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BAB III 
 

METODE PENELITIAN 
 
 
 

3.1 Pendekatan Penelitian 

 

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana 

penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami 

fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, 

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik atau menyeluruh dan dengan 

cara deskripsi dalam bentuk kata-kata, bahasa, pada suatu konteks khusus yang 

alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2011:6). 

 
Tujuan dari penelitian kualitatif adalah “untuk menjelaskan fenomena dengan 

sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data” (Kriyantono, 2012:56). Penelitian 

kualitatif dalam penelitian ini juga untuk menjelaskan data-data secara sistematis, 

rinci, lengkap dan mendalam untuk menjawab masalah yang akan diteliti dalam 

penelitian ini juga berusaha untuk menjabarkan bagaimana makna film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak.sebagai representasi feminisme. 

 
3.2 Tipe dan Dasar Penelitian 

 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian interpretatif. “Metodologi penelitian 

yang digunakan dalam analisis semiotika adalah interpretatif” (Sobur, 2006:147). 

Peneliti akan meneliti tanda-tanda feminisme yang terdapat dalam film Marlina Si 

Pembunuh Dalam Empat Babak karya Mouly Surya. Tanda-tanda tersebut merupakan 

data-data visual seperti potongan gambar, mimik wajah, gesture, setting, lighting, 

angle. Sedangkan audio seperti suara-suara yang dimunculkan dalam film, musik, 
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dialog, sound effect yang akan diteliti dan dimaknai atau interpretasikan ke dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa. 

 
Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis semiotika, 

dimana akan menggunakan analisis semiotika dari Roland Barthes dengan 

gagasannya mengenai signifikasi dua tahap (two order of signification) beserta 

elemen mitosnya, sehingga peneliti dapat mengetahui makna feminisme yang terdapat 

di dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak. 

 
3.3 Ruang Lingkup Penelitian 

 
Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah film Marlina Si Pembunuh Dalam 

Empat Babak karya Mouly Surya. Jacqueline (2017) mengatakan bahwa film arahan 

Mouly Surya ini mencetuskan genre baru dalam dunia perfilman yang unik dengan 

sebutan Satay Western. Film ini berdurasi 93 menit dan terdiri dari 50 scene. Dari 

jumlah scene tersebut, peneliti akan mengambil 12 scene untuk diteliti. 

 
3.4 Unit Analisis 

 

Unit analisis merupakan sub terkecil yang akan diamati oleh peneliti dimana 

bertujuan untuk mempermudah proses analisis data berdasarkan beberapa unsur yang 

terdapat dalam sebuah film. Adapun indikator scene yang akan diteliti adalah: 

 
1. Scene yang menampilkan tanda-tanda perjuangan perempuan untuk 

mendapatkan hak serta perjalanannya dalam mencari keadilan 

 
2. Scene yang menampilkan tanda-tanda yang muncul ketika perempuan 

melakukan perlawanan terhadap sistem patriarki 
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3. Scene yang menampilkan sesuatu yang tidak wajar yang dilakukan 

perempuan dalam konteks feminisme 

 
4. Scene yang memuat unsur mitos dalam konteks feminisme 

 
 

3.5 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

 

3.5.1 Sumber Data 

 

Sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini dibagi menjadi 

dua yaitu: 

 
1. Data primer 

 

Data penelitian ini diperoleh melalui melalui media online, yaitu aplikasi 

streaming HOOQ dengan menonton film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak. 

 
2. Data sekunder 

 

Peneliti menggunakan data sekunder untuk memperkuat penemuan dan 

melengkapi informasi yang telah diperoleh dari data primer. Data sekunder yang 

dimaksud berupa dokumen tertulis yaitu kepustakaan atau buku, artikel-artikel 

yang berasal dari internet serta sumber-sumber berita lain yang mendukung data 

dan relevan terhadap penelitian ini. 

 
3.5.2 Teknik Pengumpulan Data 

 

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu dokumentasi, 

dimana dokumentasi merupakan “teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya. Dokumentasi bisa 

berbentuk tulisan, gambar atau karya monumentel dari seseorang” (Sugiyono, 
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2013:240). Peneliti dalam penelitian ini memperoleh data melalui media 

streaming HOOQ dengan menonton film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat 

Babak. 

 
3.6 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan 

cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang 

akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri 

maupun orang lain. (Sugiyono, 2010:335) 

 
Tahapan analisis data peneliti adalah sebagai berikut: 

 

1. Peneliti mengumpulkan dan mengelompokkan terlebih dahulu tiap potongan 

adegan/scene yang dipilih oleh peneliti berdasarkan konten terkait feminisme 

dalam film Marlina Si Pembunuh Dalam Empat Babak. 

 
2. Peneliti mengacu pada teori semiotika Barthes dengan signifikasi dua tahapnya 

yang terdiri atas denotasi dan konotasi serta mengaitkan mitos dengan 

kebudayaannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 3.1 Peta Tanda Roland Barthes 

Sumber: Sobur (2006:69) 
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Dari peta Barthes tersebut, dapat dilihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri dari 

penanda (1) dan petanda (2). Tetapi pada saat yang bersamaan, tanda denotatif 

juga sebagai penanda konotatif (4). Tanda konotatif juga mengandung kedua 

bagian tanda denotatif yang melandasi keberadaannya. 

3. Setelah itu peneliti dapat menarik kesimpulan dari tanda yang telah di analisis.

4. Setelah melakukan semua itu maka dapat diketahui apa makna film Marlina Si

Pembunuh Dalam Empat Babak sebagai representasi feminisme.




