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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan & Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tipe 

interpretatif. Dalam penelitian kualitatif dikenal beberapa jenis pendekatan yaitu: 

Pendekatan Fenomenologis; Pendekatan Interaksi Simbolik; Pendekatan 

Kebudayaan; dan Pendekatan Ethometodologi (Moleong, 1990). Sedangkan 

pendekatan yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan Fenomenologis 

dengan model interaksi simbolik. Dalam pendekatan ini yang ditekankan adalah 

aspek subyektif dari perilaku orang. Max Weber memberi tekanan pada Verstehen 

(pengertian interpretatif terhadap pemahaman manusia). Dalam paradigma 

fenomenologi, peneliti berusaha masuk ke dalam dunia konseptual para subyek yang 

ditelitinya sedemikian rupa sehingga mereka mengerti apa dan bagaimanasuatu  

pengertian  yang  dikembangkan  oleh  mereka  di  setiap  peristiwa  dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang bermaksud untuk 

memahami dan menafsirkan fenomena atau masalah yang terjadi dalam sebuah 

penelitian. Meskipun didalamnya memperlihatkan keberagaman, semuanya bermuara 

pada alasan-alasan (reasons) dan makna yang tersembunyi dari suatu fenomena 

social. Fokusnya bisa kearah (untuk menemukan) etika macam apa yang tersembunyi 

di balik suatu fenomena sosial. Bisa juga untuk menemukan frame (pola pikir) 

macam apa yang terpancar di balik suatu fenomena sosial. Bisa pula terfokus untuk 
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menemukan tema atau nilai budaya semacam apa yang terpendam di balik fenomena 

social. Bahkan bisa ditujukan untuk menemukan rasionalitas seperti apa yang 

bersemayam di balik fenomena social (Bungin, 2011:45) 

Dasar pada penelitian ini menggunakan analisis semiotik. Analisis Semiotik 

adalah suatu teknik dalam memaknai dan menganilis tentang tanda dan terbentuknya 

tanda pada sebuah media. Analisis Semiotik yang digunakan ialah model analisis 

semiotik dari Roland Barthes. Model analisis semiotik Barthes dipilih karena sesuai 

untuk diterapkan dalam penelitian ini.  

Model Roland Barthes memiliki perangkat semiotik yang jelas, seperti 

denotasi, konotasi, dan mitos. Selain itu Model Roland Barthes dipilih karena adanya 

mitos (myth) yang digunakan untuk memahami bagaimana kebudayaan membangun 

dan memahami makna atas sebuah realitas yang ada.  

Menurut Roland Barthes tuturan mitologis bukan saja berbentuk tuturan oral 

atau lisan, tetapi tuturan itu dapat berbentuk visual seperti tulisan, fotografi, film, 

laporan ilmiah, olah raga, pertunjukan, iklan, dan lukisan. Mitos pada dasarnya 

adalah semua yang mempunyai modus representasi atau yang mewakili sesuatu pada 

sebuah kebudayaan tertentu.  

Pendekatan penelitian ini digunakan dalam rangka mengeksplorasi suatu 

pesan, makna dan moral yang ada dalam film animasi The Little Prince (2015) 

tentang pencarian jati diri dari tokoh Little Girl dalam film The Little Prince. 
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3.2. Objek Penelitian & Unit Analisis 

 Objek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah film animasi 

“The Little Prince” yang diangkat dari novel tahun 1943 karya Antoine de Saint-

Exupéry dan film animasi ini disutradarai Mark Osborne dan ditayangkan di layar 

lebar diseluruh dunia termasuk di Indonesia pada Oktober tahun 2015. Kemudian, 

objek penelitian tersebut dibantu dengan referensi dari studi pustaka, yaitu dengan 

memanfaatkan literatur-literatur, majalah dan buku untuk semakin memperkuat data 

penelitian berhubung dengan penelitian yang bersangkutan. Unit Analisis yang 

digunakan berupa Potongan beberapa gambar dan dialog yang ada dalam film The 

Little Prince. 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mendokumentasikan, yaitu 

dengan menyimpan data, yaitu berupa film animasi yang berdurasi 110 Menit dalam 

bentuk soft copy.  

 Selanjutnya peneliti melakukan pengamatan terhadap isi film tersebut 

terutama kepada tokoh utama yakni Prince serta norma dan representasi yang muncul 

dalam film tersebut, serta mencatat tanda-tanda yang terdapat dan tertuang dalam 

gambar tersebut sesuai dengan metode yang telah ditetapkan.  

3.4.  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

pendekatan dengan model semiotika Roland Barthes dimana dalam mengkaji gambar 

ilustrasi dengan semiotika Barthes, langkah awal atau pertama yang dilakukan adalah 

dengan menganalogikan atau menjabarkan gambar ilustrasi, dalam hal ini berupa 
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bagian-bagian tertentu yang mewakili-nya ke dalam bahasa. Dalam menganalisa data 

yang didapat dari objek penelitian, peneliti menjabarkan analisa penelitian melalui 

tabel dalam peta tanda dari analisis model semiotika Roland Barthes untuk 

mempermudah maka peneliti menentukan dengan tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.1.Peta analisis Roland Barthes 

Signifier (Penanda) Signified (Petanda) 

Denotative Sign (Tanda Denotasi) 

Connotative Signifier  

(Penanda Konotatif) 

Connotative Signified  

(Petanda Konotatif) 

Connotative Sign (Tanda Konotatif) 

 

Diartikan (Signifier, Signfied) sebenarnya adalah “Suatu hal yang 

dimaksud oleh si pengguna sign itu ketika menggunakan sign itu, sedangkan yang 

mengartikan (significant atau signefier) itu adalah tidak lain dari sign-sign itu, 

yang terbentuk dari fonem-fonem bahasa yang bersangkutan.” 

Barthes membahas lingkup makna yang lebih besar adalah dengan 

membedakan dua hal yakni adanya makna denotatif dengan makna konotatif. 

Makna denotatif adalah makna kata atau kelompok kata yang didasarkan atas 

penunjukan yang lugas pada sesuatu diluar bahasa atau yang didasarkan atas 

konvensi tertentu dan bersifat objektif. 
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Makna denotatif pada dasarnya meliputi hal-hal yang ditunjuk atau 

dideskripsikan oleh kata-kata, sedangkan makna konotatif adalah aspek makna 

sebuah atau sekelompok kata yang didasarkan atas perasaan atau pikiran yang 

timbul atau ditimbulkan pada pembicara (penulis) dan pendengar (pembaca). Bisa 

dibilang makna denotatif dikatakan objektif karena makna ini berlaku umum, 

sebaliknya makna konotasi bersifat subjektif dalam pengertian bahwa ada 

pergeseran makna dari makna umum (denotatif) karena sudah ada penambahan 

rasa atau nilai tertentu. 

Mitos dalam pandangan Barthes berbeda dengan arti umum mitos. Mitos 

disini adalah bahasa, maka mitos adalah sebuah sistem komunikasi dan mitos 

adalah sebuah pesan. Melalui uraiannya, mitos dalam pengertian khusus 

merupakan perkembangan dari konotasi. Konotasi yang sudah terbentuk lama 

dimasyarakat itulah yang disebut mitos. 

 Dibawah ini peneliti lampirkan contoh analisis data mengenai film yang 

dianalisis pada penelitian ini, sebagai berikut : 

 

      Gambar 3.1 Ibu dan Papan kegiatan 
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 Pada gambar diatas dijelaskan seorang ibu yang memberikan perencanaan 

putrinya untuk mempersiapkan tes  masuk ke Werth Academy karena sebelumnya 

gagal. Ibu tersebut membuat papan yang berisi kegiatan yang harus dijalan putrinya 

secara teratur. 

 Jika dianalisis dengan teori semiotika model Roland Barthes diperoleh data : 

 

Tabel 3.2 Ibu dan Papan kegiatan 

Signifier ( Penanda ) Signified ( Petanda ) 

  

Dialog: “ Semuanya disini, dari atas 

kebawah, kiri ke kanan, menit per jam, 

jam per hari, hari per minggu, minggu 

per bulan, bulan per tahun, Semuanya” 

Ibu sedang menjelaskan perencanaan 

putrinya sebelum menghadapi tes 

masuk werth academy 

                                  Denotative Sign ( Tanda Denotatif ) 

Ibu membuat papan yang berisi perencanaan putrinya yang tersusun rapi 

Conotative Signifier ( Penanda ) Conotative Signfied ( Petanda ) 

Ibu yang memiliki sebuah papan besar 

yang berisi kegiatan yang harus dijalani 

putrinya agar bisa masuk ke Werth 

Academy 

Papan tersebut berisi detail kegiatan 

yang harus dijalani putrinya dari hari ke 

hari sehingga waktu yang dimiliki 

putrinya habis untuk belajar 
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Conotative Sign ( Tanda Konotatif ) 

Papan yang dibuat ibu berisi kegiatan putrinya selama liburan, dimana liburan 

tersebut seharusnya digunakan purinya untuk beristirahat sebelum memasuki 

ajaran baru 

 

Tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu dengan mengapresiasikan 

objek penelitian sebagai langkah awal untuk memahami film. Kemudian membedah 

objek penelitian untuk mencermati setiap bagianya lalu mengkombinasikan dengan 

data pendukung yang didapat sehingga didapatkan pesan yang ingin disampaikan 

melalui film itu. 

  


