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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Metode adalah suatu cara atau jalan. Jika dalam penelitian, metode 

merupakan suatu cara atau jalan yang harus ditempuh secara sistematis dalam 

kegiatan ilmiah untuk menemukan suatu target dalam ilmu pengetahuan. 

Penelitian ini menggunakan analisis semiotik model 3 level kode televisi John 

Fiske. Dimana semiotik adalah sebuah metode analisis yang berkaitan dangan 

simbol dan bagaimana simbol bekerja. Semiotik John Fiske pada penelitian 

ini membagi apa yang muncul dalam audio atau visual di layar menjadi 3 

level yakni level realita, representasi dan level ideologi. 

 

3.1. Jenis Penelitian 

  Penelitian ini berjenis interpretatif, yakni jenis yang bersifat penafsiran 

(interpretatif) dimana peneliti tidak mencoba menguji hipotesis atau teori. 

Sedangkan fokus pada penelitian ini adalah menafsirkan makna dari interaksi 

Tionghoa dan pribumi pada film ‘The Photograph’. Juga penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Denzin dan Lincoln, penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang melibatkan banyak metode, dalam menelaah 

penelitiannya. Penggunaan berbagai metode ini dimaksudkan agar peneliti 

mendapat pemahaman yang komprehensif mengenai fenomena yang diteliti 

(Mulyana, 2007:5). Data ysng digunakan pun bersifat kategori substansif 
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kemudian diinterprestasikan dengan referensi dan rujukan sebagai acuan 

ilmiah. Atau secara konvensional, metode ini cenderung diasosiasikan dengan 

keinginan peneliti untuk menelaah makna konteks, dan suatu pendekatan 

holistik (secara keseluruhan, mencakup menjadi satu kesatuan) terhadap 

fenomena 

 

3.2.  Objek Penelitian 

 Objek penelitian pada penelitian ini adalah film The Photograph karya 

Nan T. Achnas. Film ini merupakan film produksi tahun 2007 yang 

diproduksi oleh Salto Films. Film ini menampilkan representasi kehidupan 

urban pinggiran ibukota Indonesia. Film ini menceritakan tentang bagaimana 

perjalanan hidup wanita yang merantau ke ibukota namun dengan segala 

masalahnya akan ‘dipaksa’ untuk menyambung hidup dan membayar hutang 

keluarganya. Namun karena satu dan lain hal tokoh ini akan dipertemukan 

dan hidup satu atap dengan tokoh etnis Tionghoa. Namun fokus peneliti disini 

adalah apa makna dan bagaimana representasi fenomena interaksi Tionghoa-

pribumi dan apa kepentingan dibalik film tersebut. 

 

3.3. Unit Analisis 

 Unit analisis dalam penelitian ini adalah scene (kejadian dalam film yang 

berlangsung pada satu waktu dan satu tempat/setting) yang ada pada film The 

Photograph. Namun tidak semua scene dijadikan sebagai unit analisis. Unit 

analisis yang dipakai peneliti adalah setiap scene yang mengandung interaksi 

sosial antara etnis Tionghoa dan pribumi baik secara visual ataupun audio 
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saja. Elemen gambar atau visual yang tampak dari tokoh dilihat dari kostum, 

warna kulit, raut wajah, ekspresi, gestur tubuh dan kontak mata. Elemen suara 

atau audio diambil dari suara yang muncul dari film tersebut seperti suasana, 

voice over, dialog, intonasi dan musik maupun efek suara. 

 

3.4. Teknik Analisis Data 

  Analisis digunakan yang digunakan adalah analisis semiotik model John 

Fiske yaitu model level kode televisi. Merujuk pada penelitian-penelitian 

sejenis sebelumnya, semua unit analisis dalam hal ini film The Photograph 

akan dibagi menjadi sebuah peta analitik yang berasal dari scene-scene yang 

memuat sebuah interaksi antara etnis Tionghoa dan pribumi.  

Dan peneliti telah menemukan setidaknya ada 114scene dalam film ini. 

Namun hanya 12sceneyang menjadi unit analisis pada penelitian ini. Karena 

dirasa 12scene tersebut menurut peneliti mampu mewakili konstruksi 

sutradara dalam menggambarkan interaksi sosial antara etnis Tionghoa dan 

pribumi. Setelah itu pembagian scene interaksi sosial berdasarkan bentuk-

bentuk interaksi sosial milik Park dan Buergess. 

Dan selanjutnya scene-scene ini akan dianalisis menggunakan semiotik 

John Fiske model level kode-kode televisi yang mana akan dibagi menjadi 

tiga level kode sosial yakni level realitas, level representasi, dan level 

ideologi.Dengan mengacu pada rujukan buku Fiske dan penelitian-penelitian 

sebelumnya, maka akan dibuat tabel atau peta konseptual dengan  sebagai 

berikut: 
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Subyek level Kode-kode sosial 

Unit analisis 

(scene-scene 

yang 

mengandung 

interaksi sosial 

Tionghoa 

dengan 

pribumi) 

Realita 

Penampilan fisik, lingkungan, 

kebiasaan, tutur, gestur dan 

ekspresi 

Representasi 

Kamera, penyuntingan, suara, 

yang menunjukkan karakter, 

konflik, narasi 

Ideologi 

Satu kepaduan kode-kode 

sosial  berupa teori dan konsep 

(misal: ras, strata, adat, norma, 

aturan, hukum, sistem nilai, dll) 

Tabel 3.6.1: Peta Konseptual Semiotik John Fiske 

Penjelasan tentang Level Kode-Kode Sosial Fiske 

1. Level Realita: penampilan, pakaian, riasan, lingkungan, 

kebiasaan/perilaku, ucapan, gestur, ekspresi, suara, dll; dimana semua 

elemen ini akan dikodekan secara teknis melalui level selanjutnya yaitu 

level representasi. 

2. Level Representasi: pergerakan kamera (sudut pengambilan gambar, 

pembingkaian gambar/framing, dll) pencahayaan, penyuntingan 

gambar, musik , suara, dll; yang akan ditransmisikan ke dalam kode-

kode representasional konvensional, yang akan membentuk 

representasi-representasi seperti narasi, konflik, karakter, dialog, aksi, 

latar, dll. 

3. Level Ideologi: level dimana level-level sebelumnya diorganisasikan 

menjadi suatu kepaduan makna dan penerimaan sosial yang 

menampilkan kode-kode ideologi seperti: individualisme, patriarki, ras, 

kelas sosial, materialisme, kapitalisme, dll (Fiske, 1987:5). 
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Kode yang menjadi acuan di dalam menganalisis disini adalah segala hal 

yang bisa merepresentasikan bagaimana seorang atau sekelompok etnis 

Tionghoa berkomunikasi dengan pribumi maupun sebaliknya. Dan 

sebagaimana yang telah dipaparkan diatas, unit analisis ini adalahscene yang 

mengandung interaksi antara etnis Tionghoa dengan pribumi. 

Maka dengan pengelompokan  konseptual tersebut akan diintrepestasikan 

serta ditarik kesimpulan makna dan bagaimana interaksi sosial antara etnis 

Tionghoa dan pribumi ini terjadi. Mengenai rujukan dalam 

pengintrepetasikan akan digunakan buku-buku serta karya tulis ilmiah lainnya 

baik cetak maupun laman internet sebagai acuan dan rujukan. Hal ini agar 

menjaga dari subyektifitas peneliti yang terlalu dalam dan menghindari 

kebiasan dari penelitian ini. 




