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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metodologi adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati 

problem dan mencari jawaban. Dengan kata lain metodologi adalah suatu pendekatan umum 

yang mengkaji topik penelitian. Seperti juga teori metodologi diukur berdasarkan 

kemanfaatannya, dan tidak bisa dinilai apakah suatu metode benar atau salah. Untuk menjelaskan 

hasil penelitian secara benar, tidak cukup dengan hanya melihat apa yang telah ditemukan oleh 

peneliti, tetapi juga bagaimana peneliti sampai pada temuannya berdasarkan kelebihan dan 

keterbatasan metode yang digunakannya, semisal kualitatif atau kuantitatif, haruslah sesuai 

dengan kerangka teoritis yang telah diasumsikan (Mulyana, 2001: 145-146).  

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif karena penelitian kualitatif ini 

sesuai dalam memahami makna yang mendasari tingkah laku partisipan untuk mendeskripsikan 

fenomena guna melahirkan sesuai teori, untuk memahami keadaan yang terbatas jumlahnya 

dengan focus yang mendalam dan rinci, menghendaki terfokus pada interaksi manusia dan 

proses-proses yang digunakan.  

Dalam penelitian ini peneliti dapat membuat interpretasi dalam mendeskripsikan atau 

menggambarkan makna-makna yang ada dalam obyek yang diteliti. Konsekuensi logis yang 

harus dilakukan peneliti ini yaitu dnegan melakukan pendektaan dengan dasar penafsiran atau 

interpretative berdasar konteks atau latar belakang sosial ketika tanda-tanda dipergunakan. 
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3.1 Pendekatan Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian kualitatif merupakan 

proses penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur 

analisis statistic atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif didasarkan pada 

upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, 

gambaran holistic dan rumit. Menurut Jane Richic dalam Moleong 2007 : 6, penelitian 

kualitatif adalah upaya untuk menyajikan dunia sosial dan prespektifnya didalam dunia 

perilaku, dari segi konsep, perilaku, presepsi, dan persoalan tentang manusia yang diteliti. 

Dengan penelitian kualitatif, peneliti ingin mengetahui bagaimana representasi dakwah 

Islam dalam film komedi. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memeperoleh 

pemahaman yang menyeluruh dan utuh tentang fenomena atau realitas yang di teliti (M. 

Idrus : 26). 

 

3.2 Tipe dan Dasar Penelitian   

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif Interpretif melihat fakta sebagai 

sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi dalam 

memahami makna sosial. Interpretif melihat fakta sebagai hal yang cair (tidak kaku) yang 

melekat pada sistem makna dalam pendekatan interpretatif. Fakta-fakta tidaklah imparsial, 

objektif dan netral. Fakta merupakan tindakan yang spesifik dan kontekstual yang 

beragantung pada pemaknaan sebagian orang dalam situasi sosial. Interpretif menyatakan 

situasi sosial mengandung ambiguisitas yang besar. Perilaku dan pernyataan dapat memiliki 

makna yang banyak dan dapat dinterpretasikan dengan berbagai cara. (Neuman, 2013) 
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 Dengan menggunakan tipe penelitian interpretatif, peneliti ingin menelusuri secara 

mendalam dengan sistematis, faktual, dan akurat mengenai Representasi Dakwah Islam yang 

digambarkan dalam sebuah media film dengan menggunakan analisis semiotika.  

 Sedangkan dasar penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian Semiotik Charles 

Sanders Pierce.  

 

3.3 Ruang Lingkup Penelitian  

Ruang lingkup penelitian ini adalah film Wa’alaikumusallam yang berdurasi 106 menit. 

Penelitian ini meneliti scene yang terdapat dalam film. Namun hanya scene yang dianggap 

mewakili pemunculan adanya tanda-tanda baik audio maupun visual yang dapat dimaknai dan 

menggambarkan kehidupan tokoh dalam film ini. Adapun kriteria dari elemen-elemen yang 

dianggap mewakili representasi dakwah islam oleh peneliti disini adalah keseluruhan scene 

yang didalamnya menampilkan dakwah islam tersebut.  

3.4 Sumber Data    

 

Data Primer :  Sumber data yang di gunakan oleh peneliti adalah data berupa DVD 

Original film Waalaikumusallam dan internet ( YouTube). 

  

Data Skunder : Berupa buku-buku ataupun literature-literatur yang berhubungan dengan 

film ini.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data  
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Untuk memperoleh data yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya, peneliti menggunakan pengumpulan data sebagai berikut : 

 

  

1. Dokumentasi  

Dokumentasi sebagai aktivitas, dimaksudkan dengan peneliti mencari, menonton dan 

menyimak rangkaian cerita yang dikemas dalam film Wa’alaikumussalam Paris.  

2. Pengamatan (Observasi)  

Peneliti akan mengamati dan meneliti film ini terutama pada fokus penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang diinginkan dalam penelitian berdasarkan 

model analisis yang digunakan, adapun tahapan dalam observasi penelitian yaitu :  

1. Menentukan tujuan dari observasi yang dilakukan. Tujuan dan observasi pada 

penelitian ini adalah untuk menemukan representasi Dakwah Islam dalam film 

komedi. 

2. Mencari waktu atau durasi yang menggambarkan adegan atau scene yang menjadi 

fokus penelitian dalam film Wa’alaikumussalam Paris. 

3. Menemukan dan menentukan perilaku tokoh atau adegan-adegan yang 

merepresentasikan Dakwah Islam dalam film.  

 

3. Studi Pustaka  

Teknik yang digunakan untuk melengkapi data primer, yaitu data yang berupa 

catatan-catatan, dokumen dan arsip tertulis dari media massa maupun buku-buku 

yang berhubungan dengan penelitian.  
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3.6 Teknik dan Analisa Data  

Penelitian ini menggunakan tehnik analisis data semiotik dari konsep Charles Sanders 

Pierce di dalam konsep Pierce makna yang akan di temukan didalam film hendaknya 

dikelompokkan sesuai dengan jenisnya masing-masing, yang kemudian dianalisa dengan 

memperhatikan elemen-elemen makna yaitu ikon, indeks dan symbol.  

1. Ikon : sebuah tanda (sign) bersifat ikonik bila ada unsur kemiripan wujud antara tanda 

dan sesuatu yang direpresentasikannya. Ikon melukiskan tanda yang dalam beberapa hal 

menyerupai atau mirip dengan obyeknya atau terlihat seperti obyeknya dan atau 

terdengar seperti obyeknya.  

2. Indeks : tanda yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan 

pertandanya.  

3. Symbol : tanda yang melaksanakan fungsi sebgaai pertanda yang secara konvensional 

sudah terbentuk dalam masyarakat.  

 

Model triangle meaning Pierce. 
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Sumber : Jhon Fiske, Introduction to Communication Studies, 1990, hlm 42.  

 Dengan model triangle meaning Pierce, maka langkah-langkah yang akan dilakukan 

peneliti adalah :  

1. Mengidentifikasikan tanda-tanda representasi dakwah Islam yang terdapat dalam film 

Wa’alaikumussalam Paris, serta membagi scene yang ada untuk dijadikan bahan 

penelitian.  

2. Mengintrepretasikan satu persatu tanda-tanda yang telah di identifikasi.   

3. Memaknai secara keseluruhan dari beberapa scene yang ada didalam film 

Wa’alaikumussalam Paris. 

4. Menarik kesimpulan, yang merupakan hasil dari identifikasi bagaimanakah representasi 

Dakwah islam dalam Film tersebut.  

 Penelitian ini berusaha untuk menelaah tanda-tanda bagaimana representasi Dakwah 

Islam dalam film komedi melalui scene-scene atau dengan adegan-adegan yang diperankan 

oleh tokoh dalam film ini. Setelah kerja analisis dilakukan, maka dapat diketahui makna 

tanda yang menggambarkan Representasi Dakwah Islam dalam Film komedi yang sesuai 

dengan rumusan masalah yang ada dan untuk selanjutnya data akan disajikan dan 

dideskripsikan secara kualitatif.  
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 Contoh Table Kerja Analisis  

Scene Verbal Non verbal 

Dialog Teks Narasi/ 

VO 

Setting Wardrobe Acting Treatment 

        

        

 

Keterangan :  

Scene  : Rangkaian shot dalam suatu ruangan atau waktu yang punya kesamaan 

gagasan.  

Dialog : yang berisikan kata-kata. Berfungsi untuk menjelaskan tentang suatu 

kejadian/ peristiwa, penjelasan tentang tokoh, penyampaian informasi dan lain-

lain sebagainya dimana penggunaanya sesuai kebutuhan. Adapun bentuk prolog 

dan monolog termasuk sub bagian dari dialog. 

Teks : sesuatu yang tertulis yang dapat memberi penjelasan tentang sesuatu. 

Narasi/ VO : suara seseorang yang menjelaskan jalan cerita. 

Setting : Tempat atau lokasi untuk mengambil sebuah visual dalam film  

Wardrobe : adalah busana atau pakaian yang dikenakan oleh para tokoh dalam 

film tersebut.  
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Acting : adegan yang diperagakan oleh tokoh dalam film.  

Treatment : berisi tentang lighting, sound efek. 

3.7 Uji Keabsahan Data  

Uji keabsahan data dilakukan untuk meyakinkan dan membuktikan bahwa penelitian 

sesuai dengan fakta yang ada. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Triangulasi Data 

untuk uji keabsahannya. Triangulasi terdapat beberapa macam yakni : Triangulasi 

sumber,triangulasi teknik, pengumpulan data dan waktu. 

Peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data 

dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sedangkan 

triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada 

sumber yang sama dengan teknik yang berbeda (Sugiyono, 2014: 273).  

 


