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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode analisis semiotika. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis 

semiotik dipilih karena penelitian digunakan untuk mengetahui makna 

persahabatan yang terdapat pada film anime Kimi no Nawa.  

 Kualitatif dipilih karena data yang dikumpulkan berupa kata-kata, 

gambar dan bukan angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi 

kutipan – kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan (Ruslan, 

2003 : 213). Menurut Robert E. Stake (2010), penelitian kualitatif merupakan 

sebuah instrument, mengamati tindakan dan konteks, dan menggunakan 

pangalaman pribadi dalam membuat interpretasi. Penelitian kualitatif 

digunakan untuk mengetahui dan menganalisis apa yang tidak terlihat dan 

ingin melihat komunikasi yang tersirat (Wibowo, 2011 : 21)  

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

Penelitian ini mencari fakta menggunakan interpretasi yang tepat 

dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual, dan 

akurat mengenai makna dan tanda yang ada dalam sebuah film, sehingga 

penelilti menggunakan tipe penelitian interpretatif dengan pendekatan 

kualitatif. Tujuan interpretatif adalah menganalisis realita sosial dan bagaimana 

realita sosial terbentuk. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali 

subjek dan merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. 
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Menurut definisi ini penelitian kualitatif menghasilkan data interpretatif 

sehingga merupakan rinci dari suatu fenomena yang diteliti. 

Untuk dasar penelitian, peneliti menggunakan semiotik, dimana 

semiotik merupakan upaya untuk mempelajari linguistik-bahasa dan lebih luas 

dari hal tersebut adalah semua perilaku manusia yang membawa makna atau 

fungsi sebagai tanda. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktualitas, 

realitas sosial dan persepsi manusia melalui pengakuan mereka yang tidak 

dapat diungkap melalui penonjolan pengukuran formal atau pertanyaan 

penelitian yang telah dipersiapkan terlebih dahulu. Maka semiotik dianggap 

tepat untuk memecahkan permasalahan penelitan yang berkaitan dengan 

kegiatan manusia, di mana dalam kegiatan tersebut pengungkapan fenomena 

lebih bersifat ganda dan non linier. 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan 

metode semiotika. Pada dasarnya metode semiotika bersifat kualitatif – 

interpretatif, yaitu sebuah metode yang memfokuskan dirinya pada tanda dan 

teks sebagai objek kajiannya, serta bagaimana peneliti menafsirkan dan 

memahami kode dibalik tanda dan teks tersebut. Maka objek yang digunakan 

oleh peneliti adalah objek penelitian berupa Film Anime Kimi no Nawa. Objek 

penelitian disini adalah Film Anime Kimi no Nawa yang dapat memberikan 

gambaran tentang bagaimana visual, serta dialog yang digambarkan dapat 

menyajikan tanda-tanda yang dapat dimaknai terutama terkait dengan 

persahabatan. 
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3.4 Waktu dan Tempat Penelitian 

3.4.1 Waktu Penelitian 

Peneliti akan melakukakan penelitian selama 14 hari, yakni 7 

Oktober sampai dengan 21 oktober 2017. Pemilihan tanggal bisa berubah 

karena waktu dan kondisi dari peneliti. 

3.4.2 Tempat Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di Perumahan Bukit Cemara Tujuh 

Blok E no 03 kota Malang, dimana peneliti dapat berkonsentrasi penuh 

untuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Peneliti disini melakukan 

pengamatan secara lebih teliti, mendalam dan berkesinambungan untuk 

memperoleh kepastian data. Dengan begitu maka kepastian data dan 

urutan dari peristiwa dapat ditelaah secara pasti dan sistematis. 

3.5 Unit Analisis 

Unit analisis bertujuan untuk mempermudah proses analisis data, 

karena itu peneliti menentukan unit analisis yakni, adegan pada setiap scene 

berdasarkan kemunculan tanda yang menggambarkan makna persahabatan 

pada beberapa unsur yang terdapat pada film anime. Analisis meliputi adegan 

- adegan yang menunjukkan representasi persahabatan pada setiap scene di 

film anime Kimi no Nawa. Sesuai dengan teori yang digunakan, film tersebut 

akan dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders 

Peirce. Melalui analisis semiotika, akan terlihat tanda dari adegan di setiap 

scene berupa visual dan dialog yang menggambarkan makna persahabatan. 
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Tabel 3.1 

Treatment Tanda Non Verbal Tanda Verbal 

Dialog 

Plot No 

Setting Akting 

      

 

Plot  : Suatu jalinan cerita yang membuat suatu gagasan atau ide. 

Dialog  : Percakapan yang dilakukan oleh para pemain dalam sebuah film. 

Akting   : Gerakan pemain dalam memainkan sebuah cerita dalam film. 

Setting  : Tata tempat dan waktu yang melatar belakangi cerita dalam film. 

Treatment : Unsur – unsur pencahayaan, angel camera, sound effect di film.  

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang valid maka peneliti melakukan 

beberapa cara pengumpulan data sebagai berikut : 

3.6.1 Observasi Tanda 

Dengan cara memutar film anime “Kimi no Nawa” dalam Video 

Player dan melakukan pengamatan, mencatat serta meneliti beberapa 

scene yang terdiri dari unsur dialog, acting, treatment yang dianggap 

mewakili munculnya tanda-tanda baik audio atau visual yang dapat 

dimaknai menggambarkan persahabatan. 

3.6.2 Dokumentasi 

Peneliti juga melengkapi data-data yang diperoleh dari literatur 

serta buku-buku dan internet dalam rangka mengumpulkan data-data 

mengenai sinopsis film, pemain, biografi sutradara serta pendapat dari 

praktisi film anime yang berhubungan dengan penenlitan ini. 
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3.7 Teknik Analisis Data 

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data semiotik 

yakni dengan analisis semiotik Charles Sander Peirce. Penelitian ini 

difokuskan pada representasi dalam adegan dari potongan dialog dan juga 

visual pada film anime Kimi no Nawa. Representasi itu sendiri berarti pesan 

yang mewakilkan sesuatu. Maka dalam penelitian ini menggunakan model 

Charles Sander Peirce karena model ini dianggap sangat cocok dengan objek 

penelitian. 

Pada model ini tanda merupakan sebuah petanda bagi tanda yang 

lainnya, sehingga tanda sehingga tanda yang satu dengan lainnya saling 

berhubungan. Sesuai dengan teori yang digunakan, film tersebut akan 

dianalisis dengan menggunakan analisis semiotika Charles Sanders Peirce, 

yang menggolongkan tanda menjadi tiga yakni ; indeks, ikon, dan simbol. 

Tabel 3.2 

Identifikasi Ikon, Indeks, Simbol 

Ikon Indeks Simbol 

   

 

Ikon  : Sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa 

dengan bentuk objeknya. 

Indeks  : Sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang 

mengisyaratkan petanda. 
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Simbol  : Sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang oleh 

kaidah secara konvensi telah lazim digunakan oleh masyarakat. 

3.8 Instrumen Penelitian 

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian ini melibatkan peneliti 

sebagai alat pengumpul datanya. Dalam penelitian kualitatif instrument 

penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Sesuai dengan pernyataan Moelong 

yang menegaskan penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai 

pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir, dan pelapor penelitian. Selain 

peneliti itu sendiri, film anime Kimi no Na wa merupakan salah satu instrument 

pokok yang menjadi pembahasan tanda dan makna dalam penelitian ini. Data 

dalam penelitian ini bisa berupa dokumentasi potongan shoot dan secene atau 

arsip mengenai persahabatan, makna, semiotika, komunikasi visual, anime. 

Untuk menghadirkan visual kedalam bentuk karya tulis tentu peneliti harus 

mengcapture gambar – gambar dari film anime Kimi no Na wa agar mudah 

diidentifikasi tanda visualnya. 

Penentuan jumlah capture atau potongan gambar diawali dengan 

penentuan scene terlebih dahulu. Setelah didapat beberapa scene, peneliti 

mengcapture beberapa gambar atau memilih adegan yang mengandung unsur 

yang diteliti yaitu unsur persahabatan dengan tetap memperhatikan pergerakan 

gambar agar tetap berkesinambungan cerita di dalam film tersebut. 

 


