
52 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 Penelitian mengenai representasi nilai-nilai islam pada fil Bulan Terbelah di 

Langit Amerika menggunakan jenis penelitian  deskriptif dengan pendekatan 

kualitatif. Pada tipe penelitian deskriptif, data yang di kumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan berupa angka-angka statistik. Laporan penelitian akan berisi 

kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data 

tersebut mungkin berasal dari gambar dan teks yang ada di dalam scene film tersebut. 

Pada penulisan laporan demikian, peneliti menganalisis data yang sangat kaya 

tersebut dan sejauh mungkin dalam bentuk aslinya (Moleong: 2007). 

 Dengan penelitian kualitatif, penelitian ini mendekati makna dan ketajaman 

analisis logis dan juga dengan cara menjauhi statistik. Penelitian kualitatif merupakan 

cara handal dan relevan untuk bisa memahami fenomena sosial. Dengan penelitian 

kualitatif dapat terfokus menemukan tema atau nilai budaya semacam apa yang 

terpendam dibalik suatu fenomena sosial. Serta untuk menemukan rasionalitas seperti 

apa yang bersemayam dibalik fenomena sosial (Burhan: 2008)  

3.1.        Jenis Dan Pendekatan Penelitian 

Teknik analisis data dengan menggunakan semiotika model Roland Barthes 

seperti makna denotatif, konotatif, mitos yang digunakan untuk mengungkap makna 

yang terkandung dalam tanda-tanda Agama dalam film Bulan Terbelah di langit 

Amerika. Dalam menganalisa data yang didapatkan dari data primer dan sekunder, 

peneliti menjabarkan analisis penelitian melalui table dalam peta tanda dari analisis 
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model semiotika Roland Barthes untuk mempermudah maka peneliti menentukan 

penelitian tersebut. 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 di 

analisis pada pebeliti ini, sebagai berikut: 

Tabel 3.2 contoh Scene (menyayangi anak kecil) 

Signifier ( Penanda ) Signified ( Petanda ) 

00.18.35-00.16.52 

  

Azima: abe, katanya punya sesuatu untuk 

Pria berpeci memberikan Al-quran kepada 

anaknya 
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sarah? 

Husein: tentu, aku juga punya sesuatu buat 

kamu di hari ulang tahun pernikahan kita, 

tapi buat kamu sarah ayah punya mukzizat 

ini. 

Sarah: buku apa ini ayah? 

Husein:ini disebut al-quran suatu hari 

ketika kamu bisa membacanya kamu akan 

merasa damai, puas, dan selalu senang 

                                  Denotative Sign ( Tanda Denotatif ) 

Seorang muslim yang memberikan alquran 

Conotative Signifier ( Penanda ) Conotative Signfied ( Petanda ) 

Muslim memberikan alquran Seorang ayah yang sayang kepada anak dan 

mengerti agama sehingga memberikan 

hadiah alquran kepada anaknya 

Conotative Sign ( Tanda Konotatif ) 

Gambar di ambil dengan medium shoot. 

Sarah dan Husein berada dalam sebuah ruangan yang penuh dengan dekorasi. Terlihat 

pada adegan bahwa Husein dan Azima sedang merayakan ulang tahun anaknya yaitu sarah  

 

Adegan adalah ulang tahun atau yang biasa disebut milad dalam baha 

arab,pertama kali dimulai di Eropa. Perayaan ulang tahun pada waktu itu 

dimaksudkan untuk mengusir roh-roh jahat yang akan datang pada orang yang 
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berulang tahun dan para tamu undangan seperti teman atau keluarga berdoa untuk 

mengusir roh jahat tersebut.  

3.2.       Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini terdiri atas seluruh bentuk gambar dan 

bahasa yang merepresentasikan “pluralisme agama” dalam film ‘BULAN 

TERBELAH DI LANGIT AMERIKA’. Film ini merupakan sebuah drama yang 

mengangkat cerita tentang kehidupan antar umat beragama, dimana terjadi konflik-

konflik sosial maupun konflik antar agama itu sendiri, tepatnya di Amerika Serikat. 

Film ‘BULAN TERBELAH DI LANGIT AMERIKA’ berdurasi kurang lebih 92 

menit 

Objek dari penelitian ini adalah pemeran dari Hanum (Acha Septriasa), 

seorang jurnalis muslim yang bekerja di sebuah kantor berita di Wina dan Azima 

Hussein (Rianti Catwright), seorang mualaf yang bekerja di sebuah museum yang 

memiliki suami yang merupakan salah satu korban kejadian 9/11. Setiap tokoh 

mempunyai permasalahan masing-masing, sehingga rumusan masalah pada penelitian 

ini diharapkan dapat terjawab dan semakin tampak jelas. 

3.3.        Unit Analisis 

Unit analis pada penelitian ini adalah tanda-tanda yang ada dalam film 

‘BULAN TERBELAH DI LANGIT AMERIKA’. Tanda-tanda tersebut terdiri dari 

tanda verbal meliputi gambar, dialog dan voice over. Semua tanda akan dianalisis 

sesuai dengan obyek penelitian. 
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3.4.        Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Data pada penelitian ini bersumber dari 2 jenis data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Teknik pengumpulan data untuk data primer yaitu menggunakan 

potongan dokumentasi video dari film ‘BULAN TERBELAH DI LANGIT 

AMERIKA’, kemudian peneliti mengobservasi data primer dan kemudian memilih 

bagian-bagian yang dibutuhkan dari tiap adegan di film tersebut.Untuk data sekunder, 

peneliti akan mengumpulkan data dari literatur-literatur, buku, majalah, dan sumber-

sumber dari internet mengenai pokok permasalahan. 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data menggunakan metode 

dokumentasi dan observasi. 

A. Observasi 

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 

observasi mendalam terhadap subyek penelitian yaitu film Bulan 

Terbelah di Langit Amerika. Unsur-unsur yang di anggap penting 

kemudian di dokumentasikan. 

B. Dokumentasi 

Peneliti mengumpulkan berbagai macam dokumentasi yang di butuhkan 

untuk melakukan analisis semiotika, di dalama film Bulan Terbelah di 

Langit Amerika. Potongan film serta tanda-tanda yang di anggap 

memiliki makna tersendiri. Dengan analisis tersebut di harapkan data 

yang diperlukan menjadi benar-benar valid. 
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C. Tringulasi Data

Pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain  di

luar data untuk pengerluan pengecekan atau sebagai pembanding

terhadap data tersebut (Muslim Machmud:2016).


