran bagi 

nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos juga 

terdapat pola tiga dimensi penanda, petanda, dan tanda. Namun sebagai suatu sistem 

4. Connotative Signifier 5. Connotative Signified 

6. Connotative Sign (Tanda Konotatif) 
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yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya 

atau dengan kata lain, mitos adalah juga suatu sistem pemaknaan tatanan kedua. Di 

dalam mitos juga sebagai petanda dapat memiliki penanda. 


