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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

  Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang 

ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, 

peristiwa, aktivitas sosial, sikap, pemikiran orang secara individual 

maupun kelompok (Machmud, 2016:51). 

  Penelitian kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia 

sosial, dan perspektifnya di dalam dunia, dari segi konsep, perilaku, 

persepsi dan persoalan tentang manusia yang diteliti (Jane Richie 

dalam Moleong, 2007). 

  Tidak hanya itu, penelitian kualitatif cocok digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang belum jelas, dilakukan pada situasi sosial 

yang tidak luas, sehingga hasil penelitiannya lebih mendalam dan 

bermakna. 

  Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan 

untuk mengetahui pesan dan makna simbol gay pada film Beauty And 

The Beast karya Bill Condon.  

3.2  Tipe dan Dasar Penelitian  

  Tipe dalam penelitian ini adalah penelitian tipe interpretatif 

dengan metode analisis semiotik. Peneliti memilih tipe interpretatif 

untuk mengetahui makna dibalik sebuah tanda, dan mengemukakan 
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gambaran serta pemahaman mengenai bagaimana pesan itu 

disampaikan. Pesan yang disampaikan ini berupa teks media. Teks 

media yang dimaksud bukan hanya dialog antar pemain melainkan 

gesture,  setting, adegan, wardrobe dsb. 

  Analisis semiotik adalah teori yang mengkaji tentang tanda. 

Dalam penelitian ini yang akan dikaji adalah tanda-tanda yang 

terdapat dalam film Beauty And The Beast. Dalam mengkaji tanda-

tanda tersebut peneliti menggunakan paradigma semiotika Roland 

Barthes. Dimana semua tanda memperoleh pemaknaan awal 

(denotasi) dan oleh Barthes disebut dengan sistem primer. Sedangkan 

pengembangan dari makna itu sendiri disebut dengan sistem sekunder. 

Pada sistem sekunder (konotasi) akan dikembangkan lagi dengan 

adanya sebuah mitos. Mitos adalah konotasi yang telah diterima 

secara luas dan menjadi permanen pada individu. 

3.3 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilaksanakan mulai September 2017 dengan waktu 

penelitian sekitar 25 hari. Waktu tersebut dipilih peneliti berdasarkan 

pengumpulan data dan waktu yang dibutuhkan oleh peneliti untuk 

mengumpulkan data, dokumen-dokumen beserta arsip-arsip 

pendukung penelitian. Penelitian ini dilakukan di Perum Puncak 

Permata Sengkaling Blok H No. 1 Dau Malang. Dimana lokasi 

tersebut merupakan kediaman dari peneliti.  
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3.4 Obyek Penelitian  

  Obyek penelitian ini adalah film yang berjudul “Beauty And The 

Beast” karya Bill Condon yang berdurasi 129 menit dengan 

mengkisahkan tentang sebuah kisah cinta antara Belle dan Beast. 

Dalam perjalanannya Belle juga dicintai oleh Gaston. Gaston 

mempunyai sahabat bernama LeFou. Namun di film ini tokoh LeFou 

sangat mengagumi Gaston. Dan dia begitu dekat dengan Gaston 

dengan cara yang tidak biasa yang menimbulkan tanda tanya. Dalam 

film ini tidak semua scene akan diteliti, hanya beberapa scene yang 

dianggap mewakili representasi simbol gay dalam film Beauty And 

The Beast.  

3.5 Sumber Data  

  Sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam meneliti 

simbol gay dalam film  adalah observasi. Observasi pada simbol gay 

film “Beauty And The Beast” dengan cara identifikasi scene dan 

adegan dalam film baik secara audio maupun visual yang dianggap 

cukup mewakili bentuk-bentuk simbol gay dalam film Beauty And 

The Beast. Visual meliputi setting, gesture dan warna. Sedangkan 

audio meliputi dialog dalam film “Beauty And The Beast”. Dimana 

visual dan audio tersebut akan dianalisis dengan metode semiotik two 

order of signification milik Roland Barthes. 
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3.6 Jenis Data  

 a. Data Primer 

  Data primer diperoleh dengan cara melihat langsung film 

Beauty And The Beast karya Bill Condon yang berdurasi 129 menit 

melalui VCD. Dalam film ini terdapat 7 scene yang akan menjadi 

fokus penelitian. Penelitian ini fokus pada segala bentuk dialog 

maupun adegan pemeran yang menggambarkan simbol gay pada 

film tersebut. 

b. Data Sekunder 

  Data sekunder yang digunakan peneliti merupakan data 

pendukung yang diperoleh dari sumber-sumber lain seperti buku, 

jurnal, penelitian terdahulu, internet, foto dan video. 

3.7 Ruang Lingkup dan Unit Analisis Penelitian 

  Ruang lingkup dalam penelitian ini terdiri atas seluruh scene 

yang berjumlah 7 scene dalam bentuk audio dan visual yang 

merepresentasikan simbol gay dalam film Beauty And The Beast. 

Dalam film tersebut banyak menceritakan ketertarikan LeFou pada 

laki-laki. Khususnya cara ia berekspresi menunjukkan rasa suka. 

Kriteria simbol gay yang diteliti :  

simbol gay berdasarkan warna  

1. Scene yang menggunakan warna ungu sebagai simbol gay terdapat 

pada scene 13 dan scene 27 chapter 3.  

2. Scene yang menunjukkan gesture tangan sebagai simbol gay 

seperti jari kelingking naik terdapat pada scene 13   
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3. Scene yang menunjukkan gesture berpelukan sebagai simbol gay 

terdapat pada scene 27 chapter 2 dan scene 78.  

4. Scene yang menunjukkan gesture ekspresi wajah sebagai simbol 

gay terdapat pada scene 27 chapter 1, scene 27 chapter 2 dan scene 

54.  

 

  Unit analisis dalam penelitian ini adalah tanda-tanda gay baik 

berupa audio dan visual  dengan jumlah 7 scene dalam film Beauty 

And The Beast, yaitu potongan adegan-adegan beserta dialog. Audio 

(dialog), dan visual (setting, warna, gesture dan wardrobe).  

 

3.8 Teknik Analisis Data  

 Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah 

semiotik Roland Barthes. Karena Roland Barthes membagi semiotik 

menjadi dua sistem yang biasa disebut dengan two order of 

signification. Dalam semiotik Barthes ada 2 tahapan. Denotasi sebagai 

sistem analisis tahap pertama, dan konotasi sebagai sistem analisis 

tahap kedua. Data berupa screen shot pada film akan dianalisis 

menggunakan denotasi, sedangkan analisis konotasi digunakan 

apabila data pada screen shot gambar memiliki bukti berupa mitos.  

tahapan selanjutnya adalah menginterpretasikan makna simbol 

menggunakan semiotika Roland Barthes seperti pada tabel berikut : 
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Tabel 3.2 Analisis 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 (Tanda Konotatif) 

Sumber: Cobley dan Jansz dalam Sobur (2013: 69) 

 

 Dari peta Barthes di atas, terlihat bahwa tanda denotatif (3) 

terdiri atas penanda (1) dan petanda (2). Tetapi tanda denotasi, juga 

menjadi penanda konotasi (4). Dalam hal ini, konotasi tidak sekedar 

memiliki makna tambahan, tetapi denotatif dan konotasi merupakan 

suatu sistem bertingkat, dimana konotasi berdiri berdasarkan tanda 

denotasi (Alex Sobur, 2013:69). Dengan kata lain, makna tanda 

konotatif yang muncul adalah lahir dari interpretasi peneliti yang 

muncul dari petanda dan penanda denotatif dan menjadi hasil dari 

penelitian. 

 Tahapan analisis yang akan digunakan peneliti adalah peneliti 

mengumpulkan screen shot berupa gambar dan audio (dialog) pada 

scene film Beauty And The Beast yang dianggap memiliki unsur 

simbol gay. Kemudian, peneliti mendeskripsikan bentuk simbol gay 

dalam film, sesuai dengan peta analisis Roland Barthes. Dengan 

menggunakan analisis denotasi, konotasi dan mitos (jika ada).  

 Langkah selanjutnya, peneliti menganalisis data menggunakan 

tahapan pertama, yaitu denotasi.  Denotasi merupakan pemaknaan 
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tingkat pertama yang terdiri dari  tanda yang tampak oleh mata atau 

kata dan kumpulan kata yang bersifat obyektif dan tanpa ada 

pemaknaan sebelumnya.  

 Tanda yang telah tampak ini kemudian dilanjutkan pada analisis 

tahap kedua, yaitu konotasi dimana peneliti akan melakukan analisis 

lebih mendalam. Makna konotasi adalah aspek makna yang 

didasarkan atas perasaan, pikiran atau emosi yang timbul dari penulis 

dan pembaca. Makna konotasi bersifat subjektif, yang artinya ada 

pergeseran makna dari makna umum (denotasi) yang didalamnya 

sudah tercampur dengan perasaan dan persepsi pemakna. 

 Apabila analisis tahap pertama dan kedua selesai, peneliti 

menggunakan analisis pemaknaan berupa mitos. Data yang telah 

dianalisis sebelumnya akan diamati apakah memiliki mitos atau tidak. 

Mitos adalah makna yang telah melekat pada masyarakat luas dan 

telah menjadi budaya. Mitos muncul karena adanya pengaruh budaya, 

isu, sejarah atau kejadian yang memiliki makna tertentu.  

 Bagi Barthes mitos bukan  berbentuk perkataan saja melainkan 

juga dapat berbentuk tulisan, fotografi, film, laporan ilmiah, olah raga, 

pertunjukan, bahkan iklan dan lukisan. Mitos adalah unsur penting 

yang dapat mengubah sesuatu yang kultural atau historis menjadi 

alamiah dan mudah dimengerti. Mitos bermula dari konotasi yang 

telah menetap di masyarakat, sehingga pesan yang didapat dari mitos 

tersebut sudah tidak lagi dipertanyakan oleh masyarakat. Mitos itu 

sendiri adalah konotasi yang telah berbudaya. Sebagai contoh ketika 
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kita mendengar pohon beringin, denotasinya adalah sebuah pohon 

yang rindang dan lebat. Pohon beringin ini menimbulkan konotasi 

“keramat” karena dianggap sebagai hunian para makhluk halus. 

Konotasi “keramat” ini kemudian berkembang menjadi asumsi umum 

yang melekat pada simbol pohon beringin, sehingga pohon beringin 

yang keramat bukan lagi menjadi sebuah konotasi tapi berubah 

menjadi denotasi pada pemaknaan tingkat kedua. Pada tahap ini, 

“pohon beringin yang keramat” akhirnya dianggap sebagai sebuah 

Mitos. 

 Tidak hanya itu, pengertian mitos di sini tidaklah menunjuk 

pada mitologi dalam pengertian sehari-hari seperti halnya cerita-cerita 

tradisional, tetapi sebuah cara pemaknaan. Misalnya dalam salah satu 

artikelnya, Barthes membahas tentang “gulat”, yang dikatakannya 

bahwa gulat itu adalah sebuah pertunjukan (Barthes, 2006:3). Padahal 

secara umum gulat merupakan salah satu cabang olah raga. 

Alasannya, gulat bukan hanya sebagai olah raga yang mengandalkan 

kekuatan pisik tetapi lebih dari suatu peperangan yang 

mempermasalahkan antara ”baik” dan ”jahat”.   

 Dalam “gulat” terdapat dua tingkatan pesan yakni pertama 

adalah pesan “olah raga”, dan kedua adalah pesan moral tentang “baik 

dan jahat”. Kedua jenis pesan tersebut merupakan bagian dari 

kepuasan penonton, yakni kepuasan terhadap konflik tentang “baik 

dan buruk” yang dikemas dalam pertunjukan gulat, sehingga pesan 
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yang sebenarnya dalam pertunjukan gulat bukanlah persoalan estetika 

tetapi sudah ke taraf “ideologis”. 

Berdasarkan contoh diatas, kita dapat melihat bahwa mitoslah 

yang menjadi unsur penting pembentuk ideologi yang telah tertanam 

dalam suatu masyarakat. Hal itulah yang menyebabkan mengapa 

mitos merupakan bagian penting dari ideologi. 




